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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن       
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

  .إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  :أما بعد

البحث أن أبـني كـل املسـائل املتعلقـة بأركـان اإلسـالم،        فقد حاولت يف هذا
على : بين اإلسالم على مخسة«: قال rأن رسول اهللا  tانطالقا من حديث ابن عمر

احلـج  : فقـال رجـل  » أن يوحد اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، واحلج
البخاري  .rول اهللا صيام رمضان واحلج هكذا مسعته من رس: ال: وصيام رمضان، قال

  .واللفظ له) ١٦(مسلم ) ٨(
  .وقد قسمت كل ركن إىل أبواب، واألبواب إىل فصول، من أجل اإليضاح

وحرصت على ذكر الدليل الشرعي لكل مسألة، وال أستقصي كل األدلة وإمنـا  
  .أكتفي بأصحها وأصرحها

، فمـا  وأذكر الراجح يف مسائل اخلالف مـع دليلـه، وأشـري إىل القـول املرجـوح     
  .أصبت فيه من ذلك فمن اهللا فله احلمد والشكر

وأعزو كل مسألة إىل أهم املراجع واملصادر حىت يستطيع طالب العلم الرجوع 
  .إليها

وقد حرصت على التوسط بني اإلطالة اململة واالختصار املخل، وجتنبت املسائل 
  .عملية االفتراضية، وما ال طائل حتته من التفريعات اليت ليست ذات قيمة
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واهللا أسأل أن يهدينا ملا اختلف فيه من احلـق بإذنـه إنـه يهـدي مـن يشـاء إىل       
صراط مستقيم، ويوفقنا يف القول والعمل، ويعصمنا من الزلل واخللل، إنه ويل ذلـك  

  .والقادر عليه

اللهم صل على حممد وعلى آل حممـد كمـا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل       
  .إبراهيم إنك محيد جميد

  جن املدين بانواكشوطمن الس
  أمحد بن الكوري: اإلمام
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  الشهادتان: الركن األول
  فيه ثالث فصولو )شهادة أن ال إله إال اهللا(اإلميان باهللا : الباب األول •
شهادة أن حممـد رسـول اهللا   (بالرسل والرساالت  اإلميان: الباب الثاين •

r (وفيه سبعة فصول  
  نملحقات، وفيه فصال: الباب الثالث •
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.  

 
  )أحكامهو أنواعه( التوحيد: الفصل األول •
 )أقسامهو مضاره( شركال: الفصل الثاين •

  منكرات عقدية: الفصل الثالث •
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  :تمهيد
﴿أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُمI : قال ، إن اهللا مل خيلق اإلنسان عبثا ومل يتركه مهال

عالَى اللَّه الْملك الْحق لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو رب     فَت) ١١٥(م إِلَينا لَا ترجعونَ عبثًا وأَنكُ
﴿ومـا خلَقْنـا السـماَء والْـأَرض ومـا      : Iوقال  ]املؤمنون[) ١١٦( ﴾الْعرشِ الْكَرِميِ

 وقـال  ]٢٧ص [ للَّذين كَفَروا من النـارِ﴾  بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ
I :﴾ىدس كرتانُ أَنْ يسالْإِن بسحقال جماهد وعبد الـرمحن بـن    ]٣٦القيامة [ ﴿أَي

بل خلق اإلنسان ملقصد عظيم أال  .)١(ىال ينهو يعين ال يؤمر: زيد بن أسلم والشافعي
  .هو عبادة اهللا وحده

قـال   ]٥٦ الـذاريات [ ون﴾الْجِن والْـإِنس إِلَّـا ليعبـد    وما خلَقْتI :﴿وقال 
﴿الَّذي خلَقَكُم والَّذين مـنI :   أي إال للعبادة وقال "إال ليعبدون": الربيع بن أنس

هذه اآلية دالة على توحيده تعاىل ": قال ابن كثري .]٢٠البقرة [ قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾
  .)٢("وحده ال شريك لهبالعبادة 

فقـد أخـرجهم اهللا يف عـامل     Iولكي يقوم الناس ذه املهمة أال وهي توحيـده  
  .الذر من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على توحيده فشهدوا بذلك

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي َآدم مـن ظُهـورِهم ذُريـتهم وأَشـهدهم علَـى      ﴿: I قال
فُِسهِملَى أَنقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس اشن١٧٢األعراف [ ﴾هِد[.  

اهللا تعـاىل ألهـون أهـل النـار      يقول«: قال rعن النيب  tعن أنس بن مالك
 .نعـم  :فيقـول  ؟أكنت تفتدي به ،لو أن لك ما يف األرض من شيء :عذابا يوم القيامة

فأبيت إال  .رك يب شيئاأن ال تش ؛أردت منك أهون من هذا وأنت يف صلب آدم :فيقول
  .)٣(»ن تشرك يبأ

                                       
  ١٨٦٣-١٨٦٢: صوفتح القدير  ٣/٥٤٠التفسري  عمدةو ١٤٦٨: تفسري البغوي ص -١
  ٣/٣٤٠عمدة التفسري  -٢

  ) ٦٥٥٧(ومسلم  واللفظ له )٦٥٥٧(لبخاري ا -٣
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  :فلذلك يولد كل إنسان على الفطرة اليت هي توحيد اهللا تعاىل
فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتـي فَطَـر النـاس علَيهـا لَـا      ﴿: Iقال 

  .]٣٠ الروم[ ﴾ه ذَلك الدين الْقَيمتبديلَ لخلْقِ اللَّ

مامن مولود إال يولد على الفطـرة  «: rقال رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أوميجسانه كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسـون فيهـا   

زاد  )١(»القـيم : إىل قوله–فطرة اهللا اليت فطر اهللا «: t مث يقول أبوهريرة »من جدعاء
  .»مامن مولود إال على هذه امللة حىت يبني عنه لسانه«: ضاوله أي »يشركانه«: مسلم

﴿رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا : Iقال : كما بعث الرسل يدعون إىل توحيد اهللا
 ]١٦٥النسـاء  [ ﴾حكيمـا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا 

النحل [ ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوتI :﴿ وقال
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَـا إِلَـه إِلَّـا أَنـا     ﴿: I وقال ]١٦

﴾وندب٢٥األنبياء [ فَاع[.  

قضى أكثر من عشر سنوات اليـدعو إال للتوحيـد وحـده     rل اهللا كما أن رسو
  .وهذا يدل على األمهية الكربى للتوحيد وعلى ضرورة البدء به

﴿قُلْ إِنما أَنا بشر مـثْلُكُم يـوحى إِلَـيI :    أن القرآن ركز على التوحيد، قال 
﴾داحو إِلَه كُما إِلَهم١٠٥لكهفا[ أَن[. 

وإما أن  إما أن يتحدث عن التوحيد وما يتعلق به من مسائل العقيدة،فالقرآن 
وإما أن يتحدث عن الوعد وهو ألهل  ،وهي بيان لتوحيد احلاكمية يتكلم عن األحكام

أو عن قصص من خـالف التوحيـد    ،أو عن الوعيد وهو ملن خالف التوحيد ،التوحيد
  .ية دعوم للتوحيدأوعن قصص األنبياء وأتباعهم وكيف ،وكيف عاقبه اهللا

فالقرآن كله حديث عن اإلميان باهللا، يوضح هذا أننا جند أن ذكر اهللا قد تكرر يف 
اثنـان وسـتون مـرة    و القرآن باسـم مـن أمسـاء اهللا أوصـفة مـن صـفاته عشـرة آالف       

  .أي يف الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة يف املتوسط ،مرة)١٠٠٦٢(
                                       

  ) ٢٦٥٧(ومسلم ) ١٣٥٨(البخاري  -١
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  مهأحكاو أنواع التوحيد: الفصل األول

  :توحيد الربوبية وامللك) ١
وهو اإلقرار بأن اهللا تعاىل رب كل شيء ومالكـه وخالقـه ورازقـه وأنـه احمليـي      
واملميت النافع الضار املنفرد بإجابة الدعاء الذي له األمر كله وبيده اخلري كله القـادر  

يقول له  على ما يشاء، ليس له يف ذلك شريك فعال ملا يريد، إمنا أمره إذا أراد شيئا أن
  .كن فيكون وآياته الكونية دالة على ذلك

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهـارِ والْفُلْـكI :﴿   قال 
  ـاٍء فَأَحم ـناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت   ـا بِـهي

با وهتوم دعب ضالْأَر  نـيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ ف
  .]١٦٣البقرة [ ﴾السماِء والْأَرضِ لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ

جعلَ م أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُ﴿: Iوقال 
ومـن َآياتـه خلْـق    ) ٢١(بينكُم مـودةً ورحمـةً إِنَّ فـي ذَلـك لََآيـات لقَـومٍ يتفَكَّـرونَ        

ل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلِْسن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس نيمال٢٢(لْع (
نم هاتَآي نممٍ       وقَـول ـاتلََآي ـكـي ذَلإِنَّ ف هـلفَض ـنم كُماؤغتابارِ وهالنلِ وبِاللَّي كُمام

بِه ومن َآياته يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينزلُ من السماِء ماًء فَيحيِي ) ٢٣(يسمعونَ 
  .]لروما[ ﴾)٢٤(الْأَرض بعد موتها إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ 

وإِلَـى السـماِء كَيـف    ) ١٧(أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيـف خلقَـتI :﴿    وقال
 تعف١٨(ر ( تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو)١٩ (إِلَى الْأَرو  تحـطس فضِ كَي)٢٠(﴾ 

  .]الغاشية[
ثُم جعلْناه نطْفَةً في ) ١٢(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ ﴿: I وقال
ظَاما ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ ع) ١٣(قَرارٍ مكنيٍ 

 ﴾)١٤(م أَنشأْناه خلْقًا َآخر فَتبارك اللَّـه أَحسـن الْخـالقني    فَكَسونا الْعظَام لَحما ثُ
  .]املؤمنون[
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ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمراتI :﴿  قال
ي ذَلونَ إِنَّ ففَكَّرتمٍ يقَوةً للََآي ١١(ك (    ـرالْقَمو سـمالشو ـارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو

ومـا ذَرأَ لَكُـم فـي    ) ١٢(والنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَـومٍ يعقلُـونَ   
وهو الَّـذي سـخر الْبحـر    ) ١٣(رونَ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ يذَّكَّ الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ

       يـهف راخـوم ى الْفُلْـكـرتا وهـونسلْبـةً تلْيح هنوا مرِجختستا وا طَرِيملَح هنأْكُلُوا متل
وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميـد بِكُـم   ) ١٤( ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ

أَفَمـن  ) ١٦(وعلَامـات وبِـالنجمِ هـم يهتـدونَ     ) ١٥(وأَنهارا وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ 
  .]النحل[ ﴾)١٧(يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ 

  :مناظرة

م تر إِلَى الذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتـاه اُهللا الْملْـك إِذْ قَـالَ    أَلَ﴿: Iقال  
إِبراهيم ربي الذي يحيِي ويميت قاَلَ أَنا أُحيِي وأُميـت قَـالَ إِبـراهيم فَـإِنَّ اَهللا يـأْتي      

لْمغرِبِ فَبهِت الذي كَفَـر واُهللا الَ يهـدي الْقَـوم    بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من ا
نيم٢٥٨البقرة [ ﴾الظَّال[.  

  :مناظرة أخرى

قَالَ رب السـماوات والْـأَرضِ   ) ٢٣(قَالَ فرعونُ وما رب الْعالَمنيI :﴿ قال 
 نِنيوقم متا إِنْ كُنمهنيا بم٢٤(و (مونَ قَالَ لعمتسأَلَا ت لَهوح ن)٢٥ ( برو كُمبقَالَ ر

 نيلالْأَو كُمائ٢٦(َآب (   ٌـوننجلَم كُملَ إِلَـيسي أُرالَّذ ولَكُمسقَالَ إِنَّ ر)٢٧ (  بقَـالَ ر
ئنِ اتخـذْت إِلَهـا غَيـرِي    قَالَ لَ) ٢٨(الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما إِنْ كُنتم تعقلُونَ 

 ونِنيجسالْم نم كلَنعالشعراء[ ﴾)٢٩(لَأَج[.  

بـاختالف اللغـات    سـتدل اعن أدلة وجود اهللا ف اهللا رمحه اسأل الرشيد مالك* 
  .واألصوات واأللوان

إين أفكر يف أمر ذكروا : حنيفة عن وجود الباري فقال أبا سأل بعض الزنادقة* 
نة يف البحر فيها أنواع املتاجر وليس فيها أحد يسـوقها وال حيرسـها وهـي    يل أن سفي
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فهذا العامل : هذا ال يقوله عاقل، فقال: فقال الزنديق تذهب وجتيء يف األمواج العظام،
  !!؟العلوي والسفلي وما فيه أليس له صانع

هـذا ورق التـوت طعمـه واحـد     ": واستدل الشافعي على وجود اخلالق فقال* 
الدود فتخرج منه ابرسيم وتأكله النحل فتخرج عسال فتأكله الشاة والبقر فتلقيه  تأكله

  ."بعرا وروثا وتأكله الظباء فتخرج منه املسك وهو شيء واحد

هنا حصن حصني أملس ليس له باب وال منفذ ظاهره كالفضة  ها": وقال أمحد*
ه فخرج منه حيوان البيضاء وباطنه كالذهب اإلبريز فبينما هو كذلك إذ انصدع جدار

 ."يعين البيضة مسيع بصري ذو شكل حسن وصوت مليح

  :مالحظة

: هذا النوع من التوحيد ال يكفي وحده بل البـد معـه مـن النـوعني اآلخـرين     
توحيد األمساء والصفات وتوحيد األلوهيـة ألن كفـار قـريش كـانوا يقـرون بتوحيـد       

هم من خلَقَهـم لَيقُـولُن اللَّـه فَـأَنى     ولَئن سأَلْتI :﴿الربوبية فلم ينفعهم ذلك قال 
ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْـأَرضI: ﴿   وقوله .]٨٧لزخرف ا[ ﴾يؤفَكُونَ

يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُن٨الزخرف [ ﴾لَي[.  

  :توحيد األمساء والصفات -٢
  :األسماء الحسنى :أوال

وآمـن   rمساء اهللا احلسىن هي اليت أثبتها لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله حممـد  أ
وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّـذين يلْحـدونَ فـي    ﴿: Iقال  ،ا املؤمنون

  .]١٨٠األعراف [ ﴾أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

من أَيـا مـا تـدعوا فَلَـه الْأَسـماُء      لِ ادعـوا اللَّـه أَوِ ادعـوا الـرح    قُ﴿: I وقال
  ]١١٠اإلسراء [ ﴾الْحسنى

هو اللَّه الَّذي لَا إِلَـه إِلَّـا هـو الْملـك الْقُـدوس السـلَام الْمـؤمنI :﴿         وقال
كَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهرِكُوالْمشا يمع انَ اللَّهحبس ٢٣(نَ ر (    قـالالْخ اللَّـه ـوه
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وهو الْعزِيز  الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ
يمكاحلشر[ ﴾)٢٤(الْح[.  

هللا تسـعة وتسـعني امسـا مـن     إن «: قـال  rأن رسـول اهللا   t وعن أيب هريـرة 
  .)١(»اها دخل اجلنة وهو وتر حيب الوترأحص

أن رسول  t وليست أمساء اهللا تعاىل حمصورة يف هذا العدد حلديث ابن مسعود
اللهم إين عبدك وابـن عبـدك   «: ال حزن فقالو ما أصاب أحدا قط هم« :قال rاهللا 

بكـل اسـم هـو     كيف حكمك عدل يف قضاؤك أسأل وابن أمتك ناصييت بيدك ماض
لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف 
علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيـع قلـيب ونـور صـدري وجـالء حـزين       

  .)٢(»وذهاب مهي إال أذهب اهللا حزنه ومهه وأبدله مكانه فرحا

  :تنبيه
مقترنا مبقابله كاملعطي واملانع والقابض  ومن أمساء اهللا ما ال يطلق عليه إال -١

  .والباسط واملعز واملذل واخلافض والرافع وحنوه

وهي )املشاكلة (وقد أطلق اهللا على نفسه أفعاال على سبيل اجلزاء والعدل  -٢
فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن ال يوصف ا إال يف هذا السياق وال يشتق له منها 

 .]١٤١النسـاء  [ ﴾هـو خـادعهم  الْمنافقني يخادعونَ اللَّـه و  إِنَّ﴿: Iقوله  أمساء مثل
: I وقولـه . ]٥٤آل عمران [ ﴾ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِينI :﴿ وقوله

﴾مهِسيفَن وا اللَّهسوقوله ]٦٧التوبة [ ﴿ن I :﴿ُوا قَالنَآم ينإِذَا لَقُوا الَّذإِذَا وا ونوا َآم
يا إِلَى شلَوزِئُونَ خهتسم نحا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِم١٤(اط (بِهِم زِئهتسي اللَّه...﴾ 

  .]البقرة[

                                       
  )٢٦٧٧(ومسلم  )٧٩٢(البخاري  -١
  وصححه األلباين ١/٣٩١ أمحد - ٢
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  :صفاته العلى :ثانيا

مـن   rالبد من إثبات صفات اهللا اليت وصف ا نفسه أو وصـفه ـا رسـوله    
مما تضمنته أمساؤه  اجلالل من صفات الذات وصفات األفعال،صفات الكمال ونعوت 

كالعلم والقدرة والسمع والبصر واحلكمة والعزة والعلـو وغريهـا، أو ممـا     ،باالشتقاق
كحبـه للمـؤمنني    مما ليس مشتقا مـن األمسـاء   rأخرب به عن نفسه أو أخرب به رسوله 

وإثبات وجهـه ذي   ،عليهموكراهيته انبعاث املنافقني وسخطه على الكافرين وغضبه 
وغري ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسـنة   ،ويديه املبسوطتني باإلنفاق ،اجلالل واإلكرام

ومتر هذه الصفات على مراد اهللا تعاىل من غري تشـبيه وال متثيـل بصـفات     .الصحيحة
  .ال تعطيلو املخلوقني ومن غري حتريف

  :وهي كثرية ومن أمثلتها

سبحِ اسـمI :﴿  وقال  ]١٩ األنعام[ قَاهر فَوق عباده﴾وهو الْ﴿: I العلو-١
 ﴾ولَا يئُـوده حفْظُهمـا وهـو الْعلـي الْعظـيمI :﴿     وقال  ]١األعلى [ ربك الْأَعلَى﴾

  .]٢٥٤البقرة[

: Iوقـال   ]٥طـه  [ ﴾الرحمن علَى الْعرشِ اسـتوى ﴿ :Iقال : االستواء -٢
﴿اإِنَّ رمالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمشِ﴾برلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتو 
اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُـم اسـتوى   ﴿ :Iوقال  ]٥٤األعراف [

  .]٢الرعد [ ﴾علَى الْعرشِ

فَـادعوه مخلصـني لَـه الـدين﴾      ﴿هو الْحي لَا إِلَه إِلَّا هـوI:  قال  :احلياة -٣
: Iوقال  ]٥٨الفرقان [ وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا يموتI :﴿﴾وقال  ]٦٥غافر [
﴿مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ٢٥٥لبقرة ا[ ﴾اللَّه[.  

: Iوقـال   ]١٠٨هـود  و ١٦الـربوج  [ ﴾لما يرِيد فَعالٌ﴿ :Iقال  :اإلرادة-٤
إِنَّ اللَّـهI: ﴿  وقـال   ]١٢يـس  [ ﴿إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُـونُ﴾ 

﴾رِيدا يلُ مفْع١٤احلج [ ي[.  
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وقـال   ]٤٠آل عمـران [ ﴾اللَّه يفْعلُ ما يشاُء ﴿قَالَ كَذَلكI :قال : املشيئة-٥
I: ﴾اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشا تموقـال   ]٣٠اإلنسان [ ﴿وI :﴿    ـام لُـقخي ـكبرو

  .]٦٨القصص [ ﴾يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ

  :شرعي وكوين تنقسم املشيئة واإلرادة واألمر والقضاء إىل: مالحظة

 ﴿وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوًءا فَلَا مرد لَـهI : ﴾قال : مثال اإلرادة الكونية •
  .]١١الرعد [

﴿يرِيـد اللَّـه بِكُـم الْيسـر ولَـا يرِيـد بِكُـمI :        قال : اإلرادة الشرعية •
﴾رسوقال  ]١٨٥البقرة [ الْعI :   ـوبتأَنْ ي رِيـدي اللَّـهو﴿  ﴾كُملَـيع 

  .]٢٧النساء [

﴿إِذَا قَضى أَمرا فَإِنمـا يقُـولُ لَـه كُـنI :     قال : ومثال القضاء الكوين •
 .]٤٧آل عمران [ ﴾فَيكُونُ

اإلسـراء  [ ﴿وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياهI :﴾قال : ومثال الشرعي •
٢٣[. 

دنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيهـا  ﴿وإِذَا أَرI :قال ومثال األمر الكوين  •
 .]٣٦اإلسراء [ ﴾.فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ

﴿إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسـان وإِيتـاِء ذي   : Iقال : ومثال الشرعي •
كَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنيى وبيِالْقُرغ٩٠النحل [ ﴾..الْب[.  

﴿وما تشاُءونَ إِلَّا : Iقال : ولفظ املشيئة مل يرد يف القرآن إال يف الكوين •
اَء اللَّهش٣٠اإلنسان [ ﴾..أَنْ ي[. 

: Iقال ، ]٤٦طه [ ﴾﴿إِننِي معكُما أَسمع وأَرى: Iقال : السمع والبصر-٦
﴿الس وهٌء ويش هثْلكَم سلَيريصالْب يع١١الشورى [ ﴾م[. 

: Iوقـال  ، ]٨٩األعـراف  [ ﴾وسع ربنا كُلَّ شيٍء علْما﴿: Iقال : العلم -٧
ة وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَ﴿
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 ولَا رطْبٍ ولَا يـابِسٍ إِلَّـا فـي كتـابٍ مـبِنيٍ﴾     ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ  إِلَّا يعلَمها
  .]١٢الطالق [ ﴾قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما﴿: Iوقال ، ]٥٩األنعام [

الْغنِـي   يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللَّـه واللَّـه هـوI :﴿   قال : الغىن -٨
﴾يدم١٥ فاطر[ الْح[، ل وقاI :﴿نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه﴾ ]  الـذاريات

٥٨[.  

: Iوقال ، ]١٦٤النساء [ ﴾﴿وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما: Iقال : كالم اهللا -٩
﴿هفَأَجِر كارجتاس نيرِكشالْم نم دإِنْ أَحو ﴾كَلَام عمسى يتوقال  ،]٦التوبة [ حI :

   تـدفـا نرٍ محةُ أَبعبس هدعب نم هدمي رحالْبو أَقْلَام ةرجش نضِ مي الْأَرا فمأَن لَوو﴿
يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه اتم٢٧لقمان [ ﴾كَل[.  

يرتل ربنا كل ليلة إىل السـماء  «: rعن النيب  t عن أيب هريرة: الرتول -١٠
من  ؟من يسألين فأعطيه ؟الدنيا حني يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوين فأستجيب له

 .)١(»؟يستغفرين فأغفر له

قـال   و ،]٢٢الفجر [ ﴾وجاَء ربك والْملَك صفا صفا﴿: Iقال : ايء -١١
I :﴿ ْونَ إِلَّا أَنظُرنلْ يهأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتتكبر ١٥٨األنعام [ ﴾ي[. 

 ﴾)٢٣(إِلَـى ربهـا نـاظرةٌ    ) ٢٢(وجوه يومئذ ناضرةٌ ﴿: Iقال : الرؤية -١٢
  .]القيامة[

 هل نرى ربنا يوم القيامـة؟ : قالوا يارسول اهللاأن ناسا  t هريرةعن أيب  -١٣
هـل  : قـال ، رسـول اهللا  ال يا: ؤية القمر ليلة البدر؟ قالواهل تضارون يف ر«: rفقال 

  .)٢(»ال قال فإنكم ترونه كذلك: تضارون يف رؤية الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا

  

                                       
  )٧٥٨(ومسلم  )١١٤٥(البخاري  -١
  )١٨٣(ومسلم  )٦٥٧٣(البخاري  -٢
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  :من فوائد اإلميان باألمساء والصفات
  .إجالل اهللا وتعظيمه. ١
  .العمل مبقتضى هذه األمساء والصفات. ٢

  .هم معانيها ومدلوالاف. ٣

  .عاء والتوسل ذه األمساء والصفاتالد. ٤

 .والثناء عليه ا متجيده تعاىل. ٥

 ذكـر  يتإليك األحاديـث الـ  و اسم اهللا األعظم ال يعلمه إال اهللا تعاىل: مالحظة
  :فيها

اللـهم إين أسـألك بـأين     :مسع رجال يقـول  rأن النيب  tعن بريدة األسلمي 
الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن أشهد أنك أنت اهللا الذي ال إله إال أنت األحد 

والذي نفس حممد بيده لقد سأل اهللا بامسه األعظم الذي إذا دعي «: فقال .أحد له كفؤا
  .)١(»به أجاب وإذا سئل به أعطى

اللهم إين أسألك بأن لك احلمد : صحابيا يقول rقال مسع النيب  t عن أنس
 .ذا اجلالل واإلكرام يا حي يـا قيـوم   ال إله إال أنت املنان بديع السماوات واألرض يا

لقد دعا اهللا بامسه العظيم الـذي إذا دعـي بـه أجـاب وإذا سـئل بـه       «: rفقال النيب 
 .)٢(»أعطى

اسم اهللا األعظـم الـذي إذا دعـي بـه     «: قال rأن رسول اهللا  tعن أيب أمامة 
 .)٣(»سورة البقرة وآل عمران وطه :أجاب يف ثالث سور من القرآن

                                       
  بسند صحيح) ٣٨٥٧( هبن ماجاو) ٣٤٧٥(والترمذي ) ١٤٩٣(وأبوداود  )٢٣٣١٣(أمحد  -١
  وسنده صحيح )٣٨٥٨(وابن ماجة  ٣/٥٣والنسائي  )٣٥٤٤(والترمذي  )١٤٩٥(أبوداود  -٢
  .يحواحلاكم والطرباين بإسناد صح )٣٨٥٦(ابن ماجة  -٣
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 :اسـم اهللا األعظـم يف هـاتني اآليـتني    : قال rنت يزيد أن الرسول عن أمساء ب
﴿يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه١(امل ﴿ وفاحتة آل عمران ﴾و (  اللَّـه

 ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه ١(»﴾)٢(لَا إِلَه(.  

 أسس اإلميان بالصفات

ث الصـفات  األمني الشـنقيطي أن القـرآن دل علـى أن مبحـ     ذكر الشيخ حممد
  :يرتكز على ثالثة أسس

ترتيهه جل وعال عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات : األساس األول
  .املخلوقني

قـال   و ،]١١رىالشـو [ ﴾لَيس كَمثْله شـيءٌ ﴿: Iوهذا األصل يدل عليه قوله 
I :﴿دا أَحكُفُو لَه كُني لَمقال  و ]٤خالص اإل[ ﴾وI :﴿ورِبضثَالَفَلَا تالْأَم لَّها ل﴾ 

  .]٧٤النحل [

هو اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه ألنه ال يصـف اهللا أعلـم مـن    : األساس الثاين
، واإلميان مبا وصفه به رسوله ]١٣٩البقرة [ ﴾قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اُهللا﴿: Iقال  .اهللا باهللا
r  أعلم باهللا بعد اهللا من رسول اهللا ألنه الr ى  ﴿: الذي قال يف حقهـومِ إِذَا هجالنو
  .]٤-٢النجم [ ﴾ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى) ١(

ألن إدراك حقيقـة  : قطع األطماع عن إدراك حقيقة الكيفيـة : األساس الثالث
طـه  [ ﴾أَعلَم أَمِ اللَّـه  قُلْ أَأَنتمI :﴿ الكيفية مستحيل وهذا نص اهللا عليه حيث قال

١١٠[.  

قول  :امثله قلتI: ﴿    يـفاللَّط ـوهو ـارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهدلَا ت
بِري١٠٣األنعام [ ﴾الْخ[.  

                                       
  والدارمي بإسناد صحيح )٣٨٥٥(وابن ماجة  )٣٤٧٨(والترمذي  )١٤٩٦( أبوداود -١
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١٦ 

  :توحيد األلوهية -٣
وهو ينبين على إخالص العبادة ظاهرها وباطنها هللا تعـاىل مـن احملبـة واخلـوف     

توكل والرغبة والرهبة والدعاء هللا وحده، إىل غري ذلك من العبادات قـال  والرجاء وال
I :﴿نيعتسن اكإِيو دبعن اكوقال]٤الفاحتة [ ﴾إِي ، I :﴿ سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو

وندبعيوقال]٥٦الذاريات [ ﴾إِلَّا ل ، I :﴿ُكبوا ردباع اسا النها أَيي لَقَكُمي خالَّذ م
إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا ﴿: I وقال ]٢٠البقرة [ ﴾بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَوالَّذين من قَ
اهوا إِلَّا إِيدبعوقال]٤٠يوسف [ ﴾ت ، I :﴿   لَـه ـنيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو

ين٥البينة [ ﴾الد[وقال ، I :َأ كبى رقَضو﴿   ﴾ـاهوا إِلَّـا إِيـدبعلَّا ت ]  ٢٣اإلسـراء[ ،
وما أُمروا إِلَّا ﴿: I ، وقال]٩٩احلجر [ ﴾واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقنيI :﴿ وقال

 ﴾نِيللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدإِننِي أَنا ا﴿: I وقال ،]٣١ التوبة[ ﴾ليعبدوا إِلَها واحدا
 ﴾واصطَبِر لعبادته رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبدهI :﴿ وقال. ]١٤طه [
 ، وقـال ]٦٥العنكبـوت  [ ﴾إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدونI :﴿ ، وقال]٦٥مرمي [
I :﴿هذا  إِنَّ هأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُموندبفَاع كُمب٩٢األنبياء [ ﴾ر[.  

ل دعـوة الرسـل   التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنـه وظـاهره وهـو أو    وهذا
 ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوتI :﴿قال  وآخرها،

ن قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَـا إِلَـه   وما أَرسلْنا مI :﴿ ، وقال]١٦النحل [
وندبا فَاعوقال]٢٥األنبياء [ ﴾إِلَّا أَن ، I :﴿ ِما قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَدو

وإِلَى عاد أَخاهم هودا ﴿: I ، وقال]٢٣املؤمنون [ ﴾لَه غَيرهاعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِ
 هـرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَووقـال ]٥٠ هـود [ ﴾قَالَ ي ، I :﴿   ـودإِلَـى ثَمو

رغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالص ماهأَخوقـال ]٧٣األعـراف  [ ﴾ه ، 
I :﴿دإِلَى مو هـرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نهـود  [ ﴾ي
إِلَّا الَّذي ) ٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبدونَ ﴿: I ، وقال]٨٤
 ﴾)٢٨(علَها كَلمةً باقيةً فـي عقبِـه لَعلَّهـم يرجِعـونَ     وج) ٢٧(طَرنِي فَإِنه سيهدينِ فَ
يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد ﴿: يوسف وقال .]الزخرف[

 ارونِ) ٣٩(الْقَهد نونَ مدبعا تما أَنوهمتيماًء سمإِلَّا أَس ا هبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤَآبو مت
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١٧ 

   مالْقَـي ينالـد ـكذَل اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نيوسـف  [ ﴾م
٤٠[.  

  :أما األحاديث فكثرية منها

 ،يـا معـاذ  : على محار فقال يل rكنت رديف النيب «: الق t عن معاذ بن جبل
: قال. علمأاهللا ورسوله : أتدري ما حق اهللا على العباد وما حق العباد على اهللا ؟ قلت

أن ال  Uحق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شـيئا وحـق العبـاد علـى اهللا     
  .)١(»يعذب من ال يشرك به شيئا

: قال rا سفيان قال هلرقل ملا سأله عما يأمر به النيب أن أب t وعن ابن عباس 
  .)٢(»قال يقول اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم«

إنك تأيت قومـا أهـل كتـاب    «: قال ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن rأنه  t عن أنس
 .)٣(»يوحدوا اهللا أن -ويف رواية  - فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا

والعبادة هي كل ، وملا كان هذا النوع من التوحيد يقتضي إخالص كل عبادة هللا 
  :ما يرضي اهللا من األقوال واألفعال واالعتقادات فإليك أمثلة منها

ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحبI :﴿ قال : احملبة. ١
١٦٤البقرة [ ﴾اللَّه[.  

وقال ، ]٢٣املائدة [ ﴾وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِنيI :﴿قال : التوكل. ٢
I :﴿َوننمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهع١١املائدة [ ﴾و[. 

 ﴾تم مؤمنِنيفَلَا تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنI :﴿، قال يعين خوف السر: اخلوف. ٣
فَلَا تخشوا الناس واخشون ولَا تشتروا بَِآيـاتي ثَمنـا   ﴿: I ، وقال]١٧٥آل عمران [

 .]٤٦املائدة [ ﴾قَليلًا

                                       
  .)٣٠(ومسلم ) ٢٨٥٦(البخاري  -١
  )١٧٧٣( ومسلم) ٧(البخاري  -٢
 )١٩(ومسلم ) ١٣٩٥(البخاري  -٣
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١٨ 

إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّهI: ﴿ قال  :ءالرجا. ٤
من كَانَ يرجو لقَاَء اللَّـه فَـإِنَّ   ﴿: I وقال، ]٢١٨البقرة [ ﴾رحمةَ اللَّه ئك يرجونَأُولَ

 .]٥العنكبوت [ ﴾ت وهو السميع الْعليمأَجلَ اللَّه لََآ

يا أَيها الَّذين َآمنوا اركَعوا واسجدوا ﴿ :Iقال : الصالة والركوع والسجود. ٥
بوا ردباعونَوحفْلت لَّكُملَع ريلُوا الْخافْعو ٧٧احلج [ ﴾كُم[. 

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّـذين يسـتكْبِرونَ   ﴿: Iقال : الدعاء. ٦
رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نوقال  ،]٦٠غافر [ ﴾عI :﴿ َونعدت ينالَّذو  ـنم

إِنْ تدعوهم لَا يسـمعوا دعـاَءكُم ولَـو سـمعوا مـا      ) ١٣(دونِه ما يملكُونَ من قطْمريٍ 
  .]فاطر[ ﴾)١٤(استجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم ولَا ينبئُك مثْلُ خبِريٍ 

: Iوقـال  ، ]٢الكـوثر  [ ﴾لِّ لربـك وانحـر  فَصI :﴿قال : والنحر الذبح. ٧
﴿نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتوعنـد   ،]١٦٤األنعام [ ﴾قُلْ إِنَّ ص

: قال rعن علي أنه و )١(»لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«: قال rأنه  tمسلم عن علي 
  .)٢("كانوا يعقرون عند القرب بقرة أو شاة ": اققال عبد الرز، »ال عقر يف اإلسالم«

: Iوقـال  ، ]٢٥مـرمي  [ ﴾إِنـي نـذَرت للـرحمنِ صـوما    ﴿: Iقال : النذر. ٨
أنـه   g عن عائشةو ]٧اإلنسان [ ﴾يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا﴿
r ٣(»اهللا فال يعصه من نذر أن يعصيطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن «: قال(.  

 ﴾ولْيطَّوفُـوا بِالْبيـت الْعتيـقِ   ﴿: Iقال  فال يطاف بغري بيت اهللا: الطواف. ٩
  .]٢٩احلج [

وقـال  ، ]١٣٥آل عمران [ ﴾ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّهI :﴿قال : التوبة. ١٠
I :﴿اها أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتونَ وحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤ٣١النور [ ﴾الْم[.  

                                       
  )١٩٧٨(مسلم  -١
ووي شـرط الشـيخني وصـححه النـ     ىوسنده علـ  ٢/٧١وأبوداود  ٣/١٩٧وأمحد  )٦٦٩٠(عبد الرزاق  -٢

  واأللباين
  )٦٦٩٦(البخاري  -٣
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١٩ 

 ﴾قُلْ أَعـوذُ بِـرب الْفَلَـقِ   ﴿: Iقال ، فيما ال يقدر عليه إال اهللا: ستعاذةالا. ١١
وقُـلْ ربI :﴿  وقـال   ]١النـاس  [ ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب النـاسِ ﴿: Iوقال ، ]١ الفلق[

 اطـيالش اتزمه نم وذُ بِكوقـال   ]٩٧املؤمنـون  [ ﴾نيِأَعI :﴿    ََآنالْقُـر أْتفَـإِذَا قَـر
  .]٩٨النحل [ م﴾فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِي

، ]٩ األنفـال [ ﴾إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُمI :﴿قال : الستغاثةا. ١٢
  .]١٧األحقاف [ ﴾َآمن إِنَّ وعد اللَّه حق وهما يستغيثَان اللَّه ويلَكI :﴿وقال 

: Iوقال ، ]٥٤الزمر [ ﴾وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلموا لَهI :﴿قال : اإلنابة. ١٣
﴿أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفوا تم٨٨هود [ ﴾و[.  

: Iوقال  ،]٤الفاحتة [ ﴾نعبد وإِياك نستعنيإِياكI :﴿ قال : االستعانة. ١٤
  .]١٨يوسف [ ﴾فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ﴿

  .]٣املزمل [ ﴾ورتلِ الْقُرَآنَ ترتيلًا﴿: Iقال : تالوة القرآن. ١٥
  .إىل غري ذلك من العبادات

 .إال اهللا اليت هي عنوان اإلسالم وكلمة التقـوى  وتوحيد األلوهية هو معىن ال إله
  :وهلذه الكلمة سبعة شروط هي

شهِدI :﴿ وقال  ،]١٩حممد [ ﴾فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّهI :﴿قال : العلم-١
إِلَّا مـنI :﴿  ل وقا، ]١٨آل عمران [ ﴾اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ

هو قبِالْح هِدونَشلَمعي ٨٦الزخرف [ ﴾م[.  

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين َآمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا ﴿: Iقال : اليقني -٢
بِيلِ اللَّهي سف فُِسهِمأَنو هِمالووا بِأَمداهجهريرةن أيب عو .]١٥احلجرات [ ﴾و t  أن

أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا ما عبد غـري  «: قال rرسول أهللا 
 .)١(»شاك فيهما إال دخل اجلنة

                                       
  )٢٧(مسلم  -١
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٢٠ 

نما كَانَ قَـولَ الْمـؤمنِني إِذَا دعـوا إِلَـى اللَّـه ورسـوله       إِ﴿: Iقال : القبول-٣
  .]٥١ النور[ ﴾وا سمعنا وأَطَعناليحكُم بينهم أَنْ يقُولُ

مثل ما بعثين اهللا به من اهلـدى والعلـم كمثـل    «: قال rأنه  tموسى  عن أيب
 ،اء فأنبتت الكال والعشب الكثريفكان منها نقية قبلت امل ؛أصاب أرضا الغيث الكثري

صـاب  أو ،سقوا وزرعـوا و كان منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس فشربواو
  .)١(»...كأل منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت

: Iوقال ، ]٥٤الزمر [ ﴾وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلموا لَهI :﴿قال : االنقياد-٤
﴿  ِسـنحم ـوهو لَّهل ههجو لَمأَس نما ميند نسأَح نموقـال  ، ]١٢٥النسـاء  [ ﴾وI :
﴿مووهو إِلَى اللَّه ههجو ملسي ثْقَى    نالْـو ةوربِـالْع ـكسمتاس فَقَد ِسنحلقمـان  [ ﴾م
٢٢[. 

: Iوقـال  ، ]٨٦الزخـرف  [ ﴾إِلَّا مـن شـهِد بِـالْحقI :﴿   قال : الصدق -٥
﴿بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمع٣ عنكبوتال[ ﴾فَلَي[. 

: Iوقـال  ، ]٣الزمـر [ ﴾ه الـدين الْخـالص  أَلَا للَّـ ﴿: Iقال : خالصاإل-٦
﴿ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهعوقال ، ]١٣غافر [ ﴾فَادI :﴿   ـدبأَنْ أَع تـري أُمقُلْ إِن

 ينالد ا لَهصلخم لَ ا) ١١(اللَّهأَنْ أَكُونَ أَول ترأُمونيملس١٢الزمر [ ﴾لْم[.  

ومن الناسِ من يتخـذُ مـن دون اللَّـه أَنـدادا يحبـونهمI :﴿      وقال : احملبة-٧
اللَّه بوقال ، ]١٦٤ البقرة[ ﴾كَحI :﴿   ـهونبحيو مهـبحمٍ يبِقَـو ي اللَّهأْتي فوفَس﴾ 

  .]٥٤ املائدة[

                                       
  )٢٢٨٢( ومسلم)٧٩(احلديث البخاري -١
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٢١ 

  أقسامهو رك مضارهالش: الفصل الثاني

  :الشرك مضار
وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني لَـا تشـرِكI :﴿   قال : أعظم الظلم )١

يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش ١٢لقمان [ ﴾بِاللَّه[. 

 النساء[ ﴾يداومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعI :﴿قال : أشد الضالل) ٢
١١٦[.  

أي  rاهللا  سـألت رسـول  «: قـال  t مسـعود عن ابن : أكرب كبائر الذنوب) ٣
  .)١(.احلديث »....أن جتعل هللا ندا وهو خلقك: الذنب عند اهللا أكرب ؟ قال

قلنا بلى  ؟أال أنبئكم بأكرب الكبائر«: rرسول اهللا  قال: قال tوعن أيب بكرة 
  .)٢(احلديث »....اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين«: المث ق ،قاهلا ثالثا ،يارسول اهللا

النساء [ ﴾ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْما عظيما﴿: Iقال : أعظم الفرية )٤
٤٨[.  

إِنهُ  من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيهI :﴿ قال : على املشرك حترمي اجلنة )٥
نوقال ]٧٢املائدة [ ﴾ةَالْج ،r :»٣(»ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة(.  

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ﴿: Iقال : الذنب الذي ال يغفر)٦
  .]١١٦النساء [ ﴾ذَلك لمن يشاُء

 ﴾نما الْمشرِكُونَ نجـس يا أَيها الَّذين َآمنوا إِ﴿: Iقال : النجاسة احلقيقية) ٧
  .]٢٨ التوبة[

                                       
  )٨٦(ومسلم  )٤٤٧٧(البخاري  -١
  )٨٧(ومسلم  )٢٦٩٤(البخاري  -٢
  tعن علي  )٦٨(والدارمي  )٤٨(واحلميدي ) ١٦٥(والترمذي  )٧٩(أمحد  -٣
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٢٢ 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّـذين مـن قَبلـك لَـئنI :﴿     قال : بطالن العمل) ٨
لُكمع طَنبحلَي كْتروقال  ]٦٥الزمر [ ﴾أَشI :﴿ واا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

أَنْ يعمـروا مسـاجِد اللَّـه     مـا كَـانَ للْمشـرِكنيI :﴿   وقال ، ]٨٨م األنعا[ ﴾يعملُونَ
مالُهمأَع بِطَتح كبِالْكُفْرِ أُولَئ فُِسهِملَى أَنع ينداه١٧التوبة [ ﴾ش[.  

سنلْقي في قُلُوبِ الَّـذين كَفَـروا الرعـب بِمـا     ﴿: Iقال : الرعب واخلوف) ٩
  .]١٥١آل عمران [ ﴾طَاناا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْأَشركُو

ليعـذِّب اللَّـه الْمنـافقني والْمنافقَـات والْمشـرِكنيI :﴿      قـال  : العذاب )١٠
رِكَاتشالْموقال ، ]٧٣األحزاب [ ﴾وI :﴿   ْقُـل هـبِيلس نلَّ عضيا لاددأَن لَّهلَ لعجو

تنم كيلًا إِنقَل بِكُفْرِك عتارِ مابِ النح٨الزمر [ ﴾أَص[.  

  .)١(»من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار«: قال rأنه  t مسعودوعن ابن 

 ،نةمن لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجل«: قال rأن رسول اهللا  t عن جابر
  .)٢(»ومن لقيه يشرك به دخل النار

الناس حىت يشهدوا أن  أمرت أن أقاتل«: rقال : واملال فساستباحة الن )١١
فـإذا فعلـوا ذلـك     .ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكـاة 

  .)٣(»اهللاعصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على 

ل نيب دعـوة  لك«: قال rأنه  t هريرةعن أيب : املشرك ال تنفعه الشفاعة )١٢
فهـي   ،وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يـوم القيامـة   ،فتعجل كل نيب دعوته ،مستجابة

  .)٤(»نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا

                                       
  )٩٢(ومسلم  )٤٤٩٧( البخاري -١
  )٩٣(مسلم  -٢
  )٢٢(ومسلم  )٢٥(البخاري  -٣
  )١٩٨(مسلم ) ٦٣٠٤(البخاري  -٤
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٢٣ 

  :هـأنواع
  الشرك األكبر: أوال

  :ضربان شرك الربوبية وهو. أ
وكشـرك   ،كمنكري وجود اهللا من الشـيوعيني والفالسـفة  : شرك التعطيل -١

  .أصحاب وحدة الوجود وأهل احللول واإلحتاد من غالة املتصوفة
كالنصارى الـذين جعلـوه ثالـث ثالثـة     : شرك من جعل مع اهللا إهلا آخر -٢

  .واوس الذين جعلوا إهلا للخري وآخر للشر

  .ومن هذا النوع عباد القبور واألضرحة وسدنة مشايخ املتصوفة املتأهلني

اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُـلُّ إِلَـه بِمـا     ما اتخذَ﴿ :Iقال 
  .]٩١املؤمنون [ ﴾خلَق ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ

  :وهو نوعان: والصفات األمساءشرك  .ب
خلوق يف ذاته كاليـد والسـمع   وهم الذين شبهوا اخلالق بامل: شرك املشبهة )١

هذا من يعطي املخلوق ما خيتص باهللا من الصـفات كعلـم الغيـب    يف ويدخل  ،وحنوه
  .النفع والضر وحنوهو واخللق والتدبري

 ،هـم الـذين أنكـروا صـفات اهللا وأمسائـه أو بعـض ذلـك       : شرك املعطلـة  )٢
  .نيوغريهم من املتكلم كاجلهمية واملعتزلة

  :شرك األلوهية .ج
الشـرك   وهـو  ،األلوهيةأصل الشرك احملرم اعتقاد شريك هللا يف ": القرطيبقال 

  :هو أنواعو. "وهوشرك اجلاهلية األعظم

كالـدعاء   ،وهو أن جيعل هللا ندا يصرف له بعـض العبـادات  : شرك التسوية) ١
، ....سواء كان ذلك الند نبيا أو وليا أو ملكا أو قربا أو شجرا ،واحلب واالستغاثة وحنوه

ومن الناسِ منI :﴿ وقال ، ]١األنعام [ ﴾ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ﴿ :Iقال 
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٢٤ 

اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختوقـال  ، ]٢٦٤البقـرة  [ ﴾يI :﴿  قَـالُوا
إِذْ نسـويكُم بِـرب   ) ٩٧(فـي ضـلَالٍ مـبِنيٍ    تاللَّه إِنْ كُنا لَ) ٩٦(وهم فيها يختصمونَ 

نيالَموقـال  ، ]٩٦الشعراء [ ﴾الْعI :﴿       هِمببِـر ـمهو ةرـونَ بِالْـَآخنمؤلَـا ي ينالَّـذو
  .]١٥٠االنعام [ ﴾يعدلُونَ

  :شرك احلاكمية وهو نوعان) ٢

نْ بِه وا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَأَم لَهم شركَاُء شرعI :﴿قال  شرك التشريع. أ
وقـال   .]٢١الشورى [ ﴾اللَّهI :﴿و         ـمه ـكفَأُولَئ لَ اللَّـهـزـا أَنبِم كُـمحي لَـم ـنم

، ويدخل يف هذا دخوال أوليا الربملانات الدميقراطية اليت هي ]٤٤املائدة [ ﴾الْكَافرونَ
ورهبانهم أَربابا  اتخذُوا أَحبارهمI :﴿وقال  :اهللا تأليه للبشر وجعله أربابا من دون

       ـوإِلَّـا ه ا لَـا إِلَـهـداحـا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب ِسيحالْمو اللَّه وند نم
  .]٣١التوبة [ ﴾سبحانه عما يشرِكُونَ

اختذوا أحبارهم ورهبـام أربابـا مـن    ﴿ :يقرأ  r أنه مسع النيب tعن عديو
ألـيس حيرمـون مـا أحـل اهللا     «: فقلت له إنا لسنا نعبدهم قـال  :قال. اآلية ﴾دون اهللا

  .)١(»تلك عبادم :فقال .بلى :فقلت ؟وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه ؟فتحرمونه

أَنهم َآمنوا بِما أُنزِلَ  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ﴿: Iقال : شرك التحاكم-ب
إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمـروا أَنْ يكْفُـروا   

: قـال  t عبـاس عن ابن  ]٦٠النساء [ ﴾بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا
برزة األسلمي كاهنا يقضي بني اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليـه نـاس    كان أبو"

  .)٢(»من املسلمني فأنزل اهللا اآلية

 ﴾ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيـه ﴿ :قال ملا أنزلت t عباسعن ابن 
بيـدك بسـكني   فما تذبح أنت  :إىل قريش أن خاصموا حممدا قولوا له أرسلت فارس

 وإِنَّ الشـياطني ﴿ :فرتلت هـذه اآليـة   .فهو حرام -يعين امليتة- فهو حالل وما ذبح اهللا

                                       
 والطربي وحسنه األلباين  ١٠/١١٦والبيهقي ) ٣٠٩٥(أمحد والترمذي  -١

  رجاله رجال الصحيح  :بعد أن عزاه للطرباين ٧/٦ وقال اهليثمي) ١٢٠٤٥(رواه الطرباين  -٢
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٢٥ 

، ]١٢١األنعـام  [ ﴾لَيوحونَ إلَى أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
  .)١(»من قريش وإن الشياطني من فارس وأوليائهم :قال

  :شـرك املواالة )٣

وا عدوي وعدوكُم أَولياَء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما لَا تتخذُ﴿: Iقال 
قالْح نم اَءكُموقال  ]١ املمتحنة[ ﴾جI :﴿   ـودهـذُوا الْيختوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي

  .]٥١املائدة [ ﴾ضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمأَولياَء بعضهم أَولياُء بع والنصارى
ويـدخل فيـه    )٢(»من تشـبه بقـوم فهـو منـهم    « :r قال: قال t عن ابن عمر

فيما خيتص م  م وكذا التشبه ،التشبه م يف اعتقادام وأعماهلم املخالفة لإلسالم
 واتباعهم يف أنظمتهم الضالة مـن شـيوعية ودميقراطيـة    ،اس كشد الزنار وحنوهمن لب

  .غري ذلكو

  :الشرك األصغر ثانيا
أنه  t هريرةوعن أيب  ،وهوال خيرج من امللة ولكنه حيبط العمل أو ينقص ثوابه

r اهللا  قال«: قالY: يمن عمل عمال أشرك فيه معـ  .الشركاء عن الشرك أنا أغىن 
  .)٣(»ركهغريي تركته وش

  :و من أنواعه ما يلي

  الريـاء والسمعة .أ

  .)٤(»ومن راءى راءى اهللا به ،ع اهللا بهع مسمن مس«: قال rأنه  tعن جندب 

                                       
ــرباين  -١ ــربي  )١٣٨٢٥(رواه الط ــد أيب ) ١٣٨٠٥(والط ــاكر وأصــله عن ــذي  وصــححه ش داود والترم

)٣٠٦٩(  
  )٤٠٣١(أمحد وأبو داود  -٢
   )٢٩٨٥(مسلم  -٣
  )٢٩٨٧(ومسلم ) ٦٤٩٩( البخاري -٤
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٢٦ 

إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم الشـرك      «: قال rأنه  tعن حممود بن الربيع 
ىل الذين اذهبوا إ :يقول اهللا يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهلم قال ،الرياء: األصغر

  .)١(»كنتم تراءون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء

اهللا  يـا رسـول   :فقـال  rجـاء رجـل إىل الـنيب     :قال tعن أيب أمامة الباهلي 
 »ال شـيء لـه  «: rفقـال رسـول اهللا    ؟لـه  األجر والذكر ما أرأيت رجال غزا يلتمس

إن اهللا ال يقبل من «: قالمث  »الشيء له«  :rفأعادها ثالث مرات يقول له رسول اهللا 
  .)٢(»العمل إال ما كان له خالصا وابتغى به وجهه

إياكم وشرك  ،يا أيها الناس«: فقال rخرج النيب  :قال tعن حممود بن لبيد  
يقـوم الرجـل يصـلى فيـزين      :قال ؟وما شرك السرائر ،يا رسول اهللا :قالوا .السرائر

  .)٣(»لك شرك السرائرفذ .صالته جاهدا ملا يرى من نظر الرجل إليه

  :إرادة الدنيا بالعمل. ب

تعس عبد الـدنيا وعبـد الـدرهم وعبـد     «: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب 
تعــس وانــتكس وإذا شــيك فــال  ،إن أعطــى رضــي وإن مل يعــط ســخط ،اخلميصــة
 .)٤(»انتقش

  :الحلف بغير اهللا. ج

يف  وهـو يسـري   tأدرك عمـر بـن اخلطـاب    rأن رسول اهللا  t عن ابن عمر
بآبائكم من كان حالفا فليحلف أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا «: حيلف بأبيه فقال ركب

 .)٥(»باهللا أو ليصمت

                                       
رجالـه ثقـات وقـال     :٣/٢٩٤ج اإلحيـاء  يوقـال العراقـي يف ختـر    ) ٢٣٦٩٣(و) ٢٣٦٩٢(رواه أمحد  -١

  إسناده جيد وصححه األلباين: ١/٦٩املنذري يف الترغيب 
  )٥٢(وقواه ابن حجر واملناوى واأللباين يف الصحيحة  والطرباىن )٣١٤٠(النسائي  -٢
  بسند حسن  ٢/٢٩٠بسند صحيح وحنوه عند البيهقي  )٩٣٧(ابن خزمية  -٣
  واللفظ له )٢٨٨٧(البخاري  -٤
  )١٦٤٦(ومسلم  )٦٦٤٦(البخاري  -٥
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٢٧ 

ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهـاتكم وال باألنـداد   «: قال rأنه  t هريرةوعن أيب 
  .)١(»وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صادقون

ال حتلـف بغـري    :tابن عمـر فقال  ،ال والكعبة :رجال يقول tمسع ابن عمرو
 .)٢(»من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك« :يقول rفإين مسعت رسول اهللا  .اهللا

  :قول ما شاء اهللا وشئت ونحوه. د

فقال أجعلتين له  ،ما شاء اهللا وشئت rأن رجال قال للنيب « t عباسعن ابن 
  .)٣(»بل ما شاء اهللا وحده ؟عدال

ولكـن   ،ال تقولوا ما شـاء اهللا وشـاء فـالن   «: قال rعن النيب  tعن حذيفة و
  .)٤(»قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالن

                                       
  وصححه األلباين  )٣٧٦٩(والنسائي  )٣٢٤٨(أبو داود  -١
وابن حبان  ١٠/٢٩وصححه والبيهقي  ٤/٩٩٧وحسنه واحلاكم  )١٥٣٥(والترمذي ) ٣٢٥١(أبو داود  -٢

  بسند صحيح ) ١١٧٧(
  وحنوه عند ابن أيب شيبة والبخاري يف األدب املفرد  )٢١١٧(ابن ماجة  )١٨٣٩(النسائي وأمحد  -٣
  وأمحد والبيهقي بسند صحيح )٤٩٨٠( أبو داود الطيالسي -٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٢٨ 

  :منكرات عقدية: الفصل الثالث
  :وأمهها منها ما هو شرك ومنها ما هو وسيلة للشرك: املنكرات العقديةوهذه 

  وهي نوعان حممودة ومذمومة: الرقى-أ
انت خمالفة للشرع لقولـه  إذا ك اإلباحة إال ىاألصل يف الرق: احملمودة ىالرق-١
r :»١(»شرك ما مل يكن فيه ىاعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرق(.  

وننزلُ من الْقُرَآن مـا هـو شـفَاٌء    ﴿ :وهذه الرقى املشروعة إما أن تكون بالقرآن
نِنيمؤلْمةٌ لمحر٨٢اإلسراء [ ﴾و[.  

 اأتو rمن أصحاب النيب أن ناسا  tوكما يف البخاري عن أيب سعيد اخلدري 
 :فقالوا ،فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ،على حي من أحياء العرب فلم يقروهم

 ،إنكم مل تقرونا وال نفعل حىت جتعلـوا لنـا جعـال    :فقالوا ،هل معكم من دواء أو راق
فأتوا بالشـاء   ،فجعل يقرأ بأم القرآن وجيمع بزاقه فيتفل ،ءفجعلوا هلم قطيعا من الشا

أـا رقيـة    مومـا أدراكـ  «: فسألوه فضحك وقال rال نأخذه حىت نسأل النيب  :الوافق
  .)٢(»ضربوا يل بسهماخذوها و

 اللهم رب الناس مـذهب البـاس  « rأو تكون باألدعية النبوية مثل قول النيب 
  .)٣(»نت الشايف ال شايف إال أنت شفاء اليغادر سقماأاشف ف

 ةبسم اهللا تربـة أرضـنا بريقـ   «: rوقوله )٤(»ال بأس طهور إن شاء اهللا«: وقوله
  .)٥(»سقيمنا بإذن ربنا ىبعضنا يشف

  
                                       

  tٍعن عوف بن مالك ) ٢٢٠٠(مسلم  -١
  )٢٢٠١(ومسلم  )٥٧٣٦( البخاري -٢
   )٢١٩١(ومسلم  )٥٧٤٣(البخاري  -٣
   )٥٦٦٢(البخاري  -٤
  )٢١٩٤(ومسلم  )٥٧٤٥(البخاري  -٥
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٢٩ 

  .)١(سبع مرات»أن يشفيك العظيم أسأل اهللا العظيم رب العرش«وقوله 
  .اليت ليس فيها إمث وال قطيعة رحم دعية املفهومة املعىنأو تكون باأل

وفاق أو جداول أو أ املعىن بل هي طالسم ةهي غري مفهومو: الرقى املذمومة-٢ 
 وحروف مقطعة فهذه ليست مـن اهللا يف شـيء   أو أمساء أعجمية بالسريانية أو العربية
بل هـي مـن وسـواس الشـيطان أوحاهـا إىل       ،وال من الكتاب والسنة يف ظل وال يفء

  .]١٢١األنعام [ ﴾وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِمI :﴿قال  :أوليائه
مـا أرى مـن   ": يف قوم يكتبون أبا جاد وينظرون يف النجوم t عباسوقال ابن 

  .)٢("فعل ذلك له عند اهللا من خالق

 ؟ما هذا :أى يف عنقها خيطا فقالأنه ر t مسعودوعن زينب امرأة عبد اهللا بن 
أنـتم آل عبـد اهللا أغنيـاء عـن      :فأخذه فقطعه مث قال :قالت .خيط رقي يل فيه :فقالت
مل  :فقلـت  »والتمـائم والتولـة شـرك    ىإن الرق« :يقول rاهللا مسعت رسول  ،الشرك

 .تقول هذا لقد كانت عيين تقذف وكنت أختلف إىل فالن اليهودي فإذا رقاها سـكنت 
إمنـا كـان    ،إمنا ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقـي كـف عنـها    :فقال عبد اهللا

ب الناس اشف أنت اذهب البأس ر«: يقول rيكفيك أن تقويل كما كان رسول اهللا 
  .)٣(»ك شفاء ال يغادر سقماؤالشايف ال شفاء إال شفا

  .)٤(رواه وكيع "إن كثريا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه"وعن علي قال 

                                       
  وصححه األلباين  ٤/٢١٣واحلاكم ) ٢٠٨٣(والترمذي  )٣١٠٦( أبو داود) ٢١٨٢(أمحد  -١
  بسند صحيح )١٦٥١٤( والبيهقي )١٩٨٠٥( عبد الرزاق -٢
وصـححه ووافقـه الـذهيب     ٤/٢١٧ واحلـاكم  ١٣/٤٥٦وابن حبان ) ٣٥٣٠( وابن ماجه ١/٣٨١ أمحد -٣

  ١/٥٨٤يف الصحيحة  وصححه األلباين
  ٣/١٩٥انظر اآلداب الشرعية  -٤
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٣٠ 

  :مائم وهي نوعانـالت -ب
عـني الـذئب أو    لقـة أو احلتعليق تراب القرب أو الـودع أونـاب الضـبع أو    . ١
ز أو الوتر وحنوه لدفع الضر واألمراض والعني وحنـوه  أو اخلرعظام النسور  اخليوط أو

مة فال أمت اهللا له ومن علق ودعة من علق متي«:  rقال  وهذا النوع الخالف يف بطالنه
التمـائم خـرزات كانـت العـرب تعلقهـا علـى       "قال ابن األثري  )١(»فال أودع اهللا له

عوذة تعلق على : اجلوهريوقال  ."أوالدهم يتقون ا العني يف زعمهم فأبطله اإلسالم
  .)٢(اهـ. اإلنسان

رأى رجـال يف يـده    rأن النيب  tبن حصني  عن احلسن البصري عن عمران
انزعهـا فإـا ال تزيـدك إال    « :فقـال  .من الواهنة :قال ؟ما هذا :حلقة من صفر فقال

 والواهنة قال ابن األثري عرق يأخذ.)٣(»افإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبد ،وهنا
الواهنة ريح تأخـذ يف املنكـبني أو يف   : اهـ وقال يف القاموس. املنكب يف اليد كلها يف

  .)٤(اهـ. العضد أو يف األخدعني عند الكرب

ال « :يف سـفر فأرسـل رسـوال    rأنه كان مع الـنيب   t عن أيب بشر األنصاري
  .)٥(»قطعت يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر وال قالدة إال

                                       
: ٥/١٠٣وقال اهليثمي ووافقه الذهيب وصححه  ٤/٢١٦واحلاكم  )١٧٥٩(ى يعل وأبو) ١٨٨٠٤(أمحد  -١

مع أن فيه خالد بن عبد املعافري مل يوثقـه   .إسناده جيد: ٤/٣٠٦وقال املنذري يف الترغيب  رجاله ثقات
غري ابن حبان ومل يرو عنه غري حيوة بن شريح فهو جمهول لذلك ضعف احلـديث األلبـاين يف الضـعيفة    

)١٢٦٦( 

  ٢/١٣٩٢والصحاح  ١٢/٧٠لسان العرب البن منظور،  -٢
. فقه الذهيبوصححه ووا ٤/٢١٦واحلاكم ) ١٤١٠(وابن حبان  )٣٥٣١(وابن ماجة ) ٢٠٠٢٠(أمحد  -٣

واختلف يف مساع احلسن مـن عمـران فأثبتـه احلـاكم عـن أكثـر        ١/٢٢١وحسنه البوصريي يف الزوائد 
وقد عنعنه وهو مدلس كما عنعنه مبارك بن فضالة وهـو مـدلس أيضـا،     مشاخيه ونفاه ابن املديين وغريه

هـو أحـب إيل مـن     :وفيه ضعف، لكن وثقه ابن معني وابن القطان، ومشاه ابن عدي، وقال أبـو حـامت  
 ٧/٤٢٦والتاريخ الكبري  ٢/٤٣١الربيع بن صبيح، كذا يف امليزان 

  )١١١٦: (والقاموس ص ١٣/٤٥٤ولسان العرب  ٥/٢٣٤النهاية يف غريب احلديث  -٤
  )٢١١٥(ومسلم ) ٣٠٠٥(البخاري ) ٢١١٥(ومسلم ) ٣٠٠٥(البخاري  -٥
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٣١ 

يا رويفـع لعـل احليـاة تطـول بـك      « rيل رسول اهللا  قال: قال tعن رويفع  
لناس أن من عقد حليته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن حممدا فأخرب ا

  .)١(»بريء منه

ما أبـايل مـا ركبـت ومـا أتيـت إذا أنـا       «: قال rأنه  t عن عبد اهللا بن عمر
  .)٢(»فسيشربت ترياقا أو تعلقت متيمة أو قلت الشعر من قبل ن

ما هـذا؟   :أنه دخل على رجل يعوده فوجد يف عضده خيطا فقال tعن حذيفة 
  .)٣(لو مت ما صليت عليك: خيط رقي يل فيه، فقطعه وقال: قال

رواه  "كـان كعـدل رقبـة     من قطع متيمة من إنسـان ": وعن سعيد بن جبري قال
  .)٤(وكيع يف جامعه

يطوف بالبيت يف عنقه خرزة  عن حممد بن سوقة أن سعيد بن جبري رأى إنسانا
  .)٥(فقطعها

 :أنه رأى رجال يف يده خيط من احلمـى فقطعـه وتـال    tعن عروة عن حذيفة 
أيب حامت لكن  رواه ابن، ]١٠٦يوسف [ ﴾مشرِكُونَ وهم إِلَّا بِاللَّه أَكْثَرهم يؤمن وما﴿

  .)٦(ف له مساع من حذيفة فاألثر منقطععروة ال يعر

فهذا فيه خالف ومجهور أهل العلـم أمجعـوا علـى    : الكتاب والسنة قـتعلي-٢
  :منها التعليق، النهي عنعموم وملا ورد من األحاديث يف  ،منعه سدا للذريعة

                                       
  يحبسند صح ٨/١٣٥والنسائي  )٣٦(وأبو داود  )١٦٩٩٢( أمحد -١
ألن فيه عبـد الـرمحن   ) ٤٥٥٤(وضعفه األلباين يف املشكاة  ٩/٣٥٥والبيهقي ) ٣٨٦٩(أمحد وأبو داود  -٢

  بن رافع التنوخي وهو ضعيف
  ٥/٤٢٧مصنف ابن أيب شيبة  -٣
  ٥/٤٢٨مصنف ابن أيب شيبة  -٤
  ٥/٤٢٨مصنف ابن أيب شيبة  -٥
 ٤/٣٤٢انظر تفسري ابن كثري  -٦
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٣٢ 

أال تعلـق   :فقلـت  tدخلت على عبد اهللا بن عكـيم  :عن عيسى بن محزة قال
مـن علـق   «:  rويف رواية املوت أقرب من ذلك قال  .نعوذ باهللا من ذلك :متيمة فقال

  .)١(»شيئا وكل إليه

أقبـل إليـه رهـط فبـايع تسـعة        rرسول اهللا أن  tعن عقبة بن عامر اجلهين 
إن « :قـال  .يارسول اهللا بايعت تسعة وأمسكت عـن هـذا  : وأمسك عن واحد فقالوا

  .)٢(»من علق متيمة فقد أشرك«: فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال »عليه متيمة
من عقد عقدة مث نفث فيهـا فقـد سـحر، ومـن     «: قال rأنه  t هريرةعن أيب 

  .)٣(»سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه

  .)٤(»من علق شيئا وكل إليه«: قال rعن احلسن أنه 

كانوا يكرهون التمائم كلها من القـرآن  : وكيع عن إبراهيم النخعي قال وعند
  .)٥(وغري القرآن

  .)٦(ء من القرآنأنه كره تعليق شي t مسعودعن عبد اهللا بن 

يا نار كُونِي بردا ﴿ :أعلق يف عضدي هذه اآلية: قلت إلبراهيم: عن مغرية قال
يماهرلَى إِبا عالَمس٧(من محى كانت يب، فكره ذلك ]٦٩: األنبياء[ ﴾و(.  

  :له شرطان أساسيان مهاو: التربك -ج
  .ثبوت الربكة يف الشيء املتربك به بالكتاب أوالسنة) أ 

                                       
  )٢٩٧(وحسنه األلباين يف غاية املرام  ٤/٢١٦ واحلاكم) ٢٠٧٢(والترمذي ) ١٨٨٠٤(أمحد  -١
رواه أمحـد  : واملنـذري  وصححه واوفقـه الـذهيب وقـال اهليثمـي     ٤/٢١٩واحلاكم ) ١٧٤٠٩(رواه أمحد  -٢

  )٤٩٢(الطرباين ورجال أمحد ثقات واأللباين يف الصحيحة و
  ويف سنده لني ٤/١٦٤٨وابن عدي يف الكامل ) ٤٠٧٩(النسائي  -٣
  ويف سنده أبان بن عياش وهو ضعيف، مع أنه مرسل) ٢٠٣٤٥(مصنف عبد الرزاق  -٤
  ٥/٤٢٨مصنف ابن أيب شيبة  -٥
  نفس املصدر السابق والصفحة -٦
  .نفس املصدر السابق والصفحة -٧
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٣٣ 

  :أن يثبت شرعا كيفية احلصول على تلك الربكة) ب
﴿سـبحانَ الَّـذي أَسـرى     :Iفمثال املسجد األقصى ثبت كونه مباركا لقوله  -

اإلسـراء  [ ﴾حولَه بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي باركْنا
احلـديث   فـبني  )١(»فيه فإن الصالة فيه كألف صالة يف غريهئتوه فصلوا ا« rوقال  ]١

  .تلك الربكة ىكيفية احلصول عل

وهـذَا كتـاب أَنزلْنـاه مبـاركI: ﴿     قـال  القرآن الكرمي ثبت كونـه مباركـا    -
وهبِعأن حصـول بركتـه بإتبـاع أوامـره باالمتثـال       الشـرع  فبني ]١٥٥األنعام [ ﴾..فَات

 .ناب مع تالوته وتدبرهجتونواهيه باال

ختـذي غنمـا فإـا    ا« :ئألم هـان  rوالغنم فيها الربكة وحتصل بتربيتها قال  -
 .)٢(»بركة

أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فـرض اهللا  «:  rوقال : شهر رمضان مبارك -
  .أن حصول بركته بصيامه وقيامه الشرع وقد بني)٣(احلديث»...عليكم صيامه

كـالتربك   .كالمها كان التربك باطال وممنوعا شرعا وختل أحد الشرطني أاوإذا 
  .بالقبور واألشجار واألحجار واألولياء والصاحلني واملتصوفة الغالني

عهد إىل حنني وحنن حدثاء  rقال خرجنا مع رسول اهللا  tعن أيب واقد الليثي 
 ،طيقال هلا ذات أنوا أسلحتهموللمشركني سدرة يعكفون عليها وينيطون ا  ،بالكفر

فقـال   ،اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنـواط  ،رسول اهللا يا :فمررنا بسدرة فقلنا
 إسـرائيل اهللا أكرب إا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالـت بنـو   « :rرسول اهللا

                                       
  األلباين والطرباين وضعفه  )٤٥٧( داود وأبو)٧٠٨٨( ىوأبو يعل)١٤٠٧(أمحد وابن ماجة  -١
اختذي غنما فإا تـروح خبـري   «واللفظ له والطرباين واخلطيب وأخرجه أمحد بلفظ  )٢٣٠٤(ابن ماجة  -٢

  )٧٧٣(سنده حسن وصححه األلباين يف الصحيحة » وتغدو خبري
   )١٩٦٢(وصححه األلباين يف املشكاة  )٢١٠٦(أمحد والنسائي  -٣
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٣٤ 

لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكـم قـوم جتهلـون لتـركنب سـنن مـن كـان        اجعل « :ملوسى
  .)١(»مقبلك

فانظروا رمحكم اهللا أينمـا وجـدمت   : رطوشي من أئمة املالكيةوقال أبو بكر الط
سدرة أو شـجرة يقصـدها النـاس ويعظموـا ويرجـون الـربء والشـفاء مـن قبلـها،          

  .)٢(اهـ. ويضربون ا املسامري واخلرق فهي ذات أنواط فاقطعوها

  :الغلو يف القبور -د
  :هناك منكرات عظيمة وجرائم جسيمة متارس عند القبور منها

  :الزيارة الشركية. ١

  :علم أن زيارة القبور ثالثة أنواعا
وهي أن يقصد ا الدعاء للميت واملوعظة للزائر وال يرتكـب  : زيارة سنية. ١

  .صاحبها أي حمظور شرعي

كنـت يـتكم عـن زيـارة القبـور أال      « :r رسـول اهللا  قال: قال t عن أنس
وعن أيب  .)٣(»جراة وال تقولوا هفزوروها فإا ترق القلب وتدمع العني وتذكر اآلخر

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء «: املقربة فقال  rأتى النيب  :قال t هريرة
  .)٤(»اهللا بكم الحقون

السـالم   :املقـابر  كان يعلمهم إذا خرجـوا إىل « rأن رسول اهللا  tعن بريدة 
 أسـأل اهللا لنـا   ، لالحقـون إنا إن شاء اهللاو ،املسلمنيو عليكم أهل الديار من املؤمنني

  .)٥(»لكم العافيةو

                                       
  وصححه  )١٨٣٥( وابن حبان )٢١٨٠(والترمذي ) ٢١٩٥٩(أمحد  -١
 ١٣٢: احلميد صتيسري العزيز  -٢

  وصححه األلباين وأصله عند مسلم  ١/٣٧٦واحلاكم  ٣/٢٣٧ أمحد -٣
  )٢٤٩(ومسلم  ٢/٣٠٠أمحد  -٤
  )٩٧٥(مسلم  -٥
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٣٥ 

وهي أن يقصد الزائر الصالة والدعاء واالعتكاف وحنوه عنـد  : زيارة بدعية. ٢ 
كل « :ويف احلديث .مل يفعل ذلك وال أحد من السلف الصاحل rالقرب ألن رسول اهللا 

 .)١(»بدعة ضاللة

  .)٢(»من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« rوقال 

ى أن جيصـص القـرب وأن يقعـد عليـه وأن يـبىن      « rأن النيب  t جابرعن و
ال جتلسـوا إىل القبـور وال تصـلوا    «: قـال  rأنـه   t عن أيب مرثد الغنويو )٣(»عليه
  .)٤(»عليها

وهي أن يدعو املقبور أو يستغيث به أو يذبح له أو ينذر له : الزيارة الشركية. ٣ 
والَّـذين يـدعونَ مـن دونI :﴿    قال  :لشرك األكربأو يصرف له أي عبادة فهذا من ا

 ﴾وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ أَموات غَير أَحياٍء) ٢٠(اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 
تجِيب لَه إِلَى يـومِ  ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يسI :﴿وقال  ]النحل[

ولَا تدع من دون اللَّه ما ﴿: Iوقال  ]٥األحقاف [ ﴾الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ
﴾نيمالظَّال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلَا يو كفَعن١٠٦يونس [ لَا ي[. 

  .)٥(»لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«: قال rأن رسول اهللا  tوعن علي 

  .]٢٦مرمي [ ﴾إِني نذَرت للرحمنِ صوما﴿: Iقال 

  :رج ورفع الراياتـإيقاد الس .٢

زائرات القبور واملتخـذين عليهـا    rلعن رسول اهللا «: قال t عباسعن ابن 
  .)٦(»املساجد والسرج

                                       
  )٨٦٧(مسلم  -١
  )١٧١٨(ومسلم ) ٢٦٩٧(متفق عليه البخاري  -٢
  وسنده صحيح ) وأن يكتب عليه ( ١/٣٧٠واحلاكم  )٣٢٢٦( وزاد أبو داود )٩٧٠( مسلم -٣
  )٩٧٢(مسلم  -٤
  )١٩٧٨( مسلم -٥
  وفيه ضعف  موىل أم هانئ وفيه أبو صاحل باذان )٣٢٠(والترمذي  )٣٢٣٦(وأبو داود  )٢٠٣٠( أمحد -٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٣٦ 

م والغلو فإمنا أهلك من إياك«: قال rأنه  t عباسعن ابن ف وملا فيه من الغلو
ال تطـروين كمـا   «: قـال  rأنه  tوملا فيه من اإلطراء وعن عمر )١(»ن قبلكم الغلوكا

  .)٢(»أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبده فقولوا عبد اهللا ورسوله

  :اء على القبورـالبن .٣

كنيسة رأا بـأرض   rذكرت لرسول اهللا  g أن أم حبيبة gعن عائشة  -١
إن أولئـك إذا كـان فـيهم الرجـل الصـاحل أو      « : rما فيها من الصور فقال احلبشة و

أولئـك شـرار    .العبد الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلـك الصـور  
  .)٣(»اخللق عند اهللا يوم القيامة

طفق يطرح مخيصة على وجهه فـإذا   rملا نزل برسول اهللا  :قالت gوعنها -٢
لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا « :فقال وهو كذلك اغتم ا كشفها عن وجهه

قالت فلوال ذلك أبرز قربه غري أنه خشي أن  -حيذر ما صنعوا-مساجد  أنبيائهمقبور 
  .)٤(»يتخذ مسجدا

قربي وثنا يعبد اشتد غضب  اللهم ال جتعل«: قال rأنه  t هريرةعن أيب -٣ 
  .)٥(»اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  :رـالسح -هـ 
فيمرض ويقتل ويفـرق بـني    ،يف القلوب واألبدان وهو عزائم ورقى وعقد يؤثر

فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما ﴿: Iقال  :املرء وزوجه بإذن اهللا
﴾اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض م١٠٢البقرة [ ه[.  

                                       
  بسند صحيح  )٣٠٢٩(وابن ماجة  ٥/٢٦٨ والنسائي )٣٢٤٨( أمحد -١
  )١٦٩١(ومسلم  )٣٤٤٥(البخاري  -٢
  )٥٢٧(ومسلم  )٤٢٧(البخاري  -٣
  )٥٢٩(ومسلم  )٤٣٦(البخاري  -٤
  ١/١٧٢ بإسناد حسن ومالك مرسال )٧٣٦٢(أمحد  -٥
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٣٧ 

ومـا كَفَـرI : ﴿   وهو كفر يف قول مجهور العلماء على تفاصـيل بينـهم لقولـه    
ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَـه فـي   ﴿ :I إىل قوله ﴾سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا

طـه  [ ﴾لساحر حيـثُ أَتـى  ولَا يفْلح ا﴿: Iوقال  ]١٠٢البقرة [ ﴾الَْآخرة من خلَاقٍ
  .]٧٧يونس [ ولَا يفْلح الساحرونَ﴾﴿: Iوقال  ]٦٩

  .عظم املوبقات املهلكاتأوهو من 

قالوا يا رسـول   .اجتنبوا السبع املوبقات«: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
حلق وأكل الربـا  الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال با :قال ؟وما هن :اهللا

  .)١(»وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت

  .)٢(»حد الساحر ضربة بالسيف«:  rرسول اهللا  قال: قال tعن جندب 

أن اقتلوا كل ساحر وساحرة  tكتب عمر بن اخلطاب  :عن جبالة بن عبدة قال
 .)٣(قال فقتلنا ثالث سواحر

 .)٤(»أن حفصة أمرت بقتل جارية هلا سحرا« tعمرعن عبد اهللا بن  

ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال مؤمن بسـحر وال  «: قال rأنه  tعن أيب موسى 
 .)٥(»قاطع رحم

كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسـانا وأبـان   ": عن أيب عثمان النهدي قال
ة عن األسـود أن  ويف رواي .)٦("فقتله t رأسه فعجبوا فأعاد رأسه فجاء جندب األزدي

                                       
  )٨٩(ومسلم ) ٦٨٥٧(البخاري  -١
وصوب الترمذي وقفه وفيه إمساعيل بن مسلم  ٤/٣٦٠واحلاكم  ٣/١١٤والدارقطي  )١٤٦٠(الترمذي  -٢

املكي عن احلسن عن جندب واحلسن مدلس وقد عنعنه وإمساعيل ضعيف واحلديث ضـعفه احلـافظ يف   
  ١٠/٢٣٦الفتح 

   ).١٦٤٩٨(والبيهقي  بسند حسن )٣٠٤١( وأبو داود ١/١٩٠أمحد  -٣
  بسند صحيح  ٨/٢٣٤ وصله البيهقي ٢/٨٧١ مالك بالغا -٤
 )٢٩١(وحسنه األلباين يف غاية املرام ) ١٣٨١(ابن حبان  -٥

  .بسند صحيح ٢/٢٢٢رواه البخاري يف الكبري  -٦
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٣٨ 

الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بني يديه ساحر، وكـان يضـرب رأس الرجـل مث    
فقال الناس سبحان اهللا حييي املوتى ورآه رجل  يصيح به فيقوم خارجا فريتد إليه رأسه،

صاحل من املهاجرين فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سـيفه فـذهب يلعـب    
أمـر  و .سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه لعبه ذلك فاخترط الرجل

: وكـان رجـال صـاحلا فأعجبـه حنـو الرجـل، فقـال        دينارا صاحب السجن به الوليد
 .)١( فاخرج ال يسألين اهللا عنك أبدا: نعم، قال: أتستطيع أن رب؟ قال

  :انةـالكه-و
األكـف   خطـوط يف الرمـل أو قـراءة    دعاء معرفة الغيب عن طريق ودع أواهي 

  .وحنو ذلك وهي باطلة وخمالفة للشرع

إِلَّا مـنِ ارتضـى مـن    ) ٢٦(عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا ﴿: Iقال 
قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّـا  ﴿: Iوقال  ]٢٦اجلن [ رسولٍ﴾

٦٥النمل [ ﴾اللَّه[ ال وقI :﴿ كُمعطْلـيل ا كَانَ اللَّهمـبِ   ويلَـى الْغع﴾ ] آل عمـران 
١٧٩[.  

ليسـوا  «: نـاس عـن الكهـان فقـال     rاهللا  سأل رسولَ :قالت g عن عائشة
:  rفقال رسول اهللا  .يارسول اهللا إم حيدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقالوا »بشيء

يف إذن وليـه فيخلطـون معهـا مائـة     تلك الكلمة مـن احلـق خيطفهـا اجلـين فيقرهـا      «
  .)٢(»كذبة

إين حديث عهد :  rقلت لرسول اهللا  :قال tعن معاوية بن احلكم السلمي  
 :قـال  »فال تـأم «: فإن منا رجال يأتون الكهان قال ،باجلاهلية وقد جاء اهللا باإلسالم

  .)٣(».مرهم فال يصدذلك شيء جيدونه يف صدو«: ومنا رجال يتطريون قال

                                       
  .٨/٢٣٤) ١٦٥٠٢(السنن الكربى للبيهقي  -١
  )٢٢٢٨(ومسلم ) ٣٢١٠( البخاري -٢
  )٥٣٧(مسلم  -٣
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٣٩ 

من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة «: قال rبعض أزواج النيب عن 
  .)١(»أربعني ليلة

هنا فصدقه مبا يقول فقد كفـر مبـا   من أتى كا«:  rعن النيب  t هريرةعن أيب 
 .)٢(»rنزل على حممد أ

من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه مبا يقول فقد كفر « :t مسعودعن عبد اهللا بن 
 .)٣(»rحممد مبا أنزل على 

طاعـة   ميظهـر أحـده  والكهان أنواع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الـذين  
اجلن له أو يدعي احلال من أهل احملـال مـن املشـايخ النصـابني والفقـراء الكـاذبني       
والطرقية املكارين فهم يستحقون العقوبة البليغة اليت تردعهم وأمثاهلم عن الكـذب  

  .والتلبيس

  .ألمور على سبيل اجلد واحلقيقة بأنواع من السحرومنهم من يقوم ذه ا -
ويدخل يف هذا املعىن ما يتعاطاه املنجم وصاحب األزالم اليت يستقسـم ـا    -

مل ومـا  والضارب باحلصى والذي خيط يف الر ،)أ ب ج د(ل اخلشبة املكتوب عليها مث
كـالبغوي  حترميه غري واحـد مـن العلمـاء    على اإلمجاع  ىوقد حك .تعاطاه هؤالء حرام

  .)٤( والقاضي عياض وابن أيب العز وغريهم

                                       
  )٢٢٣٠(ومسلم  )١٦٦٣٨( أمحد -١
وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب والعراقي وصـححه األلبـاين    ١/٨ واحلاكم )٩٥٤١( أمحد -٢

ووهم احلافظ يف الفـتح فعـزاه ألصـحاب السـنن وكـذلك       ٤/٥٢وقواه املنذري  )٢٨٥(يف غاية املرام 
  .صاحب كتاب التوحيد

رواه البـزار ورجالـه    ٥/١١٨ :إسناده جيـد وقـال اهليثمـي    ٤/٥٣ :يعلى وقال املنذري رواه البزار وأبو -٣
  رجال الصحيح خال هبرية بن مرمي وهو ثقة 

 ) ٥٠٣(شرح الطحاوية  -٤
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٤٠ 

  الـتـطـيـر - ز
وهـي باطلـة    .هو التشاؤم من مكان أو زمان أو حيوان أو أشـخاص أوأحـوال   

  .وإمنا كانت عند اجلاهلية .وخمالفة للشرع

نـتم قَـوم   قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن معك قَالَ طَائركُم عند اللَّـه بـلْ أَ  ﴿: Iقال 
قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَـئن لَـم تنتهـوا لَنـرجمنكُمI :﴿     وقال  ]٤٧النمل [﴾تفْتنونَ

يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيوقال  ]١٨يس [ ﴾وI :﴿ ىوسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبصإِنْ تو
أَلَا إِن هعم نمونلَكو اللَّه دنع مهرا طَائونَ ملَمعلَا ي مه١٣١ألعراف ا[ ﴾أَكْثَر[.  

ال عــدوى وال طــرية والهامــة وال «: قــال rأن رســول اهللا  t هريــرةعــن أيب 
رسول اهللا ما بال اإلبل تكون يف الرمل  فقال أعرايب يا :ويف رواية البخاري )١(»صفر

أعـدى  فمـن  «:  rفقال رسـول اهللا   ؟عري األجرب فيجراكأا الظباء فيخالطها الب
  .)٢(»!؟األول

 ؟وما الفأل :ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل قالوا«: قال rأنه  t أنسعن 
: قـال  rأنه  t مسعودزاد أمحد والترمذي بسند صحيح عن ابن  )٣(»كلمة طيبة :قال
 كل نفـس وكتـب حياـا   هامة وال صفر خلق اهللا  ال عدوى وال ؟فمن أجرب األول«

  .)٤(»ومصاا ورزقها

منـا إال   وما »الطرية شرك الطرية شرك ثالثا«: قال rأنه  t مسعودعن ابن 
  .)٥(ولكن اهللا يذهبه بالتوكل

                                       
  )٢٢٢٠(ومسلم ) ٥٧٥٧(البخاري  -١
 )٢٢٢٠(ومسلم ) ٥٧١٧(لبخاري ا -٢

  )٢٢٢٤(ومسلم ) ٥٧٧٦( البخاري -٣

  بسند صحيح) ٢١٤٣(والترمذي ) ٤١٩٨( أمحد -٤
وجعل آخره من قول ابن مسـعود، وكـذا نقـل البخـاري عـن      ) ١٦١٤(والترمذي ) ٣٩٠٤(أبو داود  -٥

  .رفعه كله) ٣٢٠(شيخه سليمان بن حرب، وصحح األلباين يف الصحيحة 
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٤١ 

ليس منا من تطري أو تطري له أو تكهن «: قال rأنه  tعن عمران بن احلصني 
ا أنـزل  مبـ قول فقـد كفـر   فصدقه مبا يومن أتى كاهنا  .أو تكهن له أوسحر أو سحر له

 .)١(»rعلى حممد 

أو  -زالمأي بـاأل - لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم« rوقال  
 .)٢(»رجع من سفره تطريا

أي على الوجه الذي كان أهل اجلاهلية يعتقدونه من إضـافة   )عدوى ال( ومعىن
جعـل اهللا مبشـيئته    أن هذه األمراض تعدي بطبعها وإال فقد: الفعل إىل غري اهللا تعاىل

  .ض املعدي سبب النتقال املرض إليهخمالطة الصحيح للمصاب باملر

قال أبوعبيد كانوا يزعمون أن عظام امليت تصري هامة فتطري فيسمون  )هامة ال(
ذلك الطائر الصدى وذا التفسري جزم ابن رجب وغري واحـد وقـال الفـراء اهلامـة     

  .طائر من طري الليل كأنه يعين البومة
هي حية تكون يف البطن تصيب املاشية والنـاس وهـي أعـدى مـن      )وال صفر(

وقيل املراد شـهر   .قاله سفيان بن عيينة والبخاري وأمحد والطربي .اجلرب عند العرب
وكانوا حيلـون احملـرم وحيرمـون     ،ءيوالنفي ملا كان أهل اجلاهلية يفعلونه يف النس ،صفر

  .)٣(وهذا قول اإلمام مالك ،صفر مكانه

                                       
خال إسحاق بـن  بعد أن عزاه للبزار والطرباين يف األوسط رجاله رجال الصحيح  ٥/١١٧ قال اهليثمي -١

  )٢٨٩(وقال املنذري إسناده جيد وحسنه األلباين غاية املرام . ثقة اهـ الربيع وهو
 ٣/٥٣رواه الطرباين بإسنادين رواة أحدمها ثقات وكذا قـال املنـذري   : ٥/١١٨فقال اهليثمي يف امع  -٢

  ) ٢١٦١(وصححه االلباين يف الصحيحة 
  ١٧٠-٤/١٦٨ وزاد املعاد ٢٥٣٧-٣/٢٥٣٦فتح الباري  -٣
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٤٢ 

  
  

  




r 
  التعريف بالرسل: الفصل األول •

  بيان أن اإلميان م أصل من أصول اإلميان: الثاين الفصل •
  وظائفهم ومهمام: الثالث الفصل •

  صفام: الرابع الفصل •

  دالئل النبوة: اخلامس الفصل •

  الكتباإلميان ب: السادس الفصل •

  اإلميان باملالئكة: السابع الفصل •
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٤٣ 

  األنبياءو بالرسل التعريف :الفصل األول
عـنِ  ) ١(عـم يتسـاَءلُونَ   ﴿: Iقـال  مشتق من النبإ هـواخلرب  )١(يف اللغة: النيب

ونبئْهم عنI :﴿ وقال  ]٤٩احلجر [ ﴾نبئْ عبادي﴿: Iوقال  ]١سورة النبإ [ ﴾النبإِ
 .وقيل النبوة مشتقة النبوة وهي ما ارتفـع مـن األرض   ]٥١احلجر [ ﴾براهيمضيف إِ

  .وعلى الثاين لعلو مرتلتهم .فعلى األول فإمنا مسي نبيا إلخبار اهللا لألنبياء بالوحي
فإذا بعثت شخصا يف مهمـة فهـو رسـولك     .)٢(من اإلرسال يف اللغة: والرسول

ألـم   وعلى هذا إمنا مسوا رسال. ]٣٥النمل [ ﴾هِم بِهديةوإِني مرسلَةٌ إِلَيI: ﴿قال 
وهـم   ]٢٥احلديـد  [ ﴾لَقَد أَرسلْنا رسـلَنا بِالْبينـاتI : ﴿  قال  :وجهوا من قبل اهللا

  .مبعوثون برسالة معينة
  :فيه ثالثة مذاهب: الفرق بني النيب والرسول

  .مها سواء وال فرق بينهما. ١

ومل يـأمر   أوحي إليه بشرع وأمـر بتبليغـه والـنيب أوحـي إليـه     الرسول من  . ٢
  .)٣(بالتبليغ ورجحه ابن أيب العز

الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنيب من جدد شرع من قبله ورجحـه  . ٣
 .)٤(اآللوسي واألشقر

                                       
  ٥/١٤وبصائر ذوي التمييز  ٥٠: والقاموس ص  ٣/٥٦١اللسان  -١
  ٢٢٦: واملصباح املنري ص ٢/١١٦٦اللسان  -٢
  ١٥٨: شرح الطحاوية ص -٣
  ١٥-١٤: الرسل والرساالت ص -٤
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٤٤ 

اإليمان باألنبياء والرسل من أصول  :الفصل الثاني
  اإليمان

زِلَ إِلَـى إِبـراهيم وإِسـماعيلَ    لَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـ قُولُوا َآمنا بِال﴿ :Iقال 
اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسوقال  ]١٣البقرة [ ﴾وI: ﴿    ـهكَتلَائمو بِاللَّـه كْفُـري نمو

يدعلَالًا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الَْآخوالْيو هلسرو بِهكُت١٣٦النساء [ ﴾او[.  

كَـذَّبت قَـوم نـوحٍ    ﴿ :Iولـذلك قـال    ،والكفر بواحد منهم كفـر ـم مجيعـا   
نيلسر١٠٥الشعراء [ ﴾الْم[  وقالI: ﴿ نيـلسرالْم ادع تكَذَّب﴾ ]  ١٢٣الشـعراء[ 

وط كَذَّبت قَـوم لُـ  ﴿: Iوقال  ]١٤١الشعراء [ ﴾كَذَّبت ثَمود الْمرسلنيI :﴿وقال 
نيلسرفقط واملعروف أن كل أمة كذبت رسوال واحدا ]١٦٠الشعراء [ ﴾الْم.  

نَّ إ﴿: Iقـال   :ومن هنا كان اإلميان ببعضهم والكفر ببعضهم كفرا م مجيعا
نؤمن بِبعضٍ  الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ

ضٍ وعبِب كْفُرنـبِيلًا  وس كذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيدونَ    ) ١٥٠(يرالْكَـاف ـمه ـكأُولَئ
  .]النساء[ ﴾حقا

 :Iقـال  : ال وقد أرسل إىل كل أمة رسولكيف  ،والرسل مجع غفري وعدد كثري
﴿ا نيهلَا فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ مويرمنـهم مـن قـص اهللا أخبـاره علينـا      و. ]٢٤فاطر [ ﴾ذ

ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلًا لَمI :﴿ قال : ومنهم من مل يقصص علينا
كلَيع مهصقْصقال و ]١٦٤ النساء[ ﴾نI: ﴿ نم مهنم كلقَب نلًا مسا رلْنسأَر لَقَدو

  .]٧٨رغاف[ ﴾لَيكعلَيك ومنهم من لَم نقْصص ع قَصصنا

  :عشرون مذكورون يف هذه اآلياتو منهم مخسة ورد ذكر امسه والذي

وتلْك حجتنا َآتيناها إِبراهيم علَى قَومه نرفَع درجات مـن نشـاُء إِنَّ   ﴿: Iقال 
 يملع يمكح كب٨٣(ر (ـلُ  وقَب نا منيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهو

 ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداود هتيذُر نمو
وإِسـماعيلَ والْيسـع   ) ٨٥(من الصالحني  وزكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ) ٨٤(
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٤٥ 

    نيـالَملَـى الْعا عـلْنا فَضكُللُوطًا وو سونيوقـال   ]األنعـام [ ﴾)٨٦(وI :﴿  إِنَّ اللَّـه
مطَفَى َآد٣٣آل عمران [ ﴾اص[  وقالI :﴿اوده ماهأَخ ادإِلَى عو﴾ ]  ٦٥األعـراف[ 

وإِلَـى مـدينI :﴿   وقـال   ]٧٣األعـراف  [ ﴾مود أَخاهم صـالحا وإِلَى ثَ﴿: Iوقال 
وإِسماعيلَ وإِدرِيس وذَا الْكفْلِ كُـلٌّ مـنI :﴿   وقال  ]٨٥األعراف [ ﴾أَخاهم شعيبا
ابِرِين٨٥األنبياء [ ﴾الص[  وقالI :﴿هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم﴾ ] ٢٩الفتح[.  
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٤٦ 

  وظـائف الرسل ومهماتهم :الفصل الثالث
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِنْ لَـمI :﴿     قال : البالغ -١

هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعوقوله ]٦٧املائدة [ ﴾ت I: ﴿     اللَّـه ـالَاتـونَ رِسلِّغبي ينالَّـذ
و هنوشخيوا إِلَّا اللَّهدنَ أَحوشخ٣٩األحزاب [ ﴾لَا ي[.  

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيـهI: ﴿  قال  :اهللا إىل الدعوة -٢
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هوقال  ]٢٥األنبياء [ ﴾أَنI:   ـةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدـولًا  ﴿وسر

  .]٣٦النحل [ ﴾بوا الطَّاغُوتأَن اعبدوا اللَّه واجتنِ

 ﴾وما نرسلُ الْمرسلني إِلَّا مبشرِين ومنذرِينI :﴿قال : التبشري واإلنذار -٣
من عملَ صالحا ﴿: Iقال  :يبشرون الطائعني باحلياة الطيبة يف الدنيا ]٥٦الكهف [

ويبشـروم باجلنـة    ]٩٧النحـل  [ ﴾ينه حيـاةً طَيبـةً  رٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِمن ذَكَ
ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها ﴿: Iقال  :ونعيمها يف اآلخرة

الْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارهالْأَنيموينذر العاصني بالشقاء يف  .]١٣النساء [ ﴾ظ
وبعذاب . ]١٢٤طه [ ﴾ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا﴿: Iقال  :الدنيا
ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَـهI :﴿  قال  :اآلخرة
  .]١٤النساء [ ﴾اب مهِنيعذَ

هو الَّذي بعـثَ فـي الْـأُميني رسـولًا     ﴿: Iقال : إصالح النفوس وتزكيتها-٤
وا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَآي هِملَيلُو عتي مهنـي  ملُ لَفقَب ن

رسـولًا مـنهم يتلُـو علَـيهِم      ربنا وابعثْ فـيهِمI :﴿ وقال  ]٢عة اجلم[ ﴾ضلَالٍ مبِنيٍ
   ـيمكالْح زِيـزالْع ـتأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتةالبقـر [ ﴾َآي 

١٢٩[.  

لئَلَّا يكُـونَ للنـاسِ علَـى    رسلًا مبشرِين ومنذرِينI :﴿ وقال : إقامة احلجة-٥
 لِاللَّهسالر دعةٌ بجوقال  .]١٦٥النساء [ ﴾حI: ﴿    ـنـذَابٍ مبِع مـاهلَكْنا أَهأَن لَوو

زخنلَّ وذلِ أَنْ نقَب نم كاتَآي بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبلَقَالُوا ر هلطه [ ﴾ىقَب
١٣٤[.  
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٤٧ 

كَانَ الناس أُمـةً واحـدةً   ﴿: Iقال : والعقائد الزائفة تقومي الفكر املنحرف-٦
رِينذنمو رِينشبم نيبِيالن ثَ اللَّهعولـذا ركـز لـوط علـى مسـالة      ]٢١٣البقرة [ ﴾فَب 

  .اخل...تطفيف وموسى على الطغيان السياسياللواط وشعيب على ال

 ]٤٩ املائـدة [ ﴾بِما أَنزلَ اللَّـه وأَن احكُم بينهمI :﴿ قال : األمةسياسة -٧ 
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذينI :﴿ وقال 
سهم األنبياء كلما هلـك  سرائيل تسوإكانت بنو «ويف احلديث  .]٤٤املائدة [ ﴾هادوا

  .)١(»نيب خلفه نيب

                                       
   )١٨٤٢( ومسلم) ٣٤٥٥(البخاري  -١
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٤٨ 

  صفات الرسل :الفصل الرابع
: Iوقال  ]١١٠الكهف [ ﴾قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُمI :﴿قال  : البشرية-١

: Iوقـال   ]٣٨الرعـد [ ﴾ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريـةً ﴿
﴿مـونَ    ولَمعلَـا ت مـتلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنأَلُوا أَهفَاس هِمي إِلَيوحالًا نإِلَّا رِج لَكا قَبلْنسا أَر
)٧ (امأْكُلُونَ الطَّعا لَا يدسج ماهلْنعا جموقال  ]األنبياء[ ﴾وI :﴿ ملُهسر ملَه قَالَت

  .]١١إبراهيم [ ﴾م ولَكن اللَّه يمن علَى من يشاُء من عبادهإِنْ نحن إِلَّا بشر مثْلُكُ

  :حلكم جليلة منها اوإمنا كانت الرسل بشر

  .أنه أعظم يف االبتالء واالختبار -

  .إكرام ملن سبقت هلم احلسىن -
  .البشر أقدر على قيادة بشر مثلهم وكوم أسوة وقدوة هلم -

  .يتهم عكس املالئكةسهولة خمالطتهم ورؤ -

لَّه ال﴿ :Iقال  ،وهم إن كانوا بشرا فهم أكمل الناس وأفضلهم يف األمور كلها
إِنَّ اللَّـه اصـطَفَى   ﴿ :Iقال و ]٧٥احلج [ ﴾يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن الناسِ

  .]٣٣آل عمران [ ﴾منيَآدم ونوحا وَآلَ إِبراهيم وَآلَ عمرانَ علَى الْعالَ
 اإن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصـطفى مـن كنانـة قريشـ    «:  rقال 

  .)١(»ومن قريش بين هاشم

 ]١١٠الكهـف  [ ﴾يوحى إلَـي  قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُمI :﴿قال : الوحي-٢
لَ رسولًا يا أَو من وراِء حجابٍ أَو يرسما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحI :﴿وقال 

يمكح يلع هاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوح٥١الشورى [ ﴾فَي[.  
  :فاملقامات ثالثة

                                       
  )٢٢٧٦(مسلم  -١
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٤٩ 

إن روح «: قـال  rكمـا يف احلـديث أنـه    : إليـه  ىيف روع النيب املوح: اإللقاء. أ
فـاتقوا اهللا   .ل رزقهـا وأجلـها  القدس نفث يف روعي أن نفسا لن متوت حـىت تسـتكم  

فـإن اهللا   ،وال حيملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبـه مبعصـية اهللا   ،وأمجلوا يف الطلب
 .)١(»تعاىل ال ينال ما عنده إال بطاعته

قـال   :uممن كلمه اهللا تعاىل موسى : تكليم اهللا للرسل من وراء احلجاب. ب
I :﴿َكا ونيقَاتمى لوساَء ما جلَموهبر هوقال  ]١٤٣األعراف [ ﴾لَّمI :﴿ ااها أَتفَلَم

﴾ )١٢( إِنك بِالواد الْمقَدسِ طُوى إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك) ١١(نودي يا موسى 
حممدا  كلمو ]٣٢البقرة [ ﴾يا َآدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِمI: ﴿قال اهللا كما كلم آدم  ،]طه[
r كما يف أحاديث املعراج املتواترة. 

 ﴾أَو يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْنِه مـا يشـاءُ  ﴿: Iقال : الوحي بواسطة امللك. ج
 tأن احلارث بـن هشـام   g عن عائشة: وهذا الرسول جربيل غالبا ]٥١ الشورى[

صلصلة اجلرس  أحيانا يأتيين مثل« :rفقال  كيف يأتيك الوحي؟ rسأل رسول اهللا 
وأحيانـا يتمثـل يل امللـك رجـال      ،فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال ،وهو أشده علي

  .)٢(»فيكلمين فأعي ما يقول

: Iقال اتفقت األمة على أن الرسل معصومون يف حتمل الرسالة : العصمة-٣
لتعجـلَ بِـه    لَا تحـرك بِـه لسـانكI :﴿   وقال  ،]٦ى األعل[ ﴾سنقْرِئُك فَلَا تنسى﴿
)١٦ (ما جنلَيإِنَّ ع هَآنقُرو هع)١٧ (هَآنقُر بِعفَات اهأْنالقيامة[ ﴾فَإِذَا قَر[.  

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك منI :﴿ قال  :كما هم معصومون يف التبليغ
كبوقال  ]٦٩املائدة [ ﴾رI :﴿قَوت لَووضعا بنلَي٤٤(الْأَقَاوِيلِ  لَ ع (   ـهنا مـذْنلَأَخ

ومـا ينطـق عـنِ    ﴿: Iوقـال   ]احلاقة[ ﴾)٤٦(ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني ) ٤٥(بِالْيمنيِ 
  .]النجم[ ﴾)٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(الْهوى 

                                       
 ابن حبان وأبو نعيم وصححه األلباين -١

   )٢٣٣٣(ومسلم ) ٢(ي رواه البخار -٢
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ما الصغائر فتجوز علـيهم عنـد   كما اتفق العلماء على عصمتهم من الكبائر أ
 :لقصـة آدم  ،فيتوبون فتكون رفعة لدرجام وعلـوا ملكانتـهم   ،مجاهري السلف واخللف

 ﴾)١٢٢(ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيـه وهـدى   ) ١٢١(وعصى َآدم ربه فَغوى ﴿: Iقال 
لٌ غَير إِنه لَيس من أَهلك إِنه عمقَالَ يا نوحI :﴿ قال  :ونوح دعا ربه يف ابنه ،]طه[

فَوكَزه موسى فَقَضـى علَيـه قَـالَ    ﴿: Iقال  :وموسى قتل القبطي ،]٤٦هود [ ﴾صالحٍ
طَانيلِ الشمع نذَا مقـال   :مسألة احلكم بني اخلصمنيوداود يف  ،]١٥القصص [ ﴾ه

I :﴿ار رخو هبر فَرغتفَاسابأَنا وعونبينا حممد  ]٢٤ص [ ﴾كr  عاتبه ربه يف مسألة
  .]عبس[ ﴾)٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى ) ١(عبس وتولَّى ﴿: Iقال  :األعمى
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  دالئل النبوة :الفصل الخامس

  :املعجزات -١
أمـر خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدى سـامل عـن        : عرف الرازي املعجزة بأا

  :ة ذلكمن أمثلو )١(املعارضة

  :معجزة صالح

قَـالُوا إِنمـا   ﴿ :Iوقال  ،]٥٩اإلسراء [ ﴾وَآتينا ثَمود الناقَةَ مبصرةً﴿: Iقال 
 رِينحسالْم نم ت١٥٣(أَن (  نيقـادالص نم تإِنْ كُن ةبَِآي ا فَأْتثْلُنم رشإِلَّا ب تا أَنم

)١٥٤ (اقَةٌ لَهن هذلُومٍقَالَ هعمٍ موي برش لَكُمو برالشعراء[ ﴾ا ش[.  

  :معجزة إبراهيم

قُلْنـا يـا نـار    ) ٦٨(قَالُوا حرقُوه وانصروا َآلهتكُم إِنْ كُنتم فَـاعلنيI: ﴿  قال 
 يماهرلَى إِبا علَامسا ودروقال  ]األنبياء[ ﴾)٦٩(كُونِي بI :﴿ِإِذْ قَالَ إو  بر يماهـرب

أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً 
     ـكينأْتي ـنهعاد ًءا ثُـمـزج نهـنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نم 

  .]٢٦٠البقرة [ ﴾سعيا

  :معجزة موسى

: Iوقـال   ،]١٠١اإلسـراء  [ ﴾ولَقَد َآتينا موسى تسع َآيات بينـاتI :﴿ قال 
قَالَ هي عصاي أَتوكَّـأُ علَيهـا وأَهـش بِهـا علَـى      ) ١٧(وما تلْك بِيمينِك يا موسى ﴿

َآرِبا ميهف يلي ومى  غَنر١٨(أُخ ( ىوسا ما يهقَالَ أَلْق)ـةٌ   ) ١٩يح ـيا فَإِذَا هفَأَلْقَاه
واضمم يدك إِلَـى  ) ٢١(قَالَ خذْها ولَا تخف سنعيدها سريتها الْأُولَى ) ٢٠(تسعى 

  .]طه[ ﴾جناحك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍء

                                       
 ٢٩٠-٢/٢٨٩لوامع األنوار البهية  -١
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  :معجزة عيسى

وإِذْ تخلُق من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتـنفُخ فيهـا فَتكُـونُ طَيـرا     ﴿: Iقال 
  .]١١٠املائدة [ ﴾بِإِذْنِي وتبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي

  :عدها بعضهم فزادت على األلف rمعجزات خاتم األنبياء 

  .املعجزة اخلالدة القرآن الكرمي: اآلية العظمى-١
لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه ) ٤١(وإِنه لَكتاب عزِيزI :﴿ قال 

 يدميمٍ حكح نزِيلٌ منفصلت[ ﴾)٤٢(ت[  

ى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا إِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَ﴿: Iوقال 
 نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمده٢٣(ش ( ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم

  .]البقرة[ ﴾الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ

  :اإلسراء واملعراج-٢

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَـى الْمسـجِدI :﴿    قال
لَهوا حكْناري بى الَّذ١اإلسراء[ ﴾الْأَقْص[  

عند سدرة )١٣(ولَقَد رَآه نزلَةً أُخرى) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى ﴿: Iوقال 
هتن١٤(ىالْم( ىأْوةُ الْمنا جهدنع)١٥( ىشغا يةَ مردى السشغإِذْ ي)١٦( رصاغَ الْبا زم

  .]النجم[ ﴾)١٨( ىلَقَد رأَى من َآيات ربه الْكُبر)١٧(وما طَغى 

  :انشقاق القمر -٣
روا َآيـةً يعرِضـوا ويقُولُـوا    وإِنْ يـ ) ١(قْتربت الساعةُ وانشق الْقَمرI: ﴿ قال 

حس رمتسم القمر[ ﴾)٢(ر[.  
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داجنا وصاعا من  rحيث طبخ للنيب  t جابركما يف قصة  :تكثري الطعام-٤
 )١(يف الصـحيحني  شبع كل أهل اخلنـدق كمـا  أذلك الطعام ف إىل rشعري فدعا النيب 

  .ووقع ذلك يف حوادث كثرية

  :تكثري املاء-٥ 

 ،واحلديبية بئر ،أربع عشر مائة يوم احلديبية rكنا مع النيب  :قال t اءعن الرب 
ها مث دعا بإنـاء  تاها فجلس على شفريأف rفبلغ النيب  ،فرتحناها فلم نترك فيها قطرة
فـأرووا أنفسـهم    "دعوهـا سـاعة  "مث صبه فيها مث قال  من ماء فتوضأ مث مضمض ودعا

  .ثريةووقع ذلك مرات ك )٢(وركام حىت ارحتلوا

  :إجابة دعوته -٦

عند مسلم حيث سبت لـه   t هريرةكقصة إسالم والدة أيب : اكثري ذلك حدث
فرجـع إليهـا    »هريـرة يب أم أ اللـهم اهـد  «: فقـال  rحىت بكى فأخرب الـنيب   rالنيب 

  .)٣( فوجدها تغتسل لتشهد شهادة احلق

  rومنها قصة األعـرايب الـذي شـكا القحـط يـوم اجلمعـة فأستسـقى الـنيب          
  .)٤(فأمطرت السماء سبتا

ومثـل   .)٥(نيه بعد ذلكيفما اشتكى ع بالشفاء من الرمد t ه لعليؤومنها دعا
  .هذا كثري
  :إخباره باملغيبات -٧

  .)٦(منها إخباره باستشهاد أمراء مؤتة قبل جميء من سيخرب بذلك -
                                       

 )٢٠٣٩(ومسلم  )٤١٠٢(البخاري  -١

  )٤١٥١(رواه البخاري  -٢

  )٢٤٩١(مسلم  -٣
   )٨٩٧(ومسلم ) ٩٣٢(البخاري  -٤
  )٢٤٠٦(ومسلم ) ٤٢١٠(كما يف البخاري  -٥
  )٤٢٦٢(البخاري  -٦
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  .ومثله كثري جدا )١(.إخباره بوفاة النجاشي يف اليوم الذي مات فيه -
  :اجلذع حنني -٨

  .)٢(يستند عليه يوم اجلمعة فلما صنع له منرب حن اجلذع rالذي كان 

  :انقياد الشجر -٩

: ذهـب حلاجتـه فأخـذ بغصـن شـجرة فقـال       rأنـه   t جابركما يف حديث  
فانقادت كالبعري املخشوش مث أتى أخرى فصنع ا مثل ذلك فلما  "بإذن اهللا انقادي"«

٣(»اقضى حاجته رجعت كل واحدة إىل مكا(.  

  :تسليم احلجر -١٠

  .)٤(»كة كان يسلم عليإين ألعرف حجرا مب«:  rقال  t عن جابر بن مسرة 

  مالحظة
من أصول أهل السنة واجلماعـة التصـديق بكرامـات األوليـاء كأكـل خبيـب       

كُلَّمـا دخـلَ علَيهـا زكَرِيـا     ﴿ :Iقال : وحنو ما وقع ملرمي، )٥(العنب وهو أسري يف مكة
حقًاالْما رِزهدنع دجو ابشرب خالـد بـن الوليـد للسـم ملـا      و ]٣٧آل عمران [ ﴾ر

أسيد بن احلضري والنور الذي أضاء هلما و قصة عباد بن بشريو ،طلب العدو منه ذلك
قصة سـفينة حينمـا ضـل الطريـق     و، )٦(»يف الليل فلما افترقا كان مع كل منهما نور

  .)٧(فوجد األسد فدله على مكان اجليش

                                       
 )٩٥١(ومسلم  )١٢٤٥(البخاري  -١

 )٩١٨(يف البخاري  -٢

  )٣٠٠٩) (٧٥١٥(مسلم  -٣
  )٢٢٧٧(مسلم  -٤
  )٤٠٨٦(البخاري  -٥
  )٣٨٠٥(البخاري  -٦
  .وابن امللقنوصححه ووافقه الذهيب ) ٦٦٦٨(الطرباين واحلاكم  -٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٥٥ 

أولياء اهللا واستدراج أولياء الشيطان أن الشـخص الـذي    والفرق بني كرامات
فمن مل . تقع الكرامة على يديه مؤمن تقي والذي يقع االستدراج على يديه فاجر شقي

يكن ملتزما بشرع اهللا يف األمور الظاهرة والباطنة من أعمال القلـوب فلـيس مبـؤمن    
خرج أنفق من الغيب وأر يف اهلواء ومشى يف املاء وفضال أن يكون وليا هللا تعاىل ولو طا

الذهب من اخلشب وكلم اجلماد وشاع ذكره يف كل ناد وحصل له من اخلـوارق مـا ال   
  .يقع حتت حصر فالغراب يطري يف اهلواء ويأكل الدم وامليت

إذا « إن صاحبنا الليث كان يقول: قلت للشافعي ": قال يونس بن عبد األعلى
 »تعرضوا أمره على الكتـاب والسـنة   املاء فال تغتروا به حىت ىشي علرأيتم الرجل مي
 تعاىل بل إذا رأيـتم الرجـل ميشـي علـى املـاء      قصر الليث رمحه اهللا« :فقال الشافعي

  .)١(»أمره على الكتاب ويطري يف اهلواء فال تغتروا به حىت تعرضوا

  :بشارات األمم السابقة -٢
يثَاق النبِيني لَما َآتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم وإِذْ أَخذَ اللَّه مI :﴿قال 

ي رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِ
عا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرقَالُوا أَقْرينداهالش نم ٨٠آل عمران [ ﴾كُم[.  

ربنا وابعثْ فيهِم رسولًا مـنهم يتلُـو علَـيهِم َآياتـكI :﴿     قال : دعوة إبراهيم
يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعي١٢٨البقرة [ ﴾و[.  

لَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِـي الْـأُمي الَّـذي يجِدونـه     ا﴿: Iقال  :بشارة موسى
مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَـرِ ويحـلُّ   

  .]١٥٧األعراف [ ﴾خبائثَلَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْ

وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسـولُ  ﴿: Iقال : بشارة عيسى
     هـمي اسـدعب ـني مـأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي اللَّه

دم٦الصف [ ﴾أَح[. 

                                       
 ٥٠٨شرح الطحاوية  -١
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  :نصر اهللا لرسله -٣
 ﴾إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين َآمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهادI :﴿قال 

اادلـة  [ ﴾كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيـزI: ﴿ قال و، ]٥١غافر [
 ﴾ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين َآمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ﴿: Iوقال ، ]٢٠

  .]٥٦املائدة [
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٥٧ 

الكتب ( اإليمان بالرساالت :الفصل السادس
  )السماوية

منها ما مسي لنا كالتوراة  ،نزل اهللا كتبا كثرية على رسلهألقد : وجوب اإلميان م
 ومنها ما مل يسم لنا فيجب علينا اإلميان ا مجيعا ،زبور وصحف إبراهيمواإلجنيل وال

  .واإلميان بأن بعضها يصدق بعضا وأن القرآن قد نسخها مجيعا

منا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ إِلَـى إِبـراهيم وإِسـماعيلَ     قُولُوا آ﴿ :Iقال 
 قُوبعيو اقحإِسوعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو   هِـمبر ـنـونَ مبِيالن يا أُوتمى ويس﴾ 

نـزلَ علَيـك   ) ٢(اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيـوم  ) ١(امل ﴿ :Iوقال  ]١٣٥ البقرة[
بـلُ هـدى   مـن قَ ) ٣(التـوراةَ والْإِنجِيـلَ    الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ

َآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربهI: ﴿ وقال ، ]آل عمران[ ﴾للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ
بِاللَّه نونَ كُلٌّ َآمنمؤالْمو هلسرو بِهكُتو هكَتالَئمقـال  و ]٢٨٤البقـرة  [﴾ وI :﴿  ْقُـلو

  .]١٥ ىالشور[ ﴾للَّه من كتابٍ وأُمرت لأَعدلَ بينكُمَآمنت بِما أَنزلَ ا
يا أَيها الَّذين َآمنوا َآمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نـزلَ علَـى   ﴿ :Iقال و

لَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلُرقَب ١٣٦النساء [﴾ ن[.  

ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَتـهI :﴿  قال  :من أنكر كتب اهللا أو بعضها فهو كافرو
إِنَّ ﴿: Iوقـال   ]١٣٦النسـاء  [ ﴾وكُتبِه ورسله والْيومِ الَْآخرِ فَقَد ضلَّ ضـلَالًا بعيـدا  

تاسا وناتوا بَِآيكَذَّب ينأَالَّذ ملَه حفَتا لَا تهنوا عرـةَ  كْبنلُونَ الْجخدلَا ياِء ومالس ابوب
اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يت٤٠ألعراف ا[﴾ ح[.  

  :أما اإلميان بالقرآن فال بد أن يكون إميانا تفصيليا

 ﴾لْقُـرَآنَ ترتيلًـا  ورتـلِ ا ﴿: Iقـال   :فيجب علينا أن نقرأه ونتدبره ونعمل بـه 
 ]١٠٦اإلسراء [ ﴾وقُرَآنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثI :﴿وقال  ]٣املزمل [

 ﴾كتـاب أَنزلْنـاه إِلَيـك مبـارك ليـدبروا َآياتـه وليتـذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ         ﴿: Iوقال 
فهـو   ]٢٥حممد [ ﴾ايتدبرونَ الْقُرَآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه أَفَالَ﴿: Iوقال  ]٢٩ص[
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٥٨ 

، ]٢البقـرة  [ ﴾ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمـتقنيI :﴿ وقال  :الذي فيه اهلدى
بكُم وشـفَاٌء  يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من رI :﴿قال  :وفيه املوعظة والشفاء

وننزلُ من الْقُرَآن ما هـو شـفَاٌء ورحمـةٌ    ﴿ :Iوقال  ،]٥٧يونس [ ﴾لما في الصدورِ
نِنيمؤلْمقال وهو النور والربهان  ]٨٢اإلسراء [ ﴾لI: ﴿    ـاَءكُمج قَـد ـاسا النها أَيي

ا إِلَيلْنزأَنو كُمبر نانٌ مهراببِينا مورن قـال   وهو أحسن احلـديث  ]١٧٤النساء[ ﴾كُم
I :﴿ َنوشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه

مهب٢٢الزمر [ ﴾ر[.  

يأيت يوم  فإنهاقرؤوا القرآن « :يقول rمسعت رسول اهللا  :قال t عن أيب أمامة
  .)١(»القيامة شفيعا ألصحابه

مـن   .القرآن شـافع مشـفع وماحـل مصـدق    «: قال rعن النيب  t جابرعن و
  .)٢(»اقه إىل النارومن جعله خلف ظهره س .إىل اجلنة هقاد مامهإجعله 

خريكـم مـن تعلـم القـرآن     «: قـال  rعـن الـنيب    tعـن عثمـان بـن عفـان     
  .)٣(»وعلمه

وحنـن يف الصـفة فقـال     rخرج علينا رسول اهللا « :قال tعن عقبة بن عامر 
وين  العقيق فيأيت منه بنـاقتني كومـا  إىل بطحان أو إىل أحيب أحدكم أن يغدو كل يوم

أفـال يغـدو   «: قال .كلنا حيب ذلك ،يا رسول اهللا :فقلنا »؟من غري إمث وال قطيعة رحم
من ناقتني وثـالث   خري له Uآيتني من كتاب اهللا  أىل املسجد فيعلم أو فيقرإأحدكم 

  .)٤(»لخري له من ثالث وأربع خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلب

                                       
 )٨٠٤(صحيح مسلم  -١

ن ابن مسعود والبيهقي يف الشعب ورواه الطرباين يف الكبري والبيهقي يف الشعب ع )١٢٤( ابن حبان -٢
  وصححه األلباين

  )٥٠٢٨(البخاري  -٣
  )٨٠٢(مسلم  -٤
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٥٩ 

 أيقال لصاحب القرآن اقـر  rاهللا  قال رسول«: قال t وعن عبد اهللا بن عمر
  .)١(»رق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن مرتلتك عند آخر آية تقرؤهااو

حب القـرآن يـوم القيامـة    جيـئ صـا  «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
لـبس تـاج   رب زده في يـا  :مث يقـول  .رب حله فيلبس حلـة الكرامـة   يا :فيقول القرآن

وارق ويزداد بكل آية اقرأ  :فيقال له .فريضى عنه .رب ارض عنه يا :مث يقول .الكرامة
  .)٢(»حسنة

من قرأ حرفا مـن كتـاب   « :rرسول اهللا  قال: قال t مسعودعن عبد اهللا بن 
حـرف والم   ألـف حرف ولكـن  )مل ا(ال أقول  .ه به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلااهللا فل

إن هـذا القـرآن مأدبـة اهللا    « ولفظـه  )٢٠٧٨( ورواه احلـاكم ، )٣(»حـرف حرف وميم 
إن هذا القرآن حبل اهللا والنور املبني والشفاء النافع عصمة  .فاقبلوا مأدبته ما استطعتم

 ،وال تنقضي عجائبـه  ،وال يعوج فيقوم ،يغ فيستعتبال يز .ملن متسك به وجناة ملن اتبعه
 . يأجركم على تالوته كل حرف عشـر حسـنات  تلوه فإن اهللا ،وال خيلق من كثرة الرد

  .)٤(»ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف ،حرف )ملا(أما إين ال أقول 

املاهر بـالقرآن مـع السـفرة الـربرة     « :rقال رسول اهللا  :قالت g ن عائشةع
  .)٥(»يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانوالذي 

إن اهللا يرفع ذا الكتـاب أقوامـا   «: قال rأن النيب  tعن عمر بن اخلطاب 
  .)٦(»ويضع به آخرين

                                       
  وقال حسن صحيح )٢٩١٤( والترمذي) ١٤٦٤(أبو داود  -١
  .ووافقه الذهيبوصححه  )٢٠٦٧( وقال حسن صحيح وابن خزمية واحلاكم) ٢٩١٥(الترمذي  -٢
  وقال حسن صحيح) ٢٩١٠(الترمذي  -٣
  وفيه ضعف  ٢/١١٢ صححه احلاكم -٤
  واللفظ له )٧٩٨(ومسلم ) ٤٩٣٧(خاري الب -٥
  )٨١٧(مسلم  -٦
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٦٠ 

تـاه اهللا القـرآن   آرجـل   ،نيتال حسد إال يف اثن« :rعن النيب  t عن ابن عمر
 ماال فهو ينفقـه آنـاء الليـل وآنـاء     ورجل آتاه اهللا ،فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار

  .)١(»النهار

                                       
  )٨١٦(ومسلم ) ١٤٠٩(البخاري  -١
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٦١ 

  اإليمان بالمالئكة :الفصل السابع

  :تعريفهم. ١
وهـم كـرام أتقيـاء يعبـدون اهللا حـق       ،املالئكة عامل كرمي كله طهر وصفاء ونقاء

  .وال يعصون اهللا أبدا ،ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ،عبادته
قال  ،مل يؤمن م ان ال يصح إميان عبد ماواإلميان باملالئكة أصل من أصول اإلمي

I: ﴿   بِـهكُتو ـهكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ َآمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نَآم
هلسر٢٨٤البقرة [ ﴾و.[  

  :اإلميان م يكون بعدة أمورو

  .التصديق بوجودهم) ١
  .هلم واثبات أم عباد اهللا وخلقهإنزاهلم مناز)٢

  .االعتراف بوظائفهم وأعماهلم)٣

  .حمبتهم ومواالم)٤

  .البعد عما يؤذيهم)٥

  .االقتداء م يف طاعتهم هللا)٦

  :صفام .٢
خلقـت  «: قـال  rأن الـنيب   g خلقوا من النور فعن عائشـة : مادة خلقهم -

ومـا   )١(»آدم ممـا وصـف لكـم   وخلق  ،وخلق اجلان من مارج من نار ،املالئكة من نور
  .ال يأكلون وال يشربونهم داموا من نور فال يوصفون بذكورة وال أنوثة و

                                       
  )٢٩٩٦(مسلم  -١
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٦٢ 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَـة إِنـي جاعـلٌ فـي     ﴿ :Iقال  :وكان خلقهم قبل آدم -
  .]٣٠البقرة [ ﴾الْأَرضِ خليفَةً

لَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم علَيها ملَائكَةٌ غI: ﴿قال : عظم خلقهم -
جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولـي أَجنِحـةI: ﴿   وقال  ]٦التحرمي [ ﴾ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  .]١فاطر [ ﴾مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد في الْخلْقِ ما يشاُء

رأيته منـهبطا مـن السـماء    « :ؤيته جلربيلقال يف ر rأن النيب  g وعن عائشة
  .)١(»وسد عظَم خلقه ما بني السماء واألرض

متفـق   )٢(»جربيل له سـتمائة جنـاح   rرأى حممد «: قال t مسعودوعن ابن 
جربيـل يف صـورته ولـه     rرأى رسـول اهللا  « :قـال  t مسـعود عن ابن عليه وألمحد 

ه التـهاويل مـن الـدر    جناحـ ستمائة جناح كل جناح منها قد سد األفق يسـقط مـن   
  .)٣(قال ابن كثري إسناده جيد. »واليواقيت
أذن يل أن أحدث عن ملك مـن  «: قال rأن رسول اهللا  t ن جابر بن عبد اهللاع

  .)٤(»إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام :مالئكة اهللا من محلة العرش

  :عدد املالئكة .٣
وما يعلَم جنود ربك إِلَّـا  ﴿ :Iقال  :دهم إال اهللاملالئكة خلق كثري ال يعلم عد

و٣١املدثر[ ﴾ه[.  
يؤتى يومئذ جبهنم هلا سبعون ألف زمام مـع كـل   «: قال rأنه  tعن عبد اهللا 

  .)٥(»زمام سبعون ألف ملك جيروا

                                       
  )١٧٧(مسلم  -١
  )١٧٤(ومسلم ) ٣٢٣٢(البخاري  -٢
   ١/٤٧البداية والنهاية  -٣
  والضياء وصححه األلباين )٥٣٩٣( أبوداود -٤
  )٢٨٤٢(مسلم  -٥
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٦٣ 

ور يصـلي فيـه كـل يـوم     هذا البيـت املعمـ  « :يف اإلسراء rوقال جربيل للنيب 
  .)١(»ك ال يعودون إليه آخر ما عليهمسبعون ألف مل

مـا نسـمع مـن    : أتسمعون ما أمسع؟ قـالوا «: قال rوعن حكيم بن حزام أنه 
إين أمسع أطيط السماء وما تالم أن تئط، وما فيهـا موضـع شـرب إال وعليـه     : قال! شيء

 .)٢(»ملك ساجد أو قائم

  :همؤأمسا. ٤
  :ال يعرف من أمساء املالئكة إال تسعة

لَّـه وملَائكَتـه ورسـله    مـن كَـانَ عـدوا لI: ﴿   قال  :وميكائيلجربيل  -٢-١
رِينلْكَافل ودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهمرِيلَ وجِب٩٨البقرة[ ﴾و[.  

ــاطر  اللــهم رب جربيــل وميكائيــل« :ســرافيل يف احلــديثإ - وإســرافيل ف
عبـادك فيمـا كـانوا فيـه      األرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكـم بـني  السماوات و

صـراط   اهدين ملا اختلف فيه مـن احلـق بإذنـك إنـك ـدي مـن تشـاء إىل        .خيتلفون
  .)٣(»مستقيم

ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينـا ربـك قَـالَ إِنكُـمI: ﴿     قال  :مالك خازن النار
  .]٧٧الزخرف [ ﴾ماكثُونَ

يف  يقال له رضوان جاء مصرحا بـه  وخازن اجلنة ملك«: قال ابن كثري :رضوان
  .)٤(»بعض األحاديث

  .)٥(يف سؤال القرب t هريرةذكرا يف حديث أيب  :منكر ونكري -٧-٦

                                       
  )١٦٤(ومسلم ) ٣٢٠٧(البخاري  -١
  ).٨٥٢(والطرباين يف الكبري وصححه األلباين على شرط مسلم يف الصحيحة  ٢/٤٣اآلثار  مشكل -٢
  )٧٧٠(مسلم  -٣
  ١/٣٥البداية والنهاية  -٤
  )١٣٩١(السلسلة الصحيحة  وحسنه) ١٠٧١(عند الترمذي  -٥
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٦٤ 

ما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَـروا  و﴿: Iقال : هاروت وماروت -٩-٨
لَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعي    ـانلِّمعـا يمو وتـارمو وتارابِلَ هنِ بِب
كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح ن١٠٢البقرة [ ﴾م[.  

  :قدرم على التشكل. ٥
فَأَرسـلْنا إِلَيهـا   ﴿ :Iقـال   .التشكل بأشكال خمتلفـة  ىأعطاهم اهللا القدرة عل

ولَما جاَءت رسلُنا لُوطًا سيَء ﴿: Iوقال  ،]١٧مرمي [ ﴾لَها بشرا سوِياروحنا فَتمثَّلَ 
يبصع موذَا يقَالَ ها وعذَر بِهِم اقضو ٧٧هود [ ﴾بِهِم[.  

بينما حنن جلـوس عنـد رسـول    « :t وعند مسلم من حديث عمربن اخلطاب
وقصة الثالثة ( ».....يد سواء الشعرشديد بياض الثياب شدإذ طلع علينا رجل  rاهللا 

  .)١(جاءهم امللك يف صورة رجل) الذين ابتالهم اهللا األقرع واألبرص واألعمى 

  :عبادة املالئكة. ٦
قـال  و ]٦ التحـرمي [ ﴾لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴿ :Iقال 

I: ﴿ ِهقفَـو نم مهبافُونَ رخونَ   يرمـؤـا يلُـونَ مفْعيو ومـن أمثلـة    ]٥٠النحـل  [﴾ م
  :عبادام ما يلي

وقـال   ]٥الشـورى  [ ﴾والْملَائكَةُ يسبحونَ بِحمد ربهِمI: ﴿قال : التسبيح -
I: ﴿هِمبر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ين٧غافر [ ﴾الَّذ[. 

وإِنا لَنحن الْمسبحونَ ) ١٦٥(وإِنا لَنحن الصافُّونَ ﴿: Iقال : صطفافاال -
وقال  ]٢٢الفجر[﴾ وجاَء ربك والْملَك صفا صفا﴿: Iوقال  ]الصافات[ ﴾)١٦٦(
r :» ـا   كما تصف أال تصفونا قالوا وكيف تصف املالئكة عنـد راملالئكة عند ر

 .)٢(»يف الصف صفوف األول ويتراصونقال يتمون ال

                                       
  )٢٩٦٤(مسلم و) ٣٤٦٤(البخاري  -١

 )٤٣٠(مسلم  -٢
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٦٥ 

  .]٢٨األنبياء [ ﴾وهم من خشيته مشفقُونَ﴿: Iقال : اخلوف واخلشية -
األعلى وجربيل كاحللس  مررت ليلة أسري يب باملإل«: قال rأنه  t جابرعن 
  .)١(»خشية اهللا تعاىل البايل من

  :املالئكة وبين آدم. ٧
إِبلـيس   إِالَّ) ٧٣(لُّهـم أَجمعـونَ   د الْملَائكَةُ كُفَسجI :﴿قال : سجودهم آلدم

رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتص[ ﴾اس[  
ملكا وكل اهللا بالرحم « :قال rعن النيب  t أنسعن : امللك املوكل بالرحم

أي رب  :أي رب مضغة فـإذا أراد اهللا خلقهـا قـال    ةأي رب نطفة أي رب علق :فيقول
  .)٢(»أم سعيد ؟ فما الرزق فما األجل ؟فيكتب كذلك يف بطن أمهأشقى  ؟ثىذكر أم أن

ه معقِّبـات مـن بـينِ يديـه ومـن خلْفـه       لَـ ﴿:Iقـال  : حراستهم لبين آدم - ج
رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحعباسقال ابن  ]١١الرعد [ ﴾ي t: )  و هو قـول  )هي املالئكة

ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاَء وهو الْقَاهر فَوق عبادهI :﴿  قال)٣(عامة املفسرين
  .]٦١األنعام [ ﴾أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ

ونَ علَى قَلْبِك لتكُ) ١٩٣(نزلَ بِه الروح الْأَمنيI: ﴿ قال : الرتول بالوحي-د
 رِينذنالْم نوقال  ]الشعراء[ ﴾)١٩٤(مI: ﴿  لَـهزن هرِيلَ فَإِنجِبا لودكَانَ ع نقُلْ م

نيا بمقًا لدصم اللَّه بِإِذْن لَى قَلْبِك٩٧البقرة [ ﴾ع[.  
 )١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحـافظنيI: ﴿  قال : )كتابة األعمال(الكرام الكاتبني-هـ

 بِنيا كَاتامر١١(ك ( ـونَ ملَمعلُـونَ  يفْعا ت)وقـال   ]االنفطـار [ ﴾)١٢I :﴿ِلَقَّـى  إتذْ ي

                                       
يف األوســط وحسـنه األلبــاين يف السلسـلة الصــحيحة   الطـرباين  و) ٦٢١(ابـن أيب عاصـم يف الســنة    -١

)٢٢٨٩(  
  )٢٦٤٦(ومسلم ) ٦٥٩٥(البخاري  -٢
  ٨٨٠: فتح القدير ص -٣
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٦٦ 

 يدالِ قَعمنِ الشعنيِ ومنِ الْيع انلَقِّيت١٧(الْم ( يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم
  .]ق[ ﴾)١٨(

إن صاحب الشمال لريفع القلم ست ساعات « :rعن النيب  t عن أيب أمامة
  .)١(»ن العبد املسلم املخطئ فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإال كتبت واحدةع

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَـى  ﴿ :Iقال : نزع األرواح .و 
الْقَاهر فَوق عباده ويرسـلُ علَـيكُم    وهوI: ﴿قال و ]١١السجدة [ ﴾ربكُم ترجعونَ

  .]٦١األنعام [ ﴾حفَظَةً حتى إِذَا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ

ن ربـه  عاملالئكة تسأل اإلنسان يف قربه  تواترت األحاديث ىف أن: فتنة القرب. ز
  .)٢(ودينه وكتابه ونبيه

  :عالقة املالئكة باملؤمنني .٨
إذا أحب اهللا عبدا نادى جربيل إن اهللا حيـب فالنـا   « :يف احلديث: هلم حمبتهم* 
فيحبـه   .إن اهللا حيب فالنا فأحبوه :فينادى جربيل يف أهل السماء ،فيحبه جربيل .فأحبه

  .)٣(»أهل السماء مث يوضع له القبول ىف االرض

ألطوفن  :قال سليمان بن داود«: قال rأنه  t هريرةعن أىب : تسديد املؤمن* 
قـل إن شـاء    :فقال له امللك .لليلة مبائة امرأة تلد كل امرأة غالما يقاتل ىف سبيل اهللا

  .)٤(احلديث »...اهللا
هــو الَّــذي يصــلِّي علَــيكُم وملَائكَتــهI :﴿ وقــال  :صــالم علــى املــؤمنني* 

اتالظُّلُم نم كُمرِجخيورِ ل٤٣األحزاب [ ﴾إِلَى الن[.  

                                       
  )١٢٠٩(الطرباين يف الكبري واحللية والبيهقي يف الشعب وحسنه األلباين ىف السلسلة الصحيحة  -١
اآلجـرى يف الشـريعة   و ٢٩٦و ٢٩٥و ٢٨٨و ٤/٢٨٧وأمحـد  ) ٧٥٣(والطيالسي  ٤٨-٢/٣٧أبو داود  -٢

)٣٧٠-٣٦٧ (  
  )٢٦٣٧(ومسلم ) ٣٢٠٩(البخاري  -٣
  )١٦٥٤(ومسلم ) ٥٢٤٢(البخاري  -٤
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٦٧ 

  :ما يلي ومن صالم على املؤمنني
إن اهللا ومالئكتـه  «: قـال  rأنـه   t عن أىب أمامـة  :على معلم الناس اخلري -

وأهل السماوات واألرض حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت ليصـلون علـى معلـم    
  .)١(»الناس اخلري

إن املالئكـة  «: قـال  rأنـه   t ةهريرعن أيب : الذين ينتظرون الصالة على -
رمحـه مـا مل   االلـهم اغفـر لـه اللـهم      :دام يف جملسـه تقـول   تصلي علـى أحـدكم مـا   

  .)٢(»...حيدث

إن اهللا ومالئكته يصلون على «: قال rأنه  t عن الرباء: على الصف األول -
  .)٣(»الصفوف األول

ون صـل إن اهللا ومالئكته ي«: قال rأنه  g عن عائشة: وصل صفاعلى من  -
  .)٤(»على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه اهللا ا درجة

إن اهللا ومالئكته يصلون على «: قال rأنه  t على املتسحرين عن ابن عمر -
  .)٥(»املتسحرين

دعـوة املسـلم   «: قـال  rأنـه   tعن أيب الـدرداء  : مني على دعاء املؤمننيأالت *
لما دعا له خبري قال امللـك املوكـل بـه    لغيب مستجابة عند رأسه ملك كألخيه بظهر ا
  .)٦(»آمني ولك مبثل

                                       
  )٢١٦١( الترمذي -١
  )٦٤٩(ومسلم ) ٦٤٧(البخاري  -٢
  )على الصفوف املتقدمة (ولفظه ) ٧٨١(والنسائي ) ٦١٨(أبو داود  -٣
  وصححه األلباين) ٨١٤(ابن ماجة  -٤
  )١٦٥٤(األلباين ىف الصحيحة السيوطي واملناوي و اين ىف األوسط وحسنهوالطرب )٨٨٠( ابن حبان -٥
  )٢٧٣٣( مسلم -٦
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٦٨ 

ــؤمنني *  ــتغفارهم للم ــال  :اس ــم   و﴿: Iق ــد ربهِ مونَ بِححــب ســةُ ي الْملَائكَ
الَّذين يحملُونَ الْعرش ومنI :﴿ وقال  ]٥الشورى[ ﴾ويستغفرونَ لمن في الْأَرضِ

ونَ بِححبسي لَهوواحنَآم ينلَّذونَ لرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر د٧غافر[ ﴾م[.  

إن هللا مالئكة يطوفون «: قال rأنه  t هريرةعن أىب : شهودهم جمالس العلم* 
يف الطرق يلتمسون أهـل الـذكر فـإذا وجـدوا قومـا يـذكرون اهللا تنـادوا هلمـوا إىل         

  .)١(»إىل السماء الدنيافيحفوم بأجنحتهم  :قال .حاجتكم
إذا كان يوم «: قال rأنه  t هريرةعن أىب : تسجيل الذين حيضرون اجلمعة* 

اجلمعة وقفت املالئكة على باب املسجد يكتبون األول فاألول فإذا خرج اإلمام طـووا  
  .)٢(صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر

  :املالئكة والكفار والفساق. ٩
فَلَما جاَء أَمرنـا جعلْنـا عاليهـا    ﴿: Iقال  :طكإهالك قوم لو إهالك الكفار* 

ودضنيلٍ مجس نةً مارجا حهلَيا عنطَرأَما ولَهاف٨٢هود [ ﴾س[.  

إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنةُ ﴿: Iقال  :لعن الكفار* 
  .]١٦١البقرة [ ﴾ائكَة والناسِ أَجمعنياللَّه والْملَ

  :لعن العصاة ومن أمثلته* 

إذا دعـا الرجـل   « rرسـول اهللا   قـال : قال tهريرة  يبعن أ: زلعن الناش -
  .)٣(»امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء لعنتها املالئكة حىت تصبح

مـدا  من قتـل ع «: قال rأنه  t عن ابن العباس: لعن من عطل شرع اهللا -
  .)٤(»فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

                                       
  )٢٦٨٩(ومسلم  )٦٤٠٨( البخاري -١
  )٨٥٠(ومسلم ) ٨٨١( البخاري -٢
  )٥١٩٤(ي البخار )حىت ترجع (ويف رواية له  )٥١٩٣( البخاري -٣
 )٢١٣١(وصحيح ابن ماجة ) ٤٤٥٦(صحيح النسائى  -٤
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٦٩ 

يعـين  - فمـن أحـدث فيهـا حـدثا    «: قـال  rأنـه   tلعن املبتدع عن علي  -
  .)١(»أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني -املدينة

  :أعماهلم يف الكون .١٠
 ﴾أَمـرا  فَالْمـدبراتI: ﴿ قال اسطة املالئكة كل حركة يف الكون إمنا تكون بو

  :ومن أمثلة ذلك ]٢٥النازعات [

احلاقـة  [ ﴾ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيـةٌ ﴿: Iقال  :محلة العرش* 
١٧[.  

إن «: rسـول اهللا  أنـه قـال لر   g يف الصحيحني عـن عائشـة  : ملك اجلبال* 
  .)٢(»شبنيشئت أطبق عليهم األخ

الرعد ملك مـن املالئكـة   «قال rأنه  t عباسعن ابن : املوكل بالسحاب* 
  .)٣(»موكل بالسحاب معه خماريق من نار يسوق ا السحاب حيث يشاء اهللا

                                       
  )١٣٧٠(ومسلم ) ١٨٧٠(البخاري  -١
  )١٧٩٥(ومسلم ) ٣٢٣١(البخاري  -٢
  )١٨٧٢(حسنه األلباين ىف السلسلة الصحيحة صححه الترمذي وو ١/٢٢ وأمحد) ٢٤٩٢(الترمذي  -٣
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  اإلميان باليوم اآلخر: الفصل األول •
  اإلميان بالقدر: الفصل الثاين •
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٧١ 

  ليوم اآلخراإليمان با: الفصل األول

  )املوت( القيامة الصغرى: املبحث األول
 ﴾كُـلُّ شـيٍء هالـك إِلَّـا وجهـهI :﴿     قـال  : املوت حتم الزم المناص منـه  .١

ويبقَى وجـه ربـك ذُو الْجلَـالِ    ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَانI: ﴿ وقال  ]٨٨القصص [
كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت وإِنما توفَّونَ أُجوركُمI: ﴿ وقال ، ]الرمحن[ ﴾)٢٧(والْإِكْرامِ 
ةاميالْق مووقال  ]١٨٥آل عمران [ ﴾يI: ﴿   ْأَفَـإِن لْـدالْخ كلقَب نرٍ مشبا للْنعا جمو

الْمـوت ولَـو   أَينما تكُونوا يدرِكُكُمI: ﴿ وقال ، ]٣٤االنبياء [ ﴾مت فَهم الْخالدونَ
ةديشوجٍ مري بف متوقال ، ]٧٧النساء [ ﴾كُنI: ﴿ لَا ملُهاَء أَجلٌ فَإِذَا جأَج ةكُلِّ أُملو

  .]٣٤ألعراف ا[ ﴾يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ
سـاعة وينـزلُ   إِنَّ اللَّه عنـده علْـم ال  ﴿ :Iوقال : وقت املوت ومكانه جمهول. ٢

   بِـأَي فْـسرِي ندا تما وغَد كِْسباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحي الْأَرا فم لَمعيثَ ويالْغ
بِريخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ ت٣٤لقمان [ ﴾أَر[.  

لْموت توفَّته رسلُنا إِذَا جاَء أَحدكُم احتى ﴿ :Iوقال : قبض املالئكة للروح. ٣
  .]٦١األنعام [ ﴾وهم لَا يفَرطُونَ
العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال  إن«: قال rأنه  t عن الرباء

معهـم   ،من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشـمس 
مث جييء ملك  ،حىت جيلسوا منه مد بصره ،وحنوط من حنوط اجلنة ،كفن من أكفان اجلنة

اخرجي إىل مغفرة مـن   ،أيتها النفس الطيبة :حىت جيلس عند رأسه فيقول uاملوت 
إىل أن - فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السـقاء فيأخـذها   :قال ،اهللا ورضوان

بال من إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإق) ويف رواية الفاجر(وإن العبد الكافر  -:قال
 ،معهم املسوح من النار ،سود الوجوه ،نزل إليه من السماء مالئكة غالظ شداد ،اآلخرة

أيتـها   :مث جييء ملك املوت حـىت جيلـس عنـد رأسـه فيقـول      ،ه مد البصرفيجلسون من
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٧٢ 

فرق يف جسده فينتزعها كما تقال فت ،اخرجي إىل سخط من اهللا وغضب ،النفس اخلبيثة
  .)١(»فتقطع معها العروق والعصب ،ب من الصوف املبلولينتزع السفود الكثري الشع

وجاَءت سكْرةُ الْموت بِالْحق ذَلك ما كُنت منـهI: ﴿  قال : سكرات املوت. ٤
يدح١٩ق[ ﴾ت[.  

وإنه لبني حاقنيت وذاقنيت فال أكره شـدة   rمات النيب «: قالت g عن عائشةو
فجعل يدخل يديه يف املاء فيمسح ... « :عنها قالتو)٢(»rاملوت ألحد أبدا بعد النيب 

وهـو عنـد أمحـد    البخـاري   .)٣(»لموت لسكراتل اله إال اهللا إن ال«: ه ويقولا وجه
رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو ميوت فيدخل يـده يف القـدح مث ميسـح    «والترمذي بلفظ 

  .»اللهم أعين على سكرات املوت: وجهه باملاء مث يقول

حتى إِذَا جاَء أَحـدهم الْمـوت قَـالَ    ﴿ :Iقال : رجعة عند االحتضارمتين ال. ٥
 ونجِعار ب٩٩(ر (    ـنمـا ولُهقَائ ـوةٌ هما كَلهكَلَّا إِن كْترا تيما فحاللُ صملِّي أَعلَع

  .]املؤمنون[ ﴾)١٠٠(نَ ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُو

  :سوء اخلامتة أسباب

  .فساد االعتقاد -

  .اإلصرار على املعاصي -

  .العدول عن االستقامة -
  .ضعف اإلميان -

 .عدم اإلخالص -

                                       
وصـححه أبـو نعـيم    ) ٢/٢٨١(وأبو داود  ١/٢٧واحلاكم ) ٧٥٣(واللفظ له والطيالسي  ٤/٢٨٧أمحد  -١

  واحلاكم والذهيب وابن القيم واأللباين
  )٤٤٤٦(البخاري  -٢
  ) ٤٤٤٩(البخاري  -٣
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٧٣ 

  :رـالقب* 
القرب أول منازل اآلخرة فإن جنا منـه  «: قال rأنه  tعن عثمان : هول القرب. أ

: قال rاهللا  ومسعت رسول :قال ،وإن مل ينج منه فما بعده أشد منه ،فما بعده أيسر منه
  .)١( »القرب أفظع منهما رأيت منظرا قط إال «

إن هذه القبور مليئة ظلمة على «قال  rأنه  tعن أيب هريرة : ظلمة القرب. ب
  .)٢(»منورها هلم بصاليت عليهم Uوإن اهللا  ،أهلها

هذا الـذي حتـرك لـه العـرش     « :قال rأنه  t عن ابن عمر: ضمة القرب.جـ
 .»وشهده سبعون ألفا من املالئكة لقد ضم ضمة مث فرج عنه ه أبواب السماءوفتحت ل

  .)٣(يعين سعد بن معاذ

لو أفلـت أحـد مـن ضـمة القـرب لنجـا هـذا        «: قال rأنه  tعن أيب أيوب و
  .)٤(»الصيب
يثَبت اللَّه الَّذين َآمنـوا بِـالْقَولِ الثَّابِـت فـي الْحيـاةI: ﴿      قال : فتنـة القرب. د
  .]٢٧إبراهيم [ ﴾وفي الَْآخرة الدنيا

أتاه  )أو قال أحدكم(إذا قرب امليت « :rقال رسول اهللا : قال t هريرةعن أيب و
ما تقول يف هـذا   :ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها املنكر ولآلخر النكري فيقوالن

ن حممـدا  أشـهد أن ال الـه إال اهللا وأ   .عبد اهللا ورسولههو  :الرجل فيقول ما كان يقول
مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا  .قد كنا نعلم أنك تقول هذا :فيقوالن .عبده ورسوله

من  :فيقـوالن  .أرجع إىل أهلي فأخربهم :فيقول .من :يف سبعني مث ينور له فيه مث يقال له
وإن كـان   .ذلكنومة العروس ال يوقظه إال أحب أهله إليه حىت يبعثه اهللا من مضجعه 

قـد كنـا نعلـم أنـك      :فيقوالن .ال أدري ،مسعت الناس يقولون فقلت مثله :منافقا قال
                                       

 ).٤٢٦٧(وابن ماجة ) ٣٢٠٨(الترمذي  -١

  ).٩٥٦(ومسلم ) ٤٦٠(البخاري  -٢
  وسنده على شرط مسلم ٤/١٠٠رواه النسائي  -٣
  الطرباين يف الكبري وصححه األلباين -٤
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٧٤ 

فتلتئم عليه فتختلف فيها أضالعه فـال يـزال    ،فيقال لألرض التئمي عليه .تقول ذلك
  .)١(»فيها معذبا حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك

وهذه الفتنة تشمل الكافر أيضا يف األصح ورجحه عبد احلـق االشـبيلي وابـن    
  .والقرطيب والسفاريين خالفا البن عبد الرب والسيوطيالقيم 

وقد تواترت األخبار عن رسول اهللا  :زقال ابن أيب الع: عذاب القرب ونعيمه .هـ
r ٢(اهـ. يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه(.  

وا إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملَائكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخرِجI: ﴿قال 
ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوقال  ]٩٣األنعام [ ﴾أَنI: ﴿ نِ ثُميترم مهذِّبعنس

النـار يعرضـونَ علَيهـا غُـدوا     ﴿ :Iوقـال   ]١٠١التوبة [ ﴾يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ
  .]٤٥غافر [ ﴾ا َآلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِوعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُو

  :كل املعاصي سبب لعذاب القرب ومن أمثلة ذلك: أسباب عذاب القرب. و
 قـال  rأنـه   t عبـاس حلـديث ابـن   : النميمة وعدم استتار من البـول  ٢-١

بلى أما أحدمها فكان يسعى بالنميمة وأما اآلخر  .ا يعذبان يف كبريإما ليعذبان وم«
  .)٣(»ن ال يستتر من البولفكا

كان على ثقل  :قال t وعن عبد اهللا بن عمر: وهو أكل املال العام: الغلول. ٣
ا ينظـرون  فـذهبو  .»هو يف النـار « :rرجل يقال له كركرة فمات فقال النيب  rالنيب 

  .)٤( فوجدوا عباءة قد غلها

 الطويليف حديث مسرة بن جندب : الكذب وهجر القرآن والزنا والربا ٧ – ٤
قلت طوفتماين الليلة فأخرباين عما رأيت قاال نعم أما الذي رأيتـه يشـق شـدقه    ... «

 .فكذاب حيدث الكذبة فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع به ما رأيت إىل يوم القيامة

                                       
  ) ١٣٩١(وحسنه وكذلك األلباين يف الصحيحة ) ١٠٧١(الترمذي  -١
  )٤٥٠(صشرح الطحاوية  -٢
  )٢٩٢(ومسلم ) ٢١٦(البخاري  -٣
 )٣٠٧٤(البخاري  -٤
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٧٥ 

والذي رأيته يشدخ رأسه رجل علمه اهللا القرآن فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار 
 والذي رأيته يف النهر آكلو .لزناةوالذي رأيته يف الثقب فهم ا .القيامة يفعل به إىل يوم

  .)١(»...الربا

أنه  tعن عمر : لك من سنته أو أوصى بها كان ذإذبكاء أهل امليت عليه  – ٨
r ٢(»إن امليت يعذب ببعض بكاء أهله عليه« :قال(.  

  :اعةـوقت الس* 
وقـال   ]١٥طـه  [ ﴾الساعةَ َآتيـةٌ  نَّإِ﴿ :Iقال : الساعة آتية ال ريب فيها – ١
I: ﴿َيلمالْج فْحفَحِ الصةٌ فَاصيةَ لََآتاعإِنَّ السوقال  ]٨٥احلجر [ ﴾وI: ﴿ َلفَإِنَّ أَج

يملالْع يعمالس وهو لََآت وقال  ،]٥العنكبوت [ ﴾اللَّهI: ﴿َّةَ إِناعةٌ السيلَا لََآت بير 
للَّـه لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو      ا﴿ :Iوقـال   ]٥٩غـافر  [ ﴾يؤمنـونَ  لَا الناسِ أَكْثَر نولَك فيها

ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجوقال  ]٨٧النساء [ ﴾لَيI: ﴿ كُمنرغفَلَا ت قح اللَّه دعإِنَّ و
  .]٣٣لقمان [ ﴾الْحياةُ الدنيا

وقال ] ١القمر[ ﴾اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمرI: ﴿قال  :ةـالساعة قريب – ٢
I: ﴿جِلُوهعتسفَلَا ت اللَّه رى أَموقال  ]١النحل [ ﴾أَتI: ﴿  مهـابساسِ حلنل براقْت

 ﴾لغـد ولْتنظُـر نفْـس مـا قَـدمتI: ﴿     وقال  ]١األنبياء [ ﴾وهم في غَفْلَة معرِضونَ
  .]٦.٧ املعارج[ ﴾)٧(ونراه قَرِيبا ) ٦(إِنهم يرونه بعيدا ﴿ :Iوقال  ]١٨احلشر [

يسأَلُونك عـنِ السـاعةI: ﴿   قال : ال يعلم أحد من الناس وقت الساعة – ٣
تها إِلَّا هو ثَقُلَت في السـماوات  أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي لَا يجلِّيها لوقْ

      اللَّـه ـدنـا عهلْمـا عما قُـلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب يكُمأْتضِ لَا تالْأَرو
عـنِ   يسـأَلُك النـاسI: ﴿  وقال . ]١٨٧األعراف [ ﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

األحـزاب  [ ﴾الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُـونُ قَرِيبـا  
٦٣[.  

                                       
  )١٣٨٦(البخاري  -١
  )١٢٨٧(البخاري  -٢
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٧٦ 

  ات الساعةعالم: املبحث الثاين
  

  :العالمات الصغرى – ١

  :اليت وقعت وانقضت. أ
هـاتني  ك بعثت أنا والسـاعة «: قال rأن النيب  t أنسعن : rبعثة النيب  .١

  .)١(»مها على األخرى وضم السبابة والوسطىاكفضل إحد

  .]١القمر [ ﴾قْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر﴿ا :Iقال : انشقاق القمر .٢

مبـىن إذا انفلـق القمـر     rبينما حنن مع رسول اهللا « :قال t مسعودعن ابن و
  .)٢(»شهدواا« rل اهللا فقال لنا رسودونه  فلقتني فكانت فلقة وراء اجلبل وفلقة

عـن   .ـه)٦٥٤(وكانت سنة : نار احلجاز اليت أضاءت أعناق اإلبل ببصرى. ٣
ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز « :قال rأن رسول اهللا  t هريرةأيب 

  .)٣(»ىتضيء أعناق اإلبل ببصر

 منعت العـراق درمهـا وقفيزهـا   « rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب  .٤
حيـث بـدأمت   مـن  وعـدمت   ا ودينارهادإر ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر

  .)٤(»حيث بدأمتمن وعدمت 

                                       
  )٢٩٥١(ومسلم ) ٦٥٠٤(البخاري  -١
  )٢٨٠٠(مسلم  -٢
  )٢٩٠٢(ومسلم  )٧١١٨(البخاري  -٣
  )٢٨٩٦(مسلم  -٤
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٧٧ 

  :العالمات اليت وقعت والزالت مستمرة –ب 
تغـزون  « :يقـول  rأنـه مسعـه    tعن نافع بن عتبـة  : الفتوحات واحلروب. ١

فيفتحها اهللا مث  ون الرومجزيرة العرب فيفتحها اهللا مث تغزون فارس فيفتحها اهللا مث تغز
  .)١(»جال فيفتحه اهللاتغزون الد

ال تقوم الساعة حـىت تقـاتلوا التـرك صـغار     «: قال rأنه  t هريرةوعن أيب 
وجوههم اان املطرقـة وال تقـوم السـاعة حـىت      األعني محر الوجوه ذلف األنوف كأن

سـئل أي   rاهللا أن رسـول   t عن عبد اهللا بن عمروو)٢(»تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر
أوال يعـين   مدينـة هرقـل تفـتح   « :املدينتني تفـتح أوال أقسـطنطينية أم روميـة ؟ فقـال    

  .)٣(»القسطنطينية

النهار وال يترك اهللا بيت مـدر وال  الليل و ليبلغن هذا األمر ما بلغ« :rوقال 
 يذل هللا به اإلسالم وذالوبر إال أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز ا

  .)٤(»اهللا به الكفر
 :rقال رسول اهللا  :قال t هريرةعن أيب : ظهور الدجالني املدعني للنبوة – ٢

من ثالثني كـل يـزعم أنـه رسـول      اال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب«
  .)٥(»اهللا

نا كقطع بادروا باألعمال فت«: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب : نـالفت – ٣
مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدكم  ظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسيالليل امل

  .)٦(»دينه بعرض قليل من الدنيا

                                       
  )٢٩٠٠(مسلم  -١
  )٢٩١٢(ومسلم ) ٢٩٢٩(البخاري  -٢
  )٤(والذهيب واأللباين يف الصحيحة  ٤/٤٢٢ وصححه احلاكم ١/١٢٦ والدارمي ٢/١٧٦ أمحد -٣
 )٣(وصححه األلباين ىف الصحيحة  ٣/١٥٥واحلاكم ) ٣١١٦( ابن حبان -٤

  )١٥٧/٧٣٤٢(ومسلم ) ٣٦٠٩(البخاري  -٥
 ) ١١٨(مسلم  -٦
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٧٨ 

ضيعت األمانـة  إذا « قال rأنه  t هريرةعن أيب : إسناد األمر إىل غري أهله.٤
 غـري أهلـه فـانتظر    قـال إذا وسـد األمـر إىل   ؟  فانتظر الساعة قال وكيـف إضـاعتها  

  .)١(»الساعة

 t يف حـديث عمـر  : والدة األمة ربتها وتطاول احلفاة العراة يف البنيان ٦ – ٥
ما املسئول عنها  :قال .خربين عن الساعةأف :قال... « الطويل يف قصة جميء جربيل وفيه

وأن ترى احلفاة  ،أن تلد األمة ربتها :قال .خربين عن أمارااأف :قال .بأعلم من السائل
  .)٢(»ن يف البنيانيتطاولو لعراة رعاء الشاءا

 :rرسـول اهللا   قـال : قـال  tعـن ثوبـان   : تداعي األمم علـى املسـلمني  – ٧
فقال قائل ومن قلـة   »يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها«

يرتعن اهللا مـن  ولـ  .بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السـيل «: ؟ قالحنن يومئذ
 !رسول اهللا يا :فقال قائل »ليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهنصدور عدوكم املهابة منكم و

  .)٣(»حب الدنيا وكراهية املوت«: قال وما الوهن؟

والذي نفسي بيده ليبينت ناس من «: قال rأنه  t عباسابن عن : املسخ– ٨
ردة وخنازير باستحالهلم احملارم والقينـات  أميت على أشر وبطر ولعب وهلو فيصبحوا ق

  .)٤(»وأكلهم الربا ولبسهم احلريروشرم اخلمر 

ال تقوم الساعة حىت يكثر « :قال rأنه  t هريرةعن أيب : استفاضة املـال – ٩
ملال من يقبل منه صدقته ويدعى إليه الرجل فيقول ا رب فيكم املال فيفيض حىت يهم

  .)٥(» فيهال أرب يل

                                       
  )٥٩(البخاري  -١
  ).٨(مسلم  -٢
   )٩٥٨(وصححه األلباين يف الصحيحة  ٥/٢٧٨ وأمحد)٤٢٩٧(ود اأبو د -٣
   )١٦٠٤(وحسنه األلباين يف الصحيحة ) ١١٣٧(واللفظ له والطيالسي  ٥/٣٢٩أمحد  -٤
  )١٠١٢(مسلم  -٥
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٧٩ 

: قلمتسليم اخلاصة وفشو التجارة وقطع األرحام وظهور ال ١٣-١٢-١١-١٠
وفشو  ،إن بني يدي الساعة تسليم اخلاصة« rرسول اهللا  قال: قال t مسعودعن ابن 

وكتمـان   ،وشهادة الـزور  ،وقطع األرحام ،التجارة حىت تعني املرأة زوجها على التجارة
  .)١(»لقلما وظهور ،شهادة احلق

سيأيت على « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب : اختالل املوازين – ١٤
الصـادق ويـؤمن فيهـا     الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكـذب فيهـا  

الرجـل التافـه    :قال ؟وما الرويبضة :قيل .اخلائن وخيون األمني وينطق فيها الرويبضة
  .)٢(»يتكلم يف أمر العامة

أنـه   t هريرةعن أيب : الشرطة الظاملة والنساء الكاسيات العاريات ١٦-١٥
r ـا   ؛مهاالنار مل أرصنفان من أهل « :قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون

ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسـنمة البخـت املائلـة ال     ،الناس
  .)٣(»اوكذكذا  وإن رحيها ليوجد من مسرية ،رحيهايدخلن اجلنة وال جيدن 

  :العالمات اليت مل تقع .ـج
ال تقـوم  « :قال rأنه  t هريرةأيب عن : عودة جزيرة العرب جنات وأارا. ١

يقبلـها   حىت خيرج الرجل زكاة مالـه فـال جيـد أحـدا    ، الساعة حىت يكثر املال ويفيض
  .)٤(»وأارامروجا تعود أرض العرب حىت و

مـن اقتـراب   « :rقال رسـول اهللا  : قال t مسعودعن ابن : انتفاخ األهلة. ٢
  .)٥(»الساعة انتفاخ األهلة

                                       
 )٦٤٧(أمحد وصححه األلباين يف الصحيحة  -١

 ) ١٨٨٧(واأللباين يف الصحيحة والذهيب  ٤/٤٦٥ وصححه احلاكم) ٤٠٣٦(وابن ماجة  ٢/٢٩١ أمحد -٢

  واللفظ له) ٢١٢٨(مسلم  -٣
  )١٠١٢(مسلم  -٤
  )٢٢٩٢(يف الصحيحة  وصححه األلباين )٦٤٢(يف الصغري ص  الطرباين -٥
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٨٠ 

والذي نفسي «: قال rأنه  tعن أيب سعيد : ماد لإلنستكليم السباع واجل .٣
وشراك نعله  لرجل عذبة سوطهالساعة حىت يكلم السباع اإلنس وتكلم ا بيده ال تقوم

  .)١(»وخيربه فخذه مبا أحدث أهله من بعده

ال تقـوم  « قال rأنه  t هريرةعن أيب : احنسار الفرات عن جبل من ذهب. ٤
بل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائـة  الساعة حىت حيسر الفرات عن ج

  .)٢(»تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أجنو
تقـيء األرض  « :قـال  rأنه  t هريرةعن أيب : إخراج األرض من كنوزها. ٥

 .يف هذا قتلت :جييء القاتل فيقولو .أفالذ كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة
 .يف هذا قطعت يدي :وجييء السارق فيقول .يف هذا قطعت رمحي :ع فيقولوجييء القاط

  .)٣(»مث يدعونه فال يأخذون منه شيئا

 :rرسـول اهللا   قـال : قـال  t عن ابـن عمـر  : حماصرة املسلمني إىل املدينة. ٦
  .)٤(»يكون أبعد مساحلهم سالح يوشك املسلمون أن حياصروا إىل املدينة حىت«

عة حـىت  ال تقوم السـا «: قال rعن النيب  t هريرةأيب عن : ظهور اجلهجاه. ٧
 ال تذهب األيام والليايل حىت« وملسلم )٥(»الناس بعصاهخيرج رجل من قحطان يسوق 
  .)٦(»ميلك رجل يقال له اجلهجاه

لـو مل يبـق مـن    « :قـال  rعن النيب  t مسعودعن ابن : خروج املهدي. ٨
ث فيـه رجـل مـين أو مـن أهـل بـييت       الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبع

                                       
 واحلـاكم  )٢١٠٩( واللفظ له وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان) ٢١٧١(الترمذي و ٣/٨٣أمحد  -١

 )١٢٢(على شرط مسلم ووافقه الذهيب واأللباين يف الصحيحة وقال  ٤/٤٦٧

  )٢٢٩٥(متفق عليه واللفظ ملسلم  -٢
  )١٠١٣(مسلم  -٣
  )٨٠٣٣(واللفظ له وصححه احلاكم واأللباين صحيح اجلامع ) ٤٢٥٠(أبو دود  -٤
  )٢٩١٠(ومسلم ) ٣٥١٧(البخاري  -٥
  )٢٩١١(وملسلم  -٦
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٨١ 

يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض قسطا وعـدال كمـا ملئـت ظلمـا     
  .)١(»وجورا

  :رىـالمات الكبـالع

إـا لـن تقـوم حـىت     « قال يف الساعة rأنه  tعن حذيفة بن أسيد الغفاري 
رـا  ن مغفذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشـمس مـ   »آيات تروا قبلها عشر
بن مرمي ويأجوج ومأجوج وثالثـة خسـوف خسـف باملشـرق وخسـف       ونزول عيسى

باملغرب وخسف جبزيرة العرب وآخر ذلك نار ختـرج مـن الـيمن تطـرد النـاس إىل      
  .)٢(»حمشرهم

األمـارات خـرزات   « rرسـول اهللا   قـال : قـال  t عبـد اهللا بـن عمـرو   عن و
  .)٣(»بعضها بعضاالسلك يتبع  منظومات يف سلك فإن يقطع

  :هاـترتيب

  :امللحمـة يكون بعدها فتح القسطنطينية مث بعد ذلك خروج الدجال .١

خـراب يثـرب   و عمران بيت املقدس خراب يثـرب « :قال rأنه  tعن معاذ 
فــتح القســطنطينية خــروج و خــروج امللحمــة فــتح القســطنطينيةو خــروج امللحمــة

يف زمن عيسى  ومأجوج وجيأجوبعد الدجال يرتل عيسى ويقتله مث خترج  .)٤(»الدجال
  .ويهلكهم اهللا يف زمنه والترتيب إىل هنا واضح

أما الدخان وطلوع الشمس من مغرا والدابة واخلسـوف الثالثـة فـال نعلـم     
 أما النار فهي آخرهم ففـي حـديث حذيفـة املتقـدم     .ترتيبها فيما بينها وال مع غريها

  .»موآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشره«
                                       

  وقال حسن صحيح) ٢٢٣٠(واللفظ له والترمذي )٤٢٨٢( أبو داود  -١
  )٢٩٠١(مسلم  -٢
يب واأللبـاين يف الصـحيحة   وصححه علـى شـرط مسـلم ووافقـه الـذه      ٤/٤٧٣ احلاكمو ٢/٢١٩أمحد  -٣

)١٧٦٢(  
  وحسنه األلباين) ٥٤٢٥(أبو داود  -٤
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٨٢ 

 يغشـى ) ١٠( مـبِنيٍ  بِـدخان  السماُء تأْتي يوم فَارتقبI: ﴿وقال : الدخان .٢
اسذَا النه ذَابع يموقد تقدم يف حديث حذيفة ]الدخان[ ﴾أَل.  

ما بعث نيب إال أنذر أمته « :rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن : الدجال -٣
  .)١(»ن ربكم ليس بأعور وإن بني عينيه مكتوب كافرنه أعور وإإأال  .األعور الكذاب

جعد الـرأس أعـور العـني     رجل جسيم أمحر...« قال rأنه  t عن ابن عمرو
  .)٢(»كأن عينه عنبة طافية

 ،فناره ماء بارد ،معه ماء ونارا إن« :قال يف الدجال rعن النيب  tعن حذيفة و
  .)٣(»وماؤه نار

من يهود أصـبهان سـبعون    ع الدجاليتب«: قال rأنه  t عن أنس بن مالكو
  .)٤(»ألفا عليهم الطيالسة

أتبـاع الـدجال اليهـود     أكثـر «: قـال  rأنـه   t يعن عثمان بن أيب العاصـ و
  .)٥(»والنساء

  :امللحمـة وفتح القسطنطينية* 

السـاعة حـىت يـرتل الـروم      ال تقـوم «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
فـإذا   ،من املدينة من خيار أهل املدينة يومئـذ  جيش فيخرج هلم )٦(ابقدباألعماق أو ب

خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول املسلمون ال واهللا  :تصافوا قالت الروم
ويقتـل   ،فيقاتلوم فيهزم ثلث ال يتوب اهللا عليهم أبـدا  ،ي بينكم وبني إخوانناال خنل

فيفتحـون قسـطنطينية    ،تنـون أبـدا  ويفتح الثلـث ال يف  ،ثلثهم أفضل الشهداء عند اهللا

                                       
  )٢٩٣٣(ومسلم ) ٧١٣١(البخاري  -١
  )٧١٢٨(البخاري  -٢
 )٢٩٣٤(مسلم ) ٧١٣٠(البخاري  -٣

  )٢٩٤٤(مسلم  -٤
 ٤/٢١٦أمحد  -٥

 موضعان بالشام قرب حلب -٦
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٨٣ 

إن  :صاح فيهم الشـيطان  إذ ،فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون
فيخرجون وذلك باطل فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم  ،املسيح قد خلفهم يف أهليهم

فـأمهم فـإذا    ،يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصالة فيرتل عيسى ابن مرمي
ولكن يقتلـه   ،نذاب حىت يهلكفلو تركه ال ،آه عدو اهللا ذاب كما يذوب امللح يف املاءر

  .)١(»اهللا بيده فرييهم دمه يف احلربة

ال تقوم الساعة حـىت يقاتـل املسـلمون اليهـود     « :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
 :فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر فيقول احلجر والشجر

يا مسلم يا عبد اهللا هـذا يهـودي خلفـي فتعـال فاقتلـه إال الغرقـد فإنـه مـن شـجر          
  .)٢(»اليهود

  :uنزول عيسى * 

أنه  t عن جابر بن عبد اهللاو ]٦١الزخرف [ ﴾للساعة لَعلْم وإِنهI: ﴿قال  
 ،ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين إىل يوم القيامـة « :يقول rمسع رسول اهللا 

فيقـول ال إن بعضـكم علـى     ،تعال صل لنا :قال فيرتل عيسى بن مرمي فيقول أمريهم
  .)٣(»مةبعض أمراء تكرمة اهللا هذه األ

بـن مـرمي عنـد    ازل عيسى ـين« rرسول اهللا  قال: قال tعن أوس بن أوس و
  .)٤(»املنارة البيضاء شرقي دمشق

يرتل فيكم ابن  والذي نفسي بيده ليوشكن أن« :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
فيض املـال حـىت ال   مرمي حكما عدال فيكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويضع احلرب وي

  .)٥(»السجدة الواحدة خريا من الدنيا وما فيها يقبله أحد حىت تكون

                                       
 )٢٨٩٧(مسلم  -١

  )٢٩٢٢(ومسلم ) ٢٩٢٦( البخاري  -٢
  )١٥٦(مسلم  -٣
  )٢٩٣٧(معناه يف حديث النواس عند مسلم  -٤
 )١٥٥(ومسلم ) ٢٢٢٢(البخاري  -٥
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٨٤ 

 t هريـرة عن أيب  ففي سنن أيب داود ،ومدة بقاء عيسى يف األرض أربعون عاما
  .)١(»سنة مث يتوىف ويصلى عليه املسلمونفيمكث يف األرض أربعني ...« :قال rأنه 

  :خروج يأجوج ومأجوج* 

 قَوما دونِهِما من وجد السدينِ بين بلَغَ إِذَا حتى) ٩٢( سببا أَتبع ثُمI: ﴿قال  
 فـي  مفِْسـدونَ  أْجوجومـ  يأْجوج إِنَّ نينِالْقَر ذَا يا قَالُوا )٩٣( قَولًا يفْقَهونَ يكَادونَ لَا

  .]الكهف[اآليات  ﴾سدا وبينهم بيننا تجعلَ أَنْ علَى خرجا لَك نجعلُ فَهلْ الْأَرضِ
حـىت إذا كـادوا    ،حيفرون كـل يـوم  « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 

 ،اهللا أشد ما كان فيعيده .ارجعوا فسنحفره غدا :يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم
حـىت إذا كـادوا يـرون     ،اهللا أن يبعثهم على الناس حفرواحىت إذا بلغت مدم وأراد 

فيعودون  ،واستثنوا ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء اهللا: شعاع الشمس قال الذي عليهم
فينشـفون املـاء ويتحصـن     ،يوم تركوه فيحفرونه وخيرجون على الناس تهإليه وهو كهيئ
ا الـدم الـذي   يف حصوم فريمـون بسـهامهم إىل السـماء فترجـع عليهـ     الناس منهم 

ويبعث اهللا عليهم نغفا يف  ،لسماءاوعلونا أهل  ،فيقولون قهرنا أهل األرض ،)٢(اجفظ
والـذي نفسـي بيـده إن دواب    « قال صلى عليه الصالة والسـالم  ،أقفائهم فيقتلون ا

  .)٣(»األرض لتسمن وتشكر شكرا من حلومهم

وحـى اهللا إىل  فبينما هم كذلك إذ أ...« :ث النواس بن مسعان الطويلويف حدي 
إين قد أخرجت عبـادا يل ال يـدان ألحـد بقتـاهلم فحـرز عبـادي إىل        :عيسى بن مرمي

فيمـر أوائلـهم علـى     ،ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون .الطور
وحيصـر نـيب    ،كان ذه مرة ماءومير آخرهم فيقولون لقد  ،فيشربون ما فيها حبرية طربية

رأس الثور ألحدهم خـريا مـن مائـة دينـار ألحـدكم       اهللا عيسى وأصحابه حىت يكون
فيصبحون  ،فريسل اهللا عليهم النغف يف رقام ،فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه ،اليوم

                                       
  وصححه األلباين )٤٣٢٤(سنن أيب داود  -١
 إمتأل -٢

 ٤/٤٨٨ واحلاكم )١٩٠٨( وصححه ابن حبان) ٤٠٨٠(وابن ماجة  )٣١٥٣(الترمذي و ٢/٥١٠أمحد  -٣
  )١٧٣٥(على شرط الشيخني ووافقه الذهيب واأللباين يف الصحيحة 
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٨٥ 

فريسـل اهللا   مث يهبط نيب اهللا عيسى وأصـحابه إىل األرض  ،فرسى كموت نفس واحدة
ن مطرا ال يكـ  اهللا مث يرسل ،عناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا كأ طري

ة مث يقال لألرض أنبيت مثرتك فمنه بيت مدر وال وبر فيغسل األرض حىت يتركها كالزل
  .)١(»...وردي بركتك

  :دم الكعبـةـه* 

حجـرا  ينقضـها   جكأين أنظر إليه أسود أفحـ «: قال rأنه  t عباسعن ابن 
  .)٢(»ةحجرا يعين الكعب

  .)٣(»خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة« قال rأنه  t هريرةعن أيب و

  :مغراطلوع الشمس من * 

 ،ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا« :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
فذاك حني ال ينفع نفسا إمياا مل تكـن آمنـت    ،فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أمجعني

  .)٤(» ابت يف إمياا خريمن قبل أو كس

  :خروج الدابة* 

 أَنَّ تكَلِّمهـم  الْـأَرضِ  مـن  دابةً لَهم أَخرجنا علَيهِم الْقَولُ وقَع وإِذَا﴿ :Iقال 
اسوا النا كَانناتونَ لَا بَِآينوقعن أيب أمامة  ،]٨٢النمل [ ﴾يt    يرفعـه إىل الـنيبr: 

الناس على خراطيمهم مث يعمرون فـيكم حـىت يشـتري الرجـل      ة فتسمخترج الداب«
  .)٥(»ممن اشتريته فيقول اشتريته من أحد املخطمني :البعري فيقول

                                       
  )٢٩٣٧(مسلم  -١
  )١٥٩٥(البخاري  -٢
  )٢٩٠٩(مسلم  -٣
  ) ١٥٧(ومسلم) ٤٦٣٥(البخاري -٤
  )٣٢٢(أمحد والبخاري يف الكبري وصححه األلباين يف الصحيحة  -٥
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٨٦ 

سـتخرج  « :rرسول اهللا  قال: قال t عن ابن عمر :النار اليت حتشر الناس* 
 :قال ؟مرناأفما ت اهللايا رسول  :قالوا ،موت قبل يوم القيامة حتشر الناسرنار من حض

  .)١(»عليكم بالشام

حيشـر النـاس علـى ثـالث طرائـق راغـبني       « :قـال  rأنه  t هريرةعن أيب و
 ،وعشـرة علـى بعـري    ،وأربعة على بعـري  ،وثالثة على بعري ،واثنان على بعري ،وراهبني

 وحتشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصـبح معهـم  
  .)٢(»سواحيث أصبحوا ومتسي معهم حيث أم

  رىـالقيامة الكب: املبحث الثالث
  :النفـخ فـي الصـور. ١

هـذه النفخـة احليـاة يف األرض     يعندما يأيت ذلك اليوم ينفخ يف الصـور فتنـه  
 إِلَّـا  الْأَرضِ في ومن السماوات في من فَصعق الصورِ في ونفخI: ﴿قال : والسماء

ناَء مش اللَّه ثُم نخف يهى فرفَإِذَا أُخ مه اميونَ قظُرنوهي نفخة هائلـة   ]٦٨الزمر[ ﴾ي
مـا ينظُـرونَ إالَّ صـيحةً واحـدةً     ﴿ :Iقـال   يمدمرة ال يستطيع مـن مسعهـا أن يوصـ   

مذُهأْخت سونَ فَالَ يمصخي مهوتطونَيع توصةًي ى أَإلَ الَوههِلم يجِر٤٨يـس  [﴾نَوع-
 قيام هم فَإِذَا أُخرى فيه نفخ ثُمI: ﴿قال : مث النفخة الثانية فتبعث مجيع اخلالئق ]٤٩

 ربهِم إِلَى الْأَجداث من هم فَإِذَا الصورِ في ونفخI: ﴿وقال  ]٦٨الزمر [ ﴾ينظُرونَ
 :Iوقال  :بالراجفة والثانية بالرادفة وقد مسى اهللا النفخة األوىل ]٥١يس[ ﴾ينِسلُونَ

﴿موي فجراجِفَةُ تا) ٦( الرهعبتفَةُ تاد٦.٧النازعات [ ﴾الر[.  

ومهـا نفختـان فقـط عنـد عامـة أهـل العلـم ورجحـه القـرطيب وابـن حجــر           
وقيل ثالث ورجحه ابن العريب وابن تيميـة وابـن كـثري وزادوا نفخـة      ،)٣(العسقالين

                                       
  )٦٢٦٥(وقال حسن صحيح وصححه األلباين يف املشكاة ) ٢٢١٧(الترمذي  -١
  )٦٥٢٢(البخاري  -٢
  ١١/٣٦٩ري وفتح البا ١٨٣: انظر التذكرة ص -٣
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٨٧ 

مالصور قال الصور « :فقال rجاء أعرايب إىل النيب  :قال t ن ابن عمروع ،)١(الفزع
ما بني النفختني أربعون قالوا يـا  «: قال rأنه  t هريرةعن أيب و ،)٢(»قرن ينفخ فيه

قال أبيت قالوا أربعون سنة  أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا t هريرةأبا 
  .)٣(»قال أبيت

  :البعث والنشور. ٢

ما بني النفختني أربعون مث يرتل من السماء ماء « قال rأنه  t هريرةيب عن أ
وليس يف اإلنسان شيء إال بلي إال عظم واحد وهـو عجـب    ،فينبتون كما ينبت البقل

  .)٤(»الذنب منه يركب اخللق يوم القيامة

لَى بلَد ميت فَأَحيينا ري سحابا فَسقْناه إِواللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثI: ﴿قال 
ورشالن كا كَذَلهتوم دعب ضالْأَر ٩فاطر [ ﴾بِه[.  

  :حشر الخالئق إلى الموقف العظيم. ٣

وقـال   ]١٠٣هـود  [ ﴾ذَلك يوم مجموع لَه الناس وذَلك يوم مشهودI: ﴿قال 
I: ﴿ِقُلْ إالَْآخو نيلنَّ الْأَو لُومٍ) ٤٩(رِينعمٍ موي يقَاتونَ إِلَى موعمجالواقعـة  [ ﴾لَم
إِنْ ﴿ :Iوقال ، ]٤٧الكهف [ ﴾وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحدا﴿ :Iوقال  ]٥٠

بنِ عمحي الرضِ إِلَّا َآتالْأَرو اتاومي السف نا كُلُّ م٩٣(د ( مـاهصأَح لَقَد   مهـدعو
  .]مرمي[ ﴾)٩٥(وكُلُّهم َآتيه يوم الْقيامة فَردا ) ٩٤(عدا 

وقـال   ،]٥التكوير [ ﴾وإِذَا الْوحوش حشرتI: ﴿قال وكذلك حتشر الدواب 
I: ﴿احنبِج ريطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرف ةابد نا ممثَالُوأَم مإِلَّا أُم هـي  يا فطْنا فَرم كُم

  .]٣٨األنعام [ ﴾الْكتابِ من شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ
                                       

 ١/٢٥٣والبداية والنهاية  ٤/٢٦٠انظر جمموع الفتاوى  -١

ــاين يف ) ٣٤٧٢(والترمــذي ) ٤٧٤٢(أمحــد وأبــو داود  -٢ وصــححه الترمــذي واحلــاكم والــذهيب واأللب
  )١٠٨٠(الصحيحة 

  )٢٩٥٥(ومسلم ) ٤٨١٤(البخاري  -٣
  )٢٩٥٥(ومسلم ) ٤٩٣٥(البخاري  -٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٨٨ 

فاة عراة إنكم حمشورون ح« :قال rأن النيب  t عباسعن ابن : صفة احلشر* 
األنبيـاء  [ ﴾نيينـا إِنـا كُنـا فَـاعل    كَما بدأْنا أَولَ خلْـقٍ نعيـده وعـدا علَ   ﴿غرال مث قرأ 

١(»]١٠٤(.  

إن أول اخلالئق يكسـى  « :قال rعن النيب  t عباسعن ابن : كسوة العباد* 
  .)٢(»يوم القيامة إبراهيم اخلليل

  :أرض المحشر. ٤

حيشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي «: قال rأنه  tعن سهل  
عـن قولـه    rاهللا  سألت رسـول «: قالت g عن عائشةو ،)٣(»ليس فيها معلم ألحد

U: ﴿اتومالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت مو؟فأين يكون الناس يـا رسـول اهللا   ﴾ي 
  .)٤(»على الصراط :فقال

  :أهوال يوم القيامة. ٥

ليـومٍ  ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ ﴿: Iقال  :وصف اهللا له بالعظمة. ١
إِنَّ هؤلَـاِء  ﴿: Iوقـال  ، ]املطففني[ ﴾)٦(يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني ) ٥(عظيمٍ 

فَذَلك يومئذI: ﴿ وقال  ]٢٧اإلنسان [ ﴾يحبونَ الْعاجِلَةَ ويذَرونَ وراَءهم يوما ثَقيلًا
 ِسريع مو٩(ي ( ٍِسريي رغَي رِينلَى الْكَافع)املدثر[ ﴾)١٠[.  

ا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم  يI :﴿قال : الرعب والفزع الذي يصيب الناس. ٢
 يمظٌء عيش ةاعلَةَ السلْز١(إِنَّ ز (  ـعضتو تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موي

س سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكن عذَاب اللَّه شديد كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وترى النا
ولَا تحسبن اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّالمونَ إِنما يؤخرهمI: ﴿ وقال ، ]احلج[ ﴾)٢(

 ارصالْأَب يهف صخشمٍ تويلَـ  ) ٤٢(ل ـهِمُءوسي رقْنِعم نيعطهم    مفُهطَـر هِمإِلَـي ـدترا ي
                                       

  )٢٨٦٠(ومسلم ) ٤٧٤٠(البخاري  -١
  ) ٦٥٢٥( البخاري  -٢
  )٢٧٩٠(ومسلم ) ٦٥٢١(البخاري  -٣
  )٢٧٩١(مسلم  -٤
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٨٩ 

وأَنـذرهم يـومI :﴿   قال : وترتفع قلوب الظاملني، ]إبراهيم[ ﴾)٤٣(وأَفْئدتهم هواٌء 
نيماجِرِ كَاظنى الْحلَد الْقُلُوب إِذ وقـال  ، ]١٨غـافر  [ ﴾الَْآزِفَةI: ﴿   ـاموـافُونَ يخي

و الْقُلُوب يهف قَلَّبتتارصوقـال   ]٣٧النـور  [ ﴾الْأَبI: ﴿    ٌاجِفَـةو ـذئموي ٨(قُلُـوب (
  .]النازعات[ ﴾)٩(أَبصارها خاشعةٌ 

فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلَا أَنساب بيـنهمI: ﴿  قال : انقطاع عالئق األنساب. ٣
يوم يفر ) ٣٣(إِذَا جاَءت الصاخةُ فَ﴿: Iوقال  ،]١٠١املؤمنون [ ﴾يومئذ ولَا يتساَءلُونَ

 يهأَخ نُء مر٣٤(الْم ( أَبِيهو هأُمو)٣٥ ( نِيهبو هتباحصو)٣٦ ( ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل
 نِيهغأْنٌ ي٣٣عبس [ ﴾)٣٧(ش[.  

ظَلَمت ما في الْأَرضِ  ولَو أَنَّ لكُلِّ نفْسٍ﴿ :Iقال : االفتداء منه بكل شيء. ٤
بِه تد٥٤يونس [ ﴾لَافْت[.  

وصاحبته وأَخيه ) ١١(يود الْمجرِم لَو يفْتدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيهI: ﴿ وقال 
)١٢ ( وِيهؤي تالَّت هيلَتفَصو)١٣ (ضِ جي الْأَرف نمو جِيهني ا ثُميعم)ـا   ) ١٤هكَلَّـا إِن

  .]املعارج[ ﴾)١٥(لَظَى 

تعرج الْملَائكَةُ والـروح إِلَيـه فـي يـومٍ كَـانَ مقْـدارهI: ﴿       قال : شدة طوله. ٥
 ةنس أَلْف ِسنيم٤(خ ( يلًاما جربص بِرفَاص)٥ (  ايـدعب هنوري مهإِن)ـا   ) ٦قَرِيب اهـرنو

  .]عارجامل[ ﴾)٧(

  :معالم أهوال يوم القيامة. ٦

وما قَدروا اللَّه حق قَـدرِه والْـأَرضI :﴿   قال  :قبض األرض وطي السماء. ١
    ينِـهمبِي ـاتطْوِيم اتـماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمجI    َـرِكُونشـا يم٦٧(ع(﴾ 

وِي السماَء كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ يوم نطْ﴿ :Iوقال  ]٦٧الزمر [
نيلا فَاعا كُنا إِننلَيا عدعو هيدع١٠٤األنبياء [ ﴾ن[.  
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٩٠ 

يقبض اهللا األرض يوم القيامة ويطوي السماء « :قال rأنه  t هريرةعن أيب و
  .)١(»أنا امللك أين ملوك األرض :بيمينه مث يقول

فَإِذَا نفـخ فـي الصـورِ نفْخـةٌ واحـدةٌ      ﴿ :Iقال : دك األرض ونسف اجلبال.٢
 :Iوقـال  ، ]١٣.١٤[ ﴾)١٤(وحملَت الْأَرض والْجِبـالُ فَـدكَّتا دكَّـةً واحـدةً     ) ١٣(
إىل رمـل  لـك تتحـول اجلبـال    وعند ذ ،]٢١الفخر [ ﴾كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا﴿

املزمـل  [ ﴾يوم ترجف الْأَرض والْجِبالُ وكَانت الْجِبالُ كَثيبا مهِيلًـا ﴿ :Iقال ، ناعم
  .]٥القارعة [ ﴾وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ﴿ :Iوقال ، ]١٤

 ﴾سرابارت الْجِبالُ فَكَانت وسيI: ﴿قال  ،األرض يمث يزيل هذه اجلبال ويسو
وقال  ]٤٧الكهف [ ﴾يوم نسير الْجِبالَ وترى الْأَرض بارِزةًو﴿ :Iوقال  ]٢٠النبأ [
I: ﴿ فًاسي نبا رِسفُهنالِ فَقُلْ ينِ الْجِبع كأَلُونسيـفًا   ) ١٠٥(وفْصـا صا قَاعهذَرفَي

)١٠٦ (يهى فرا لَا تتلَا أَما وجوا ع)١٠٧-١٠٥(طه [ ﴾)١٠٧[.  
 :Iوقـال  ، ]٧التكـوير  [ ﴾وإِذَا الْبِحار سجرتI: ﴿قال : تسجري البحار. ٣

﴿ترفُج ارإِذَا الْبِح٣االنفطار [ ﴾و[.  

 ،]٩الطـور  [ ﴾يوم تمور السماُء مورا﴿: Iقال : موران السماء وانفطارها. ٤
) ١(إِذَا السماُء انشقَّتI: ﴿ وقال  ]١االنفطار [ ﴾تإِذَا السماُء انفَطَرI: ﴿وقال 

قَّتحا وهبرل تنأَذوقال  ]٢٠١االنشقاق [ ﴾وI: ﴿    ِـامماُء بِالْغـمالس ـقَّقشت مويو
  .]٢٥الفرقان [ ﴾ونزلَ الْملَائكَةُ تنزِيلًا

إِذَا الشـمسI: ﴿   وقـال : تكوير الشمس وخسوف القمر وتنـاثر النجـوم  . ٥
تروقال ، ]١التكوير [ ﴾كُوI: ﴿ رصالْب رِق٧(فَإِذَا ب (  ـرالْقَم فسخو)٨ (  ـعمجو

 رالْقَمو سمالقيامة[ ﴾)٩(الش[ ، وقالI: ﴿تثَرتان باكإِذَا الْكَوو﴾ ] ٢االنفطار[ 
  .]٢ير التكو[ ﴾وإِذَا النجوم انكَدرتI: ﴿وقال 

                                       
  )٢٧٨٧(ومسلم ) ٦٥١٩(البخاري  -١
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٩١ 

  :اعةـالشف .٧

  :اـأنواعه
ليشفع هلـم   rع إليه الناس زوهي املقام احملمود حيث يف: الشفاعة العظمى. ١

  .عند اهللا يف فصل القضاء بني الناس

  .الشفاعة يف أهل الذنوب من املوحدين الذين دخلوا النار. ٢
ويف  ،ةالشفاعة يف أقوام تساوت حسنام وسيئام فيشفع فيهم ليدخلوا اجلن. ٣

  .آخرين قد أمر م إىل النار أال يدخلوها

الشفاعة يف رفع درجات من يدخل اجلنة فيها فوق مـا كـان يقتضـيه ثـواب     . ٤
  .أعماهلم
  .الشفاعة يف أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب. ٥

  .قصة عمهيف شفاعته يف ختفيف عذاب بعض املعذبني كما . ٦

 rالشفاعة واألوىل خاصتان مبحمـد   شفاعته للمؤمنني يف دخول اجلنة وهذه. ٧
  .وهذه هي أنواع الشفاعة الشرعية ،وما سوامها عام يف األنبياء واملؤمنني

اءهم البـد أن يقبـل اهللا   عالشركية فهي اعتقـادهم أن شـف   الشفاعة البدعيةأما 
مـن ذَا  ﴿ :Iقـال  شفاعتهم وإن مل يرض عن املشفوع ومل يأذن للشافع وهـذا باطـل   

شي يالَّذ  إِلَّـا بِإِذْنِـه هدنع وقـال   ]٢٥٥البقـرة  [ ﴾فَعI: ﴿     ِـنمونَ إِلَّـا لـفَعشلَـا يو
  .]٢٨األنبياء [ ﴾ارتضى

  :وإليك بعض أحاديث الشفاعة

لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كـل  «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
فهي نائلة إن شاء اهللا من مات  ،نيب دعوته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

  .)١(»من أميت اليشرك باهللا شيئا

                                       
  )١٩٩(ومسلم ) ٦٣٠٤(البخاري  -١
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٩٢ 

  .)١(»شفاعيت ألهل الكبائر من أميت« rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن و
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضـهم  « :قال rأن رسول اهللا  t أنسعن و

علـيكم  ولكـن   ،لسـت هلـا   :فيقـول  ،اشـفع لـذريتك   :فيأتون آدم فيقولون ،إىل بعض
ولكن عليكم مبوسـى فإنـه    ،لست هلا :م فيقولفيأتون إبراهي ،بإبراهيم فإنه خليل اهللا

 ،ولكن عليكم بعيسى فإنـه روح اهللا وكلمتـه   ،لست هلا :فيؤتى موسى فيقول ،كليم اهللا
مث أنطلـق   ،أنا هلـا  :فأقول أوتىف ،م مبحمدولكن عليك ،لست هلا :فيؤتى عيسى فيقول
اهللا  إال أن ،مبحامـد ال أقـدر عليهـا    هفأقوم بني يديه فأمحد ،ؤذن يلفي ،فأستأذن على ريب

سـل  يا حممد ارفع رأسك وقـل يسـمع لـك و    :مث أخر لربنا ساجدا فيقول ،يلهمنيها
انطلق فمن كان يف قلبـه مثقـال    :فيقول ،يا رب أميت أميت :فأقول ،تعطه واشفع تشفع
لق فافعل مث أرجـع إىل ريب فأمحـده   فانط ،منها من إميان فأخرجه ةريحبة من برة أو شع

رأسك وقل يسـمع لـك وسـل     ل يل يا حممد ارفعبتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقا
انطلق فمن كان يف قلبه مثقـال   :يا رب أميت أميت فيقال يل :تعطه واشفع تشفع فأقول

مث أعـود إىل ريب فأمحـده بتلـك    ، فعلأحبة من خردل من إميان فأخرجه منها فأنطلق ف
تعطـه  يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل  :فيقال يل ،مث أخر له ساجدا ،احملامد

انطلق فمـن كـان يف قلبـه أدىن أدىن     :فيقال يل ،يا رب أميت أميت :فأقول ،واشفع تشفع
  .)٢(»خردل من إميان فأخرجه من النار فانطلق فأفعلحبة من مثقال 
 ،سـتفتح أجلنة يـوم القيامـة ف  آيت باب ا« :rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن و

  .)٣(»بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك :لفيقو ،حممد :فأقول ؟من أنت :فيقول اخلازن

                                       
  ) ٢٤٣٥(والترمذي ) ٤٧٣٩(أبو داود  -١
  )١٩٣(ومسلم ) ٧٥١٠(البخاري  -٢
 ) ١٩٧(مسلم -٣
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٩٣ 

  :زاءـاب والجـالحس .٨

وأَشرقَت الْأَرض بِنـورِ ربهـا ووضـع الْكتـابI :﴿     قال : مشهـد احلسـاب* 
ب يقُضاِء ودهالشو نيبِيجِيَء بِالنونَوظْلَملَا ي مهو قبِالْح مهنوقـال   ]٦٩الزمـر  [ ﴾ي

I: ﴿َلُونمعت متا كُننَ موزجت موا الْيابِهتى إِلَى كعدت ةةً كُلُّ أُمياثج ةى كُلَّ أُمرتو﴾  

 ﴾ا يظْلَمـونَ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهـم لَـ  ﴿: Iقال : العـدل التـام* 
 ].٢٨١البقرة [

كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تـزِر  والَ تكِْسبI :﴿ قال : خذ أحد بذنب غريهؤي ال*
األنعـام  [ ﴾وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيـه تختلفُـونَ  

١٦٤[. 

ووجدوا ما عملُوا حاضرا ﴿ :Iقال : عبـاد على ما قدموه من أعمـالطالع الإ*
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت مـنI :﴿  وقال ، ]٤٩الكهف [ ﴾ولَا يظْلم ربك أَحدا

أَم هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو دووٍء تس نم لَتما عما ورضحرٍ مياخا ديدع٣٠آل عمران [ ﴾ب[.  

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ﴿: Iقال : السيئات احلسنات دونمضاعفة *
  .]١٦٠األنعام [ ﴾ومن جاَء بِالسيئَة فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها وهم لَا يظْلَمونَ

  :ودـإقامـة الشه*

لَا تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شهودا إِذْ تفيضونَ وI :﴿قال  :اهللاشهادة .أ
يه٦١يونس [ ﴾ف[  وقالI :﴿اهِيدٍء شيلَى كُلِّ شكَانَ ع إِنَّ اللَّه﴾ ] ٣٣النساء[.  

ى فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمـة بِشـهِيد وجِئْنـا بِـك علَـ     ﴿: Iقال : الرسـل.ب
  .]٤١النساء [ ﴾هؤلَاِء شهِيدا

وقـال   ]٢١ق[ ﴾ت كُلُّ نفْسٍ معها سائق وشهِيدوجاَء﴿: Iقال : املالئكة. جـ
I :﴿هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاِء الَّذؤه ادهقُولُ الْأَشي١٨هود [ ﴾و[.  

ِسنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما يوم تشهد علَيهِم أَلْ﴿: Iقال : شهـادة اجلوارح.د
  .]٢٤النور [ ﴾كَانوا يعملُونَ
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٩٤ 

  :ما يسأل عنه العبـاد*
مـن دون  ) ٩٢(وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبدونَ ﴿: Iقال : الكفـر والشـرك .أ

ويوم يناديهِم فَيقُولُ ﴿: Iوقال ، ]الشعراء[ ﴾)٩٣(اللَّه هلْ ينصرونكُم أَو ينتصرونَ 
  .]٦٢القصص [ ﴾أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ

عما كَـانوا  ) ٩٢(فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعنيI: ﴿ قال  :يف دنيـاهما عمله  .ب
  .]احلجر[ ﴾)٩٣(يعملُونَ
يوم القيامة حىت يسـأل    تزول قدما عبدال« :قال rعن أيب برزة األسلمي أنه و
به وعن مالـه مـن أيـن اكتسـبه     مل ه ما ذا علمعن عمره فيما أفناه وعن ع ،عن أربع

  .)١(»يما أبالهوفيم أنفقه وعن جسمه ف

  .]٨التكاثر [ ﴾ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ﴿: Iقال : النعيـم.ج

ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مـن قَبـلُ لَـا يولُّـونَ     ﴿: Iقال : العهـود واملواثيـق. د
  ]٣٤اإلسراء [ ﴾الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّه مسئُولًا

 ﴾السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا﴿إِنَّ : Iقال : حاجلوار.هـ
  .]٣٦اإلسراء [

  :بـاء الكتـإيت .٩

  :من فيعطى كتابه بيمينه وحياسب حسابا يسرياؤأما امل
) ٨(فَسوف يحاسب حسابا يِسـريا  ) ٧(فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِهI: ﴿ قال 

 وتي كتابه بِيمينِهفَأَما من أُ﴿ :Iوقال ، ]االنشقاق[ ﴾)٩(وينقَلب إِلَى أَهله مسرورا 
 هابِيتُءوا كاقْر ماؤقُولُ ه١٩(فَي ( هابِيسلَاقٍ حي مأَن تني ظَنإِن)٢٠ (    ـةيشـي عف ـوفَه

 ةياض٢١(ر ( ةيالع ةني جف)٢٢ ( ٌةانِيا دقُطُوفُه)٢٣ ( ملَفْتا أَسنِيئًا بِموا هبراشكُلُوا و
ةيالامِ الْخي الْأَياحلاقة[ ﴾)٢٤( ف[.  

                                       
  ).٩٤٦(ة يف الصحيح وصححه كما صححه األلباين) ٢٤١٧(الترمذي  -١
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٩٥ 

  :وأما الكافر وارم فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره
) ١١(فَسـوف يـدعو ثُبـورا    ) ١٠(﴿وأَما من أُوتي كتابـه وراَء ظَهـرِهI:    قال 

  .]االنشقاق[ ﴾)١٢(ويصلَى سعريا 

) ٢٥(فَيقُولُ يا لَيتنِي لَـم أُوت كتابِيـه    وتي كتابه بِشمالهمن أُأَما وI: ﴿وقال 
 هابِيسا حرِ مأَد لَم٢٦(و ( َةيالْقَاض تا كَانهتا لَيي)٢٧ (    ـهيالـي منـى عا أَغْنم)٢٨ (
 هلْطَانِيي سنع لَك٢٥.٣١احلاقة [ ﴾)٢٩(ه[.  

  :اقتصاص المظالم .١٠

لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حـىت يقـاد   «: لقا rأنه  t هريرةعن أيب 
  .)١(»للشاة اجللحاء من الشاة القرناء

  .)٢(»قتص منه يوم القيامةمن ضرب بسوط ظلما ا« :قال rوعنه أنه 

عرضه أو شيء فليتحلل منه  يفمظلمة ألخيه  عندهمن كانت « :قال rأنه ه عنو
 ،له عمل صاحل أخذ منـه بقـدر مظلمتـه    إن كان ،اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم

  .)٣(»وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

  :الميزان. ١١

  :فمن ثقلت موازينه فإىل اجلنة ومن خفت فإىل النار
ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ ﴿: Iوقال 

بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حوقـال  ، ]٤٧األنبياء [ ﴾مI:   ـنفَم﴿
ومن خفَّـت موازِينـه فَأُولَئـك الَّـذين     ) ١٠٢(ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

الخ منهي جف مهفُسوا أَنِسرونَ خاملؤمنون[ ﴾)١٠٣(د[.  

                                       
  ) ٢٥٨٢(مسلم  -١
ــاري يف األدب -٢ ــط  ١٨٥: ص البخ ــرباين يف األوس ــاين  )١٤٤٥(، والط ــححه األلب ــي وص يف  والبيهق

  )٢٣٥٢(الصحيحة 
  )٢٤٤٩(البخاري  -٣
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٩٦ 

  :وتوزن األعمال كما يوزن األشخاص*
كلمتـان حبيبتـان إىل الـرمحن خفيفتـان علـى      « قـال  rأنه  t هريرةعن أيب 

  .)١(»سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم: اللسان ثقيلتان يف امليزان

يامـة  إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم الق« قال rأنه  tعن أيب الدرداء و
  .)٢( ﴾انزو ةاميلقا موي مهلَ يمقن الَفَ﴿: وقال اقرأوا »ال يزن عند اهللا جناح بعوضة

والذي نفسـي بيـده   « :t مسعودقال يف ساقي ابن  rأنه  t مسعودعن ابن 
  .)٣(إسناده جيد قوي :أمحد وقال ابن كثري »هلما أثقل يف امليزان من أحد

  :)٤(الحوض – ١٢

  :منهاث كثرية متواترة فيه أحادي
وزواياه  ،حوضي مسرية شهر« :rرسول اهللا  قال: قال t عن عبد اهللا بن عمر

مـن   ،وكيزانـه كنجـوم السـماء    ،ورحيه أطيب من املسـك  ،ماؤه أبيض من اللنب ،سواء
  .)٥(»شرب منها ال يظمأ أبدا

هلـو أشـد    ،إن حوضي أبعد من أيلة من عـدن « :قال rأنه  t هريرةعن أيب و
وإين ألصـد   ،أكثر من عدد النجوموآلنيته  ،وأحلى من العسل باللنب ،اضا من الثلجبي

  .)٦(»الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه

                                       
  )٧٥٦٣(البخاري  -١
  )٤٧٢٩(البخاري  -٢
  اهـ ١/٢٩البداية  -٣
 ٢٩٠٨-٣/٢٩٠٧فتح الباري  -٤

  )٢٢٩٢(ومسلم ) ٦٥٧٩(البخاري  -٥
  )٢٤٧(مسلم  -٦
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٩٧ 

  :الصراط. ١٣

 مويـ ﴿أيـن النـاس    rأا سألت النيب  g عن عائشة، هو جسر على جهنمو
تباَأل لُدرغَ ضياَأل رضِر والسمو١(»سرهم يف الظلمة دون اجل« :فقال ﴾ات(.  

 وحذيفة t هريرةففي حديث أيب : حبسب أعماهلم ومير الناس على الصراط*
فيأتون حممدا فيقوم فيؤذن له وترسل األمانة والـرحم فتقومـان جنـبيت    .. «يف الشفاعة 

 ،وشد الرجال ،مث كمر الطري ،مث كمر الريح ،فيمر أولكم كالربق ،الصراط ميينا ومشاال
 تعجز أعمال رب سلم سلم حىت :يقول ،ي م أعماهلم ونبيكم قائم على الصراطجتر

ويف حـافيت الصـراط    :قـال  ،حىت جييء الرجل فـال يسـتطيع السـري إال زحفـا     ،العباد
  .)٢(»فمخدوش ناج ومكدوس يف النار ،كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به

  :ارـة والنـالجن. ١٤

  :النـار :أوال
  :ليهاحشر أهلها إ

 ﴾﴿وسـيق الَّـذين كَفَـروا إِلَـى جهـنم زمـرا       :Iقـال  يساقون بعنف وغلظة *
 :Iوقـال   ]١٣الطـور  [ يوم يدعونَ إِلَى نـارِ جهـنم دعـا﴾   ﴿ :Iقال و ]٧٢الزمر[

مارِ فَهإِلَى الن اُء اللَّهدأَع رشحي مويونَ ﴿وعوز١٩فصلت [ ﴾ي[.  

الَّذين يحشرونَ علَى وجوههِم إِلَى جهنمI: ﴿ قال  شرون على وجوههموحي*
ونحشرهم يـوم الْقيامـةI: ﴿   وقال  ،]٣٤الفرقان [ ﴾أُولَئك شر مكَانا وأَضلُّ سبِيلًا

اإلسراء [ ﴾ما خبت زِدناهم سعريامأْواهم جهنم كُلَّعلَى وجوههِم عميا وبكْما وصما 
٩٧[.  

                                       
  )٣١٥(مسلم  -١
  )١٩٥(مسلم  -٢
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٩٨ 

﴿احشـروا الَّـذين ظَلَمـوا     :Iقـال   بـاعهم وحيشر معهم آهلتهم وأعوام وأت*
مـن دون اللَّـه فَاهـدوهم إِلَـى صـراط الْجحـيمِ       ) ٢٢(وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ 

  .]الصافات[ ﴾)٢٣(

﴿إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا : Iقال : أصوات جهنموتصك مسامعهم *
) ١٣(وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا ضيقًا مقَرنِني دعوا هنالك ثُبورا ) ١٢(لَها تغيظًا وزفريا 

  ]الفرقان[ ﴾)١٤( لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبورا كَثريا
﴿ولَو ترى إِذْ وقفُوا  :Iقال : وإذا عاينوا النار متنوا الرجوع إىل الدنيا ليتوبوا*

 نِنيمـؤالْم نكُونَ منا ونبر اتبَِآي كَذِّبلَا نو درا ننتا لَيارِ فَقَالُوا يلَى الناألنعـام  [ ﴾ع
مونَ النار فَظَنـوا أَنهـم مواقعوهـا ولَـم يجِـدوا عنهـا       ﴿ورأَى الْمجرِ :Iوقال ، ]٢٧

  .]٥٣الكهف [ ﴾مصرِفًا

﴿فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها : Iقال : عند ذلك يأمرون بدخول النار
رِينكَبتى الْمثْوم ٢٩النحل [ ﴾فَلَبِئْس[.  

نحشرنهم والشياطني ثُم لَنحضرنهم حـولَ جهـنم جِثيـا    فَوربك لَ﴿: Iوقال 
ثُم لَنحن أَعلَـم  ) ٦٩(ثُم لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتيا ) ٦٨(

  .]٦٨.٧٠مرمي [ ﴾)٧٠(بِالَّذين هم أَولَى بِها صليا 

  :صفـة النـار وشدة عذاا
فَاتقُوا النار التي وقُودها الناس واحلجارةُ أعدتI: ﴿ قال  وهي موجودة اآلن*

رِينلكَاف٢٤البقرة [ ﴾ل[.  

فَقَـد   ربنا إِنك من تدخلِ النـارI: ﴿ قال : النكال الدائمو وهي غاية اخلزي*
﴿يرِيـدونَ أَنْ   :Iوقـال   ،]١٩٢آل عمـران  [ ﴾للظَّـالمني مـن أَنصـارٍ    أَخزيته ومـا 

يمقم ذَابع ملَها وهنم ارِجِنيبِخ ما همارِ والن نوا مجرخوقال  ]٣٧املائدة [ ﴾يI: 
خالدين فيها مـا دامـت    )١٠٦(ها زفري وشهِيق فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم في﴿

 رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباَء را شإِلَّا م ضالْأَرو اتوم١٠٦هـود  [ ﴾)١٠٧(الس[ ،
من قَطـران  سرابِيلُهم ) ٤٩(وترى الْمجرِمني يومئذ مقَرنِني في الْأَصفَادI: ﴿ وقال 
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٩٩ 

ى وشغتو ارالن مهوهوقال ، ]إبراهيم[ ﴾)٥٠(جI:     ـملَه ـتوا قُطِّعكَفَـر ينفَالَّذ﴿
    ـيممالْح ـهِمُءوسقِ رفَـو نم بصارٍ ين نم ابي١٩(ث (      طُـونِهِمـي بـا فم بِـه رـهصي

 لُودالْج٢٠(و (دح نم عقَامم ملَهو يد)و) ٢١ادا أَركُلَّم    غَـم ـنـا مهنوا مجرخا أَنْ ي
  ].احلج[ ﴾)٢٢(أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

﴿ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئـك الَّـذين خِسـروا أَنفُسـهم فـي جهـنمI:        وقال 
أَلَم تكُن َآياتي تتلَى ) ١٠٤(لحونَ النار وهم فيها كَا تلْفَح وجوههم) ١٠٣(خالدونَ 

قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَومـا ضـالِّني   ) ١٠٥(علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ 
وا فيهـا ولَـا   قَـالَ اخسـئُ  ) ١٠٧(لمونَ ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عـدنا فَإِنـا ظَـا   ) ١٠٦(

 ونكَلِّم١٠٨-١٠٣ املؤمنون[ ﴾)١٠٨(ت[.  

﴿يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنـا أَطَعنـا اللَّـه وأَطَعنـا      :Iوقال 
لَيهِم ر جهنم لَا يقْضى ع﴿والَّذين كَفَروا لَهم نا :Iوقال ، ]٦٦األحزاب [ ﴾الرسولَا

وهم يصـطَرِخونَ  ) ٣٦(فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 
 :Iوقـال   ،]٣٦.٣٧فـاطر  [ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعمـلُ﴾ 

) ٤٩(نة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ لَّذين في النارِ لخز﴿وقَالَ ا
ا قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاُء الْكَافرِين إِلَّ

الد في النـارِ وسـقُوا مـاًء حميمـا     ﴿كَمن هو خI: وقال ، ]غافر[ ﴾)٥٠(في ضلَالٍ 
ماَءهعأَم وقال ، ]١٥ حممد[ ﴾فَقَطَّعI:  ذُوقُوا هِموهجلَى وارِ عي النونَ فبحسي موي﴿

قَرس سوقال  ]٤٨القمر [ ﴾مI: صن فوا سناتوا بَِآيكَفَر ينا ﴿إِنَّ الَّذا كُلَّمارن يهِمل
انيمكا حزِيزكَانَ ع إِنَّ اللَّه ذَابذُوقُوا الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تجض﴾ 
إِنا أَعتدنا للظَّالمني نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِنْ يستغيثُوا ﴿ :Iوقال ، ]٥٦النساء [
لِيهاٍء كَالْماثُوا بِمفَقًا﴾ غترم اَءتسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوش٢٩الكهف [ ي[.  

يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون « :قال rأنه  t مسعودعن ابن ف: وأما األحاديث
  .)١(»مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا ،ألف زمام

                                       
  )٢٨٤٢(مسلم  -١
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١٠٠ 

عني ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سب« :قال rأنه  t هريرةوعن أيب 
إا فضلت عليها  :قال ،واهللا إن كانت لكافية يا رسول اهللا :قالوا ،جزءا من حر جهنم

  .)١(»تسع وستني جزءا كلها مثل حرهاب

أتـدرون  « :rإذ مسع وجبة فقال النيب  rكنا عند النيب  :قال t هريرةعن أيب 
ذ سـبعني  هذا حجـر رمـي بـه يف النـار منـ      :قال ،قلنا اهللا ورسوله أعلم :قال ؟ما هذا
  .)٢(»يف النار اآلن حىت انتهى إىل قعرها يفهو يهو ،خريفا

ومنـهم   ،منهم من تأخـذه إىل كعبيـه  « :قال rأن النيب  tعن مسرة بن جندب 
ومنهم من تأخذه النار  ،ومنهم من تأخذه النار إىل حجزته ،من تأخذه النار إىل ركبتيه

  .)٣(»إىل ترقوته

النار  إن أهون أهل« :يقول rرسول اهللا مسعت  :قال t عن النعمان بن بشري
منهما دماغه ما يـرى أن   يعذابا يوم القيامة لرجل يوضع يف أمخص قدميه مجرتان يغل

  .)٤(»وإنه ألهوم عذابا ،أحدا أشد منه عذابا

د وفخذه مثل حضرس الكافر يوم القيامة مثل أُ« :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
  .)٥(»ثالث مثل الربذة البيضاء ومقعده من النار مسرية

خترج عنق من النار يوم القيامة هلا عينان « rالنيب  قال: قال t هريرةعن أيب 
وبكل  ،إين وكلت بثالثة بكل جبار عنيد :تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول

  .)٦(»وباملصورين ،من دعا مع اهللا إهلا آخر

                                       
  )٢٨٤٣(ومسلم ) ٣٢٦٥(البخاري  -١
  )٢٨٤٤(مسلم  -٢
  )٢٨٤٥(مسلم  -٣
  )٢١٣(ومسلم ) ٦٥٦١(البخاري  -٤
  ٣/٩٥وحسنه الترمذي واأللباين يف الصحيحة ) ٢٥٧٨(الترمذي  -٥
  ) ٥١٢(يف الصحيحة  الشيخنيعلى شرط  وصححه األلباين) ٢٥٧٤(الترمذي و ٢/٣٣٦أمحد  -٦
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  :ةـاجلن: ثانيا
رة من ربكُم وجنـة عرضـها السـموات والْـأَرض     وسارِعوا إِلَى مغفI: ﴿قال 

﴾نيقتلْمل تد١٣٣آل عمران [ أُع[.  

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الـدنيا إِلَّـا   ﴿ :Iوقال 
  .]١٨٥آل عمران [ متاع الْغرورِ﴾

ونزعنـا مـا فـي    ) ٤٢(أُولَئك أَصحاب الْجنة هـم فيهـا خالـدونَ    ﴿ :Iل وقا
صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا ومـا  

  .]٤٣-٤٢عراف األ[ ﴾اُهللا كُنا لنهتدي لَولَا أَنْ هدانا

﴿مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الْأَنهار أُكُلُها دائمI:  وقال 
ارالن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْبع لْكا تلُّهظ٣٥الرعد [ ﴾و[.  

هم إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا جاُءوها وفُتحت ﴿وسيق الَّذين اتقَوا ربI: وقال 
يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابو٧٣الزمر [ ﴾أَب[.  

يهِم الْملَائكَـةُ أَلَّـا   نَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـ إِ﴿ :Iوقال 
  .]٣٠فصلت [ ﴾تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

الَّذين َآمنوا ) ٦٨(﴿يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ  :Iوقال 
لسوا مكَانا وناتبَِآي ني٦٩(م (   َونـربحت كُـماجوأَزو متةَ أَننلُوا الْجخاد)٧٠ (  طَـافي

علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيهـا  
لَكُم فيها فَاكهةٌ ) ٧٢(موها بِما كُنتم تعملُونَ وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْت) ٧١(خالدونَ 

﴿مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها  :Iوقال  .]الزخرف[ ﴾)٧٣(كَثريةٌ منها تأْكُلُونَ 
همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ َآساٍء غَيم نم ارهأَن  ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو

هِمبر نةٌ مرفغمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَن١٥حممد [ ﴾و[.  

جنات عدن يدخلُونها تجرِي مـن تحتهـا الْأَنهـار لَهـم فيهـا مـا       ﴿ :Iوقال 
 نيقتالْم زِي اللَّهجي كاُءونَ كَذَلشقُولُـونَ     ) ٣١(يي ـبِنيكَـةُ طَيلَائالْم مفَّـاهوتت ينالَّذ

إِنَّ الَّـذين َآمنـوا   ﴿ :Iوقـال   ﴾)٣٢(سلَام علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُـونَ  
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١٠٢ 

أُولَئك لَهم جنات عدن ) ٣٠(لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا وعملُوا الصالحات إِنا 
 نا مرضا خابيونَ ثسلْبيبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحي ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجت

 ﴾)٣١(ئك نِعم الثَّـواب وحسـنت مرتفَقًـا    سندسٍ وإِستبرقٍ متكئني فيها علَى الْأَرا
  .]الكهف[

فَواكه ) ٤١(أُولَئك لَهم رِزق معلُوم ) ٤٠(﴿إِلَّا عباد اللَّه الْمخلَصنيI:  وقال 
علَيهِم يطَاف ) ٤٤(علَى سررٍ متقَابِلني ) ٤٣(في جنات النعيمِ ) ٤٢(وهم مكْرمونَ 

لَا فيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُـونَ  ) ٤٦(بيضاَء لَذَّة للشارِبِني ) ٤٥(بِكَأْسٍ من معنيٍ 
)٤٧ (   ــني ع فــر ــرات الطَّ قَاص مهــد نعــونٌ   ) ٤٨(و كْنم ضــي ب نهــأَن  ﴾)٤٩(كَ
  .]الصافات[

جنات عدن مفَتحةً لَهـم  ) ٤٩(متقني لَحسن مَآبٍ هذَا ذكْر وإِنَّ للْ﴿ :Iوقال 
 ابو٥٠(الْأَب (        ٍابـرشو ةريكَـث ـةهـا بِفَاكيهونَ فعـدـا ييهف نيـئكتم)٥١ (  مهـدنعو

 ابرأَت فالطَّر اتر٥٢(قَاص ( ِابسمِ الْحويونَ لدوعا تذَا مه)ا إِ) ٥٣ا مقُنذَا لَرِزنَّ ه
 فَادن نم ص[ ﴾)٥٤(لَه[.  

  :أما األحاديث

أعـددت لعبـادي    Uيقـول اهللا  « :rرسـول اهللا   قـال : قال t هريرةعن أيب ف
ال عني رأت وال أذن مسعـت وال خطـر علـى قلـب بشـر ذخـرا بلـه مـا          الصاحلني ما

  .)١(»خفي لَهم من قُرة أَعينٍ﴾فَلَا تعلَم نفْس ما أُ﴿ :مث قرأ »أطلعكم اهللا عليه

إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام « :قال rأنه  tعن سهل 
  .)٢(»ال يقطعها

إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغـرف  « :قال rأن رسول اهللا  tعن أيب سعيد و
املغـرب  الدري الغـابر مـن األفـق مـن املشـرق أو       من فوقهم كما تتراءون الكوكب

                                       
  )٢٨٢٤( ومسلم ) ٤٧٨٠(البخاري  -١
  )٢٨٢٧(مسلم  -٢
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: تلك منازل األنبياء ال يبلغهـا غريهـم قـال    ،يا رسول اهللا :قالوا. »لتفاضل ما بينهم
  .)١(»والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني ،بلى«

ا كـل  إن يف اجلنة لسوقا يأتوـ «: قال rأن رسول اهللا  t عن أنس بن مالك
فريجعون  ،م فيزدادون حسنا ومجاالمجعة فتهب ريح الشمال فتحثوا يف وجوههم وثيا

مت بعدنا حسـنا  دلقد ازد اهللاو :فيقول هلم أهلوهم إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال
  .)٢(»بعدنا حسنا ومجاال دمتدزالقد  أنتم واهللاو :ومجاال فيقولون
أول زمرة تلج اجلنة صورهم على صورة القمـر  « :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
يبصقون فيها وال ميتخطون وال يتغوطـون فيهـا آنيتـهم وأمشـاطهم مـن       ليلة البدر ال

الذهب والفضة وجمامرهم من األلوة ورشحهم املسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى 
لـوم قلـب   ق ،ال اختالف بينهم وال تباغض ،مخ ساقهما من وراء اللحم من احلسن

  .)٣(»واحد يسبحون اهللا بكرة وعشيا
إن أهـل اجلنـة يـأكلون فيهـا     «: يقـول  rرسول اهللا  مسعت :قال t جابرعن 

 ؟فما بال الطعـام  :قالوا. »ويشربون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون
  .)٤(»مون النفسجشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تله«: قال

لى ثيابه وال من يدخل اجلنة ينعم ال يبأس ال تب« :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
  .)٥(»يفىن شبابه

مناد إن لكـم أن تصـحوا    ييناد« :قال rعن النيب   هريرةعن أيب سعيد وأيب 
لكم أن تشبوا فال رموا أبـدا   فال تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن

                                       
  ) ٢٨٣١(ومسلم ) ٣٢٥٦(البخاري  -١
  )٢٨٣٣(مسلم  -٢
  )٢٨٣٤(ومسلم ) ٣٢٤٥(البخاري  -٣
  )٢٨٣٥(مسلم  -٤
  )٢٨٣٦(مسلم  -٥
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 ةُنـ جالْ مكُـ لْت نْوا أَودنـ وU: ﴿فـذلك قولـه   »وإن لكم أن تنعموا فال تبأسـوا أبـدا  
  .)١(﴾ونَلُمعت متنا كُما بِوهمتثْورِأُ

إن للمؤمن يف اجلنة خليمـة مـن لؤلـؤة واحـدة     « :قال rأنه  tعن أيب موسى 
طوهلا ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املـؤمن فـال يـرى بعضـهم     جموفة 
  .)٢(»بعضا

مـن اجلنـة أن    إن أدىن مقعد أحـدكم « :قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
فإن لـك مـا    :فيقول له ،نعم :فيقول ؟هل متنيت :متن فيتمىن ويتمىن فيقول له: يقول له

  .)٣(»متنيت ومثله معه

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا تبارك « قال rأن رسول اهللا  tعن صهيب 
جنا من تريدون شيئا أزيدكم فيقولون أمل تبيض وجوهنا ؟ أمل تدخلنا اجلنة وتن :وتعاىل
  .)٤(»فيكشف احلجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم ؟النار

                                       
  )٢٨٣٧(مسلم  -١
 )٢٨٣٨(ومسلم ) ٣٢٤٣(البخاري  -٢

  )١٨٢(مسلم  -٣
  )١٨١(مسلم  -٤
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١٠٥ 

  درـمان بالقـاإلي: انيـل الثـالفص
: وقال، ]٤٩القمر [ إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ﴾﴿ :Iقال : من أصول اإلميان*

وخلَق كُلَّ شـيٍء فَقَـدرهI: ﴿   له وقو، ]٣٨األحزاب [ ﴾﴿وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا
  .]٢الفرقان [ ﴾تقْديرا

  .)١(»وتؤمن بالقدر خريه وشره...«: قال rأنه  مسلم عند tويف حديث عمر
قـدرا   من بايب ضرب وقتـل  قدرت الشيء أقدره :القدر مصدر تقول: ريفهـتع*

  .)٢(وقدرا إذا أحطت مبقداره أهـ

من القضاء،  Uدر والقدر أيضا ما يقدره اهللا والق": ١/٦٣٥وقال يف الصحاح 
  : وأنشد األخفش

ــدر   ــب والقـ ــومي بالنوائـ ــا لقـ   أال يـ
  

  ولألمر يأيت املـرء مـن حيـث ال يـدري    
  

  .هو القضاء واحلكم ومبلغ الشيء أهـ :٥٩١ص : وقال يف القاموس
 Uما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إىل األبـد وأنـه   : واصطالحا

وعلم سبحانه أـا   ،مقادير اخلالئق وما يكون من األشياء قبل أن تكون يف األزلقدر 
فهي تقع علـى حسـب مـا     ،وعلى صفات خمصوصة ،تقع يف أوقات معلومة عنده تعاىل

  .)٣(أهـ »قدرها

 ،املراد أن اهللا تعاىل علم مقادير األشياء وأزماا قبل إجيادهم«: وقال ابن حجر
 »فكل حمدث صادر عـن علمـه وقدرتـه وإرادتـه     ،ه أنه يوجدمث أوجد ما سبق يف علم

  .)٤(اهـ

                                       
 )٨(مسلم  -١

  .٢٩٣: واملصباح املنري ص ١/١١٨الفتح  -٢
 ١/٣٤٨عقيدة السفاريين  -٣

 ١/١١٨الفتح  -٤
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١٠٦ 

  :انهـأرك
فعلم اهللا حميط بكل شيء يعلم ما سـيكون ومـا مل   : اإلميان بعلم اهللا الشامل. ١

  :يكن لو كان كيف يكون

، ]٢٢احلشـر  [ هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشـهادةI: ﴿ ﴾قال 
 ﴾﴿لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما :Iوقال 

عالمِ الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السـماوات ولَـا   ﴿ :Iوقال  ،]١٢الطالق [
  .]٣سبأ [ ﴾لك ولَا أَكْبرفي الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَ

أنـه   t ويف حديث عبد اهللا بن عمرو: الكتابة يف اللوح احملفوظ لكل شيء. ٢
r كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة « :قال

  .)١(»قال وكان عرشه على املاء

وقال  ،]الربوج[ ﴾)٢٢(حفُوظ في لَوحٍ م) ٢١(﴿بلْ هو قُرَآنٌ مجِيدI:  وقال 
I: ﴿    ٍـابتـي كف ـكضِ إِنَّ ذَلالْـأَراِء ومي السا فم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت احلـج  [ ﴾أَلَم
  .]١٢يس [ ﴾وكُلَّ شيٍء أحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ﴿ :Iوقال ، ]٧٠

 ،ا شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكنفم: اإلميان مبشيئة اهللا الشاملة وقدرته النافذة.٣
 ﴾وما تشـاُءونَ إِلَّـا أَنْ يشـاَء اللَّـهI: ﴿    قال . وال تقع حركة وال سكون إال مبشيئة اهللا

إِنما ﴿ :Iوقال  ،]١١١األنعام [ ﴾﴿ولَو شاَء ربك ما فَعلُوهI: وقال  ]٢٩التكوير [
ئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هركُونُ﴾أَمفَي كُن ٨٢يس [ قُولَ لَه[.  

فما شاء اهللا كونه فهو كائن بقدرته ال حمالة ومامل يشأ اهللا تعاىل إياه ال يكـون  * 
وقـال  ، ]٢٥٣البقـرة  [ ﴾﴿ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيدI: قال 
I: ﴿مهعملَج اَء اللَّهش لَوى﴾ ودلَى الْهوقال ، ]٣٥األنعام [ عI: ﴿ كباَء رش لَوو

  .]٩٩يونس [ ﴾لََآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا

                                       
  )٢٦٥٣(مسلم  -١
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١٠٧ 

فاهللا هو الذي خلق اخللق وكوم وأوجدهم : اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء .٤
 ﴾وهو الْخلَّاق الْعليم ىبلَ﴿ :Iوقال ، ]٦٢الزمر [ ﴾﴿اللَّه خالق كُلِّ شيٍء :Iقال 

﴿الْحمد للَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُماتI:  وقال ، ]٨١يس [
﴾ورالنوقال ، ]١األنعام [ وI: ﴿ ٌّكُل رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَقي خالَّذ وهو

بسي ي فَلَكونَ﴾ف٣٣األنبياء [ ح[.  

  :وأفعال العبد خملوقة كسائر املخلوقات
وكُلُّ شيٍء ﴿ :Iوقال  ]٩٦الصافات [ ﴿واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ﴾ :Iقال 

  .]٥٢القمر[ ﴾فَعلُوه في الزبرِ

 ﴾هـم الْخاسـرونَ   من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئكI: ﴿وقال 
﴿إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمـن ضـلَّ عـن سـبِيله وهـو أَعلَـمI:        وقال  ]١٧٨األعراف [

﴾يندته١٢٥النحل [ بِالْم[.  

  :مان بالقدرـمثار اإلي
بعض النـاس جيعـل إهلـا للشـر     : اإلميان بالقدر طريق اخلالص من الشرك.١

وال يتم ، ور وآخر للظلمة وال ينجي من ذلك إال اإلميان بالقدروآخر للخري أو إهلا للن
وأن إرادته ماضـية يف   ،توحيد اهللا إال ملن أقر أن اهللا وحده اخلالق لكل شيء يف الكون

  .كل شيء ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن
اإلميان بالقدر جيعل اإلنسان : االستقامة على منهج سواء يف السراء والضراء .٢

حياته على منهج سواء ال تبطره النعمة وال تيئسه املصائب فهو يعلم أن كل ما ميضي 
  .أصابه من اهللا ال يرده ذكاء وال حسن تدبري

إِلَّـا الْقَـوم    فَلَا يـأْمن مكْـر اللَّـهI: ﴿   قال : املؤمن بالقدر دائما على حذر .٣
  .]٩٩األعراف [ ﴾الْخاسرونَ
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١٠٨ 

والفنت الـيت توجه  ،ع الرمحن يقلبها كيف يشاءفالقلوب بني أصبعني من أصاب
بل يدفع إىل ااهـدة   ،سهامها إىل القلوب كثرية وهذا ال يدفع إىل التكاسل واخلمول

  .واالستقامة مع الدعاء والتضرع

إِلَّا مـا كَتـب اللَّـه    ﴿قُلْ لَن يصيبنا  :Iقال : مواجهة الصعاب بقلب ثابت.٤
  .]٥١التوبة [ ﴾لَنا

علـى أن   اجتمعـت علـم أن األمـة لـو    او« :rسر هذا الثبات اإلميان بقولـه  و
علـى أن يضـروك مل    اجتمعـت ولـو   ،ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء قـد كتبـه اهللا لـك   

  .)١(»يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

                                       
  .وقال حديث حسن صحيح) ٢٥١٦(، والترمذي ١/٢٩٣أمحد  -١
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  الةـالص :الركن الثاني
  مخسة أبوابيه وف

 وفيه أربعة فصول: املدخل: الباب األول •

 فيه أربعة فصول: شروط الصالة: باب الثاينال •

 وفيه عشرة فصول: كيفية الصالة: الباب الثالث •

 وفيه ستة فصول: صلوات واجبة: الباب الرابع •

 وفيه أربعة عشر فصال: نوافل الصالة: الباب اخلامس •
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 تعريف الصالة: الفصل األول •

 مرتلتها: الفصل الثاين •

 حكم تاركها: ثالثالفصل ال •

 فضلها: الفصل الرابع •
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  تعريف الصالة: الفصل األول
وصلِّ علَـيهِمI: ﴿  قوله الدعاء، قاله اجلوهري وغريه، ومنه  )١(:لغةالصالة  -أ

﴾ملَه كَنس كاتلَوأي دعواتك طمأنينة هلم، وقوله  ]١٠٣التوبة [ إِنَّ صI: ﴿ ُذختيو
اتبقُر قفنا يم دنولِ عسالر اتلَوصو أي أدعيته ]٩٩التوبة [  ﴾اللَّه.  

  : قال األعشى
ــرحتال  ــد قربـــت مـ   تقـــول بـــنيت وقـ
   عليك مثـل الـذي صـليت فاغتمضـي    

  

  األوصـاب والوجعـا   أيبيا رب جنـب   
  عينــا فــإن جلنــب املــرء مضــطجعا    

  

  .وهذا قول مجاهري العلماء من أهل اللغة والفقه وغريهم: قال النووي

الصالة مأخوذة من الصلوين ومها عرقـان يف الـردف أو مـا احنـدر مـن       :وقيل
ورجحـه   ،الوركني أو ما عن ميني الذنب ومشاله ألما ينحنيان يف الركـوع والسـجود  

الصالة مـن املصـلي وهـو الثـاين يف حلبـة       وقيل  .النووي يف ذيب األمساء واللغات
  .صالة هي ثاين أركان اإلسالمألن ال ،ي األوللوالسباق ورأسه يكون عند ص

مأخوذة من تصلية العود على النار ليقوم ألن الصـالة تقـوم العبـد علـى      وقيل
 ﴾رِكَـ نمالْو اِءشـ حالفَ نِى عـ هـ نت ةَالَالصـ  نَّإِ﴿ :Iقـال  الطاعة وتنهاه عـن الشـر،   

  .]٤٥العنكبوت [

  .قاله يف القاموس عبادة فيها ركوع وسجود، )٢(:واصطالحا -ب
  .اهـ .فقط إحرام وتسليم أو سجودقربة فعلية ذات  :وقال ابن عرفة

خمصوص يف أوقات حمدودة ا  هي واقعة على دعاء: ابن رشد يف املقدمات وقال
  .اهـ .أفعال مشروعة

                                       
 .٤١٤: ، وامل ص١١٧٣: ، والقاموس ص١٤/٤٦٤، ولسان العرب ٢/١٧٤٦الصحاح  -١

، واملقـدمات  ٥-٢/٢، ومواهـب اجلليـل   ٣/١٦٩، وذيب األمساء واللغـات  ٣/٣، واموع ٢/٥املغين  - ٢
١/٥١.  
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١١٢ 

  .أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم مع النية بشرائط خمصوصة هي :وقيل
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  منزلة الصالة: الفصل الثاني
  :أا الركن الثاين من أركان اإلسالم -أ

شهادة أن ال إلـه إال اهللا  : بين اإلسالم على مخس«: قال rأنه  t عن ابن عمر
  .)١(»وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان

  :rوصية النيب  -ب
وهـو  حني حضرته الوفـاة   rكانت عامة وصية رسول اهللا «: قال t أنسعن 

  .)٢(»الصالة وما ملكت أميانكم« :يغرغر بنفسه

الصـالة ومـا   « :rكان آخر كالم رسـول اهللا   :قال tوعن علي بن أيب طالب
  .)٣(»ملكت أميانكم

  :أول ما حياسب به العبد يوم القيامة -جـ

 ،أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صـالته «: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب 
انظروا هل جتدون لعبدي مـن  : ملالئكته له نافلة، فإن مل يكملها قال اهللا فإن أكملها كتبت

  .)٤(»مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك .تطوع فأكملوا ا ما ضيع من فريضته

  :أا أفضل العمل -د
 :أي العمل أحـب إىل اهللا؟ فقـال   rسألت النيب : قال أنه t مسعودعن ابن 

اجلهاد يف سبيل : قال مث أي؟: بر الوالدين، قال: المث أي؟، ق :الالصالة على وقتها، ق«
  .)١( قال حدثين ن ولو استزدته لزادين ،»اهللا

                                       
  )١٦(ومسلم ) ٨(فق عليه واللفظ للبخاري  -١
بإسـناد  ) ٦٦٠٥(وابـن حبـان   ) ٢٩٣٣(والنسائي يف الكربى وأبـو يعلـى   ) ٢٦٩٧(أمحد وابن ماجة  -٢

  صحيح
  .وإسناده حسن) ٢٦٩٨(وابن ماجة ) ٥٩٦(وأبو يعلى ) ٥١٥٦(وأبو داود ) ١٥٨(أمحد والبخاري يف األدب املفرد  - ٣
) ٩٩٣( واحلـاكم ) ١٤٢٦(وابن ماجة  )٤١١(والترمذي  )٨٦٦(وأبو داود ) ١٣٦٢(أمحد والدارمي  -٤

 .وصححه ووافقه الذهيب
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١١٤ 

  .)٢(»واعلموا أن خري أعمالكم الصالة«: قال rويف حديث ثوبان أنه 
  :أا فرضت فوق سبع مسوات -هـ

على  Uفرض اهللا « :rقال النيب  :t بن مالك  أنسيف حديث اإلسراء قال 
مـا فـرض اهللا لـك     :فقال ،فرجعت بذلك حىت مررت على موسى ،سني صالةأميت مخ

 .ارجع إىل ربك فإن أمتك ال تطيق ذلـك  :قال .فرض مخسني صالة :قلت ؟على أمتك
ارجـع إىل   :فقـال  .وضع شطرها :فرجعت إىل موسى، فقلت .فراجعين فوضع شطرها

ارجـع إىل ربـك   تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال  ربك فإن أمتك ال
... هي مخس وهي مخسون ال يبدل القول لدي :فقال ،فراجعته .فإن أمتك ال تطيق ذلك

  .)٣(»احلديث

  :أا آخر ما يبقى من عرى اإلسالم -و

 ،لتنقضن عرى اإلسـالم عـروة عـروة   «: قال rأن رسول اهللا  tعن أيب أمامة 
وآخـرهن   ،احلكـم فـأوهلن نقضـا    ،لما انتقضت عروة تشبث النـاس بـاليت تليهـا   فك

  .)٤(»الصالة

                                                                                                   
  )٨٥(ومسلم ) ٥٢٧(البخاري  -١
  ، وصححه ابن حبان واحلاكم على شرط الشيخني والبصريي)٢٧٧(ابن ماجة  -٢
  .واللفظ للبخاري) ١٦٣(ومسلم ) ٣٤٩(ري البخا -٣
 ).٥٧١(وصححه احلاكم والذهيب واأللباين يف صحيح الترغيب  ٥/٦٧وابن حبان  ٥/٢٥١أمحد  -٤
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١١٥ 

  حكم تارك الصالة: الفصل الثالث
، وكـذلك لـو   ا أو عنادا أو استهزاء أو إعراضـا ال خالف يف كفر تاركها جحود

  .)١(فعلها مع جحودها

  .)٢(وأما تاركها نسيانا فال يكفر بإمجاع األمة

لـى  ففيه اخلالف، وقد دلت النصوص الشرعية ع أو اونا وأما تاركها تكاسال
وجابر وابن   مسعودومعاذ وابن  بن أيب طالب يعلو عمر بن اخلطاب وبه قال ،كفره
وابـن   واألوزاعي ،واحلسن والنخعي والشعيب وأيوب السختياين ،وأبو الدرداء  عباس

ومـن املالكيـة    ،ومنصور الفقيه من الشـافعية  ،املبارك وابن حنبل وإسحق بن راهويه
والعراقـي   وابـن القـيم  وابـن تيميـة   ابن حـزم   ورجحه ،ابن حبيب وابن املاجشون

  .)٣(والشوكاين والشنقيطي

  :القرآن -أ

 ﴾فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَـاةَ فَـإِخوانكُم فـي الـدينِ    ﴿ :Iقال . ١
  ]١١التوبة [

 .]٣١الروم [ ﴾وأَقيموا الصلَاةَ ولَا تكُونوا من الْمشرِكنيI: ﴿وقال . ٢

 ﴾)٤٣(قَالُوا لَم نك من الْمصـلِّني  ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَرI: ﴿ وقال . ٣
 ].املدثر[

ثُـم ذَهـب   ) ٣٢(ولَكن كَذَّب وتولَّى ) ٣١(فَلَا صدق ولَا صلَّى ﴿ :Iوقال . ٤
  .]القيامة[ ﴾)٣٤(أَولَى لَك فَأَولَى ) ٣٣(إِلَى أَهله يتمطَّى 

 الشـهوات  واتبعـوا  الصـلَاةَ  أَضـاعوا  خلْف بعدهم من فَخلَفI: ﴿وقال . ٥
فونَ فَسلْقَوا ي٥٩مرمي [ ﴾غَي.[  

                                       
  .١/٥٣، واملقدمات ٢٠/٩٦، وجمموع الفتاوى ٣/٣٥١، واملغين ٣/١٦انظر اموع  -١
  .٣/١٦، واموع للنووي ٧/٤٥انظر معامل السنن  -٢
 .٤/٣١١وأضواء البيان  ٤/٢٢٤والتمهيد  ١/٣٢٠والنيل  ٢٠-٣/١٤واموع  ٢٥٩- ٣/٢٥١املغين  -٣
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١١٦ 

 ﴾)٥(الَّذين هـم عـن صـلَاتهِم سـاهونَ     ) ٤(فَويلٌ للْمصلِّنيI: ﴿ وقال . ٦
 .]٥-٤املاعون [

  :يثاألحاد -ب

إن بني الرجل وبني الشرك والكفر «: قال rأنه  t عن جابر بن عبد اهللا -١
  )١(»ترك الصالة

أال تشرك بـاهللا وإن قطعـت    rأوصاين خليلي « :قال tعن أيب الدرداء  -٢
فمـن تركهـا متعمـدا فقـد برئـت منـه        ،داوأن ال تترك صالة مكتوبة متعم ،وحرقت
  .)٢(»الذمة

العهد الذي بيننا وبينـهم  «: يقول rرسول اهللا مسعت  :قال tعن بريدة  -٣
  .)٣(»الصالة فمن تركها فقد كفر

من حـافظ  «: أنه ذكر الصالة فقال rعن النيب  t عن عبد اهللا بن عمرو -٤
ومن مل حيافظ عليها مل تكن له نورا وال  .نا وجناة يوم القيامةعليها كانت له نورا وبرها

  .)٤(»مع فرعون وهامان وأيب بن خلف وكان يوم القيامة ،برهانا وال جناة

ال يـرون   rكان أصحاب الرسـول  «: عن شقيق بن عبد اهللا العقيلي قال -٥
  .)٥(»شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة

                                       
) ١٢٣٦(والــدارمي ) ١٠٧٨(وابــن ماجــة ) ٢٦٢٠(والترمــذي ) ٤٦٧٨(وأبــو داود ) ٨٢(مســلم  -١

  .١/٢٣٢والنسائي 
وصـححه األلبـاين   ) ١٨(والبخـاري يف األدب املفـرد   ) ٤٠٣٤(أمحد واحلاكم والبيهقـي وابـن ماجـة     -٢

  ).٥٦٦(وصحيح الترغيب 
وصــححه ابــن حبــان ) ١٠٧٩(وابــن ماجــة  ١/٢٣١والنســائي ) ٢٦٢١(والترمــذي  ٥/٣٤٦أمحــد  -٣

  واحلاكم والذهيب والعراقي) ١٤٥٤(
  اهـ. والطرباين وابن حبان وصححه وقال اهليثمي رجال أمحد ثقات ٢/١٦٩أمحد  -٤
  .واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب) ٢٦٢٢(الترمذي  -٥
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١١٧ 

أمرت أن أقاتل الناس حـىت يشـهدوا   «: قال rأن النيب  t عن ابن عمر -٦
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلـوا ذلـك    أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة

  .)١(»Uعصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا 

بذهيبـة   rوهـو بـاليمن إىل الـنيب    بعـث علـي   « :قـال  tعن أيب سعيد  -٧
أو لست أحق أهل  ،ويلك :فقال .يا رسول اهللا اتق اهللا :فقسمها بني أربعة فقال رجل

أال أضـرب   :وىل الرجل فقال خالد بن الوليد يـا رسـول اهللا   مث ؟األرض أن يتقي اهللا
  .)٢(»...ال لعله أن يكون يصلي :فقال ؟عنقه

من ترك صالة العصر فقـد حـبط   « :rرسول اهللا  قال: قال tعن بريدة  -٨
  .)٣(»عمله

 ؟أفـال ننابـذهم عنـد ذلـك    ... «يف األمراء وفيه  tحديث عوف بن مالك -٩
  .)٤(احلديث »...لصالةال ما أقاموا فيكم ا :قال

مع حديث عبادة )٥(»..ال ما صلوا :قال ؟أال نقاتلهم« :g سلمةويف حديث أم 
إال أن تـروا كفـرا بواحـا عنـدكم مـن اهللا فيـه        :ألمر أهله قـال وأال ننازع ا.. « :وفيه

  .)٦(»برهان

                                       
  ).٢٢(ومسلم ) ٢٥(خاري الب -١
  ).١٠٦٤(ومسلم ) ٤٣٥١(احلديث البخاري  -٢
  ).٥٩٤(و)٥٥٣(البخاري -٣
  )١٨٥٥(مسلم  -٤
  )١٨٥٤(مسلم  -٥
  )١٧٠٥(ومسلم ) ٧٠٠٥(البخاري  -٦
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١١٨ 

  فضلها: الفصل الرابع
اةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيـومِ الْـَآخرِ   والْمقيمني الصلَاةَ والْمؤتونَ الزكَ﴿ :Iقال 

أَقَمتم الصلَاةَ وَآتيتم  لَئنI: ﴿وقال ، ]١٦٢النساء [ ﴾أُولَئك سنؤتيهِم أَجرا عظيما
كَفِّرنَّ عنكُم سيئَاتكُم الزكَاةَ وَآمنتم بِرسلي وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّه قَرضا حسنا لَأُ

ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج كُملَنخلَأُد١٢املائدة [ ﴾و[.  
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِمI: ﴿ وقال 

إِمي مهتادز هاتكَّلُونَ َآيوتي هِمبلَى رعا و٢(ان (     مـاهقْنزـا رممـلَاةَ وـونَ الصيمقي ينالَّذ
أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم درجـات عنـد ربهِـم ومغفـرةٌ ورِزق كَـرِمي      ) ٣(ينفقُونَ 

طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مـن اللَّيـلِ إِنَّ الْحسـنات     وأَقمِ الصلَاةَ﴿: وقال، ]األنفال[ ﴾)٤(
رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْه١١٤هود [ ﴾ي[.  

والَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِـم وأَقَـاموا الصـلَاةَ وأَنفَقُـوا ممـا      ﴿: :Iوقال 
ا ورس ماهقْنزارِ رى الدقْبع ملَه كئَةَ أُولَئيالس ةنسُءونَ بِالْحرديةً ولَانِي٢٢(ع ( اتنج

هِملَيلُونَ عخدكَةُ يلَائالْمو هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائَآب نم لَحص نما وهلُونخدي ندع 
  ].الرعد[ ﴾)٢٤(م علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ سلَا) ٢٣(من كُلِّ بابٍ 
.... .)٢(الَّذين هم فـي صـلَاتهِم خاشـعونَ    ) ١(د أَفْلَح الْمؤمنونَ ق﴿ :Iوقال 

ذين يرِثُـونَ  الَّـ ) ١٠(أُولَئك هم الْوارِثُـونَ  ) ٩(والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ 
إِنَّ الصـلَاةَ تنهـى عـنِ    ﴿ :Iوقـال  ، ]املؤمنـون [ ﴾)١١(الْفردوس هم فيها خالدونَ 

  ]٤٥العنكبوت [ ﴾الْفَحشاِء والْمنكَرِ

أُولَئـك فـي جنـات    ) ٣٤(والَّذين هـم علَـى صـلَاتهِم يحـافظُونَ     ﴿ :Iوقال 
  .]املعارج[ ﴾)٣٥(مكْرمونَ 

  :أما األحاديث

دلين على عمـل إذا عملتـه   «: فقال rأن أعرابيا أتى النيب  t هريرةعن أيب ف
د اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكـاة  تعب« :قال .دخلت اجلنة
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١١٩ 

فلمـا وىل قـال    .والذي نفسي بيده ال أزيد على هـذا  :قال .»املفروضة وتصوم رمضان
  .)١(»من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا« :rالنيب 

واعلمـوا أن   ،قيموا ولـن حتصـوا  است« :rرسول اهللا  قال: قال tوعن ثوبان 
  .)٢(»خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن

واحلمد هللا  ،الطهور شطر اإلميان«: قال rأن النيب  tعن أيب مالك األشعري 
 ،والصالة نور ،وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل مابني السماء واألرض ،نزاامليمتأل 

 .)٣(»ن حجة لك أو عليكآوالقر ،والصرب ضياء ،رهانوالصدقة ب

فمن استطاع أن  ،الصالة خري موضوع« :قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
 .)٤(»يستكثر فليستكثر

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة « :قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
 .)٥(»ن إذا اجتنبت الكبائرورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينه

أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل « :قال rأن رسول اهللا  tوعنه 
ذلـك مثـل    :قال .ال يبقي من درنه شيئا :قالوا ؟من درنه ييوم مخسا ما تقول ذلك يبق

 :ورواه البزار والطرباين ولفظه )٦(متفق عليه »اهللا ن اخلطايا الصلوات اخلمس ميحو
فإذا أتى معتمله  ،وكان بني مرتله ومعتمله مخسة أار ،أرأيت لو أن رجال كان يعتمل«

عمل فيه ما يشاء اهللا فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل منه ما كان ذلك 
 .»خطيئة فدعا واستغفر غفر ما كان قبلهايبقي من درنه؟ فكذلك الصالة كلما عمل 

                                       
  )وال انقص(وزاد ) ١٤(ومسلم ) ١٣٩٧(البخاري  -١
على ) ٤٥٦( احلاكم وصححه) ٢٧٧(وابن ماجة ) ٦٦١(والدارمي ) ٢٧٦(وامحد ) ٩٩٦(الطيالسي  -٢

  )١٤١٢(واأللباين يف اإلرواء  شرط الشيخني ووافقه الذهيب
  )٢٢٣(أمحد ومسلم -٣
  )٣٨٦(الطرباين يف األوسط وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب  -٤
  )٢١٤(والترمذي ) ٢٣٣(أمحد ومسلم  -٥
  )٦٦٧(ومسلم ) ٥٢٨(البخاري  -٦
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١٢٠ 

مـا مـن امـرئ مسـلم حتضـره      « :يقول rقال مسعت رسول اهللا  tعن عثمان 
صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهـا إال كانـت كفـارة ملـا قبلـها مـن       

  .)١(»الذنوب ما مل تؤت كبرية وذلك الدهر كله

 ،فـأخربه  rتى الـنيب  أن رجال أصاب من امـرأة قبلـة فـأ    t مسعودعن ابن و
وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مـن اللَّيـلِ إِنَّ الْحسـنات يـذْهبنI:: ﴿     فأنزل اهللا 
ئَاتي٢(»جلميع أميت كلهم :قال ؟يل هذا :فقال الرجل ﴾الس(. 

ة يتعاقبون فيكم مالئكـة بالليـل ومالئكـ   «: قال rأن النيب  tعن أيب موسى 
مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم  .يف صالة الصبح وصالة العصربالنهار وجيتمعون 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم  :فيقولون ؟كيف تركتم عبادي :اهللا وهو أعلم م

  .)٣(»يصلون

                                       
  )٢٣١(مسلم  -١
  )٢٧٦٣(ومسلم ) ٥٢٦(البخاري  -٢
  )٦٣٢(ومسلم ) ٥٥٥(البخاري  -٣
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١٢١ 

  
  

  

  

  

  
  

 
  شروط الوجوب: ولالفصل األ •
  شروط الصحة: ثاينالفصل ال •
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١٢٢ 

  شروط الوجوب: األول لفصلا
  :وهي مخسةشروط وجوب الصالة 

  .)١(فال جتب على الكافر وال تصح منه إمجاعا ،اإلسالم -١

  .)٢(فال جتب على الصيب وتصح منه إمجاعا ،البلوغ -٢

رفع القلم عن ثالثة عـن النـائم حـىت يسـتيقظ     «: قال rأنه  g عائشة عنف
يب حـىت  نون حىت يعقل أو يفيق وعن الصعن ا« :رواية ويف .»يربأتلى حىت وعن املب

  .)٣(»يكرب ويف رواية حىت حيتلم

  .)٤(العقل فال جتب على انون إمجاعا -٣

دخول الوقت فال تصح الصالة قبله وال جتب قبله اتفاقـا وسـيأيت الكـالم     -٤
  .عليه الحقا

 .)٥(انقطاع دم احليض والنفاس إمجاعا -٥

                                       
 ١/٦٢واملقدمات  ٣/٥اموع  -١

 ١/٥٨واملقدمات  ١/٨واحمللى  ٣/٧اموع  -٢

) ١٤٩٦(وابن حبـان  ) ٢٠٤١(وابن ماجة  ٢/١٧١والدارمي  ٢/١٠٠و النسائي ) ٤٣٩٨(أبوا داود  -٣
  وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب واأللباين ٢/٥٩واحلاكم  ٦/١٠٠وأمحد 

  ١/٥٨واملقدمات  ١/٨احمللى  ٨-٣/٧النووي يف اموع  -٤
   ١/٦١و ١/٥٨انظر املقدمات  -٥
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١٢٣ 

  :شروط الصحة: الثاني الفصل

  الطهارة: األولالشرط 
وتسـتعمل جمـازا يف    .الرتاهة والنظافة من األدناس واألوساخ: لغة: تعريفها -

الفتح أفصح يطهـر الضـم   و طهر بفتح اهلاء وطهر بضمها :يقال، الترتيه عن العيوب
 .واالسم الطهر

صفة حكمية توجب ملوصوفها جوازا استباحة به أو  :بن عرفةاقال : واصطالحا
  .فيه أو له

  .هي إزالة النجس أو رفع مانع الصالة: املازري وقال

رفع ما مينع الصالة من حدث أو جناسة باملـاء أو رفـع حكمـه    : وقال ابن قدامة
  اهـ.بالتراب

 .)١(صورما ىعلو أو ما يف معنامها إزالة حدث أو جنس :قال النوويو

  :وتنقسم الطهارة إىل قسمني

  :طهارة الحدث .١

وقـد   :قـال النـووي  و .أا شرط يف صـحة الصـالة   ىعلمجاع اإل نقل ابن املنذر
  .)٢(وكذلك أبو الوليد ابن رشد .أمجعت األمة على أن الطهارة شرط يف صحة الصالة

ال تقبل صال ة بغري طهور وال « :قال rأن رسول اهللا  t ن عبد اهللا بن عمرع
  .)٣(»صدقة من غلول

                                       
نيل األوطار  ١/١٢٣اموع للنووي  ١/١٢واملغين  ٣/١٧٨وذيب األمساء واللغات  ١/٥٩١الصحاح  -١

١/٢٧  
  ١/٦٣واملقدمات  ٣اإلمجاع البن املنذر  ٣/١٣٩اموع ) ٢١٠(شرح مسلم  -٢
  )٢٢٤(مسلم  -٣
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١٢٤ 

 صالة أحدكم إذا أحدث ال يقبل اهللا«: قال rأن رسول اهللا  t هريرةأيب  وعن
  .)١(»حىت يتوضأ

إا ال تـتم صـالة   «: فقال rأنه كان جالسا عند النيب  tوعن رفاعة بن رافع
ملـرفقني وميسـح   ألحد حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا تعاىل فيغسل وجهه ويديه إىل ا

  .)٢(»برأسه ورجليه إىل الكعبني

 ،مفتـاح الصـالة الطهـور   «: rرسول اهللا  قال: قال tعن علي بن أيب طالب 
  .)٣(»وحتليلها التسليم ،وحترميها التكبري

  :وتنقسم طهارة احلدث إىل

  الوضوء :أوال

  الغسل :ثانيا

  التيمم :ثالثا
  

  :الوضوء
وحكـي عـن    .وبفتحها اسم املـاء املتوضـأ بـه    ،بضم الواو اسم للفعل: تعريفه

وهو مشتق  .عروف يف اللغةهو امل لواألو ،فيهماوعن غريه الضم  ،اخلليل الفتح فيهما
  .)٤(وهي النظافة واحلسن ،من الوضاءة

                                       
  )٢٢٥(ومسلم ) ١٣٥(البخاري  -١
والنسـائي وابـن   ) ١٦٠(وأبـو داود  ) ١٠١(والبخـاري يف القـراءة   ) ١٣٣٥(والدارمي  ٤/٣٤٠أمحد  -٢

  .واللفظ له بسند صحيح) ٨٦٠(وابن ماجة ) ٥٤٥(خزمية 
وصححه النـووي  ) ٦٧٥(وابن ماجة ) ٦٩٣(والدارمي ) ٣(والترمذي ) ٦١(وأبو داود  ١/١٢٣أمحد  -٣

  )٣٠١(ابن حجرو األلباين يف اإلرواء و
  ١/٧واملقدمات  ١/٣٥٣واموع  ٧٥٤: وامل ص ١/١١٦الصحاح  -٤
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١٢٥ 

  :فضل الوضوء - ١
  .]٢٢٢البقرة [ ﴾إِنَّ اَهللا يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِينI: ﴿قال 

إذا توضأ العبد املسـلم أو املـؤمن   «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب * 
 .أو مع آخر قطر املاء ،يئة نظر إليها بعينيه مع املاءفغسل وجهه خرج من وجهه كل خط

أو مع آخر قطـر   ،خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء ،فان غسل يديه
 ،أو مع آخر قطر املاء ،خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء ،فإن غسل رجليه .املاء

  .)١(»حىت خيرج نقيا من الذنوب

إن أميت يـدعون يـوم القيامـة غـرا     « :قال rسول اهللا أن ر t هريرةعن أيب * 
  .)٢(»فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ،الوضوءحمجلني من آثار 

أال أدلكم على مـا ميحـو بـه اهللا    «: rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب هريرة * 
إسـباغ الوضـوء علـى    «: قـال  .بلى يا رسول اهللا :قالوا »؟الدرجاتاخلطايا ويرفع به 

فذلكم الرباط فـذلكم   ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،املكاره
  .)٣(»الرباط

مـن توضـأ فأحسـن    «: r رسـول اهللا  قـال : قـال  tوعن عثمان بن عفـان  * 
  .)٤(»حىت خترج من حتت أظافره ،من جسده خطاياهالوضوء خرجت 

وكانت صالته  ،من ذنبه من توضأ هكذا غفر له ما تقدم له«: قال rوعنه أنه * 
  .)٥(»نافلة املسجدومشيته إىل 

                                       
  ).٢٤٤(مسلم  -١
  ).٢٤٦(ومسلم ) ١٣٦(متفق عليه البخاري  -٢
  ).٢٥١(مسلم  -٣
  )٢٤٥(مسلم  -٤
  )٢٢٩(مسلم  -٥
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١٢٦ 

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ «: قال rعن النيب  tعن عمر بن اخلطاب * 
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه وأشـهد أن حممـدا عبـده      :الوضوء مث يقول

  .)١(»ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء

  .)٢(احلديث »...الطهور شطر اإلميان« :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب مالك األشعري * 

  :)٣(صفة الوضوء. ٢

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُمI: ﴿ قال 
  .]٦املائدة [ ﴾رجلَكُم إِلَى الْكَعبينِإِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرُءوسكُم وأَ

أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضـمض ـا    t عباسعن ابن * 
أضافها إىل يده األخرى فغسـل ـا    ،من ماء فجعل ا هكذا غرفةمث أخذ  ،واستنشق

ده مث أخذ غرفة من ماء فغسل ا يـ  ،مث أخذ غرفة من ماء فغسل ا يده اليمىن ،وجهه
مث  ،مث أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمىن حىت غسـلها  ،مث مسح برأسه ،اليسرى

زاد و .)٤( مث قال هكذا رأيت رسول اهللا يتوضأ ،أخذ غرفة أخرى فغسل رجله اليسرى
ويف رواية  )٥( ...بالسباحتني وظاهرمها بإاميه باطنهمامث ميسح برأسه وأذنيه  :النسائي
  .»ض قبضة من املاء فنفض يده فمسح ا رأسه وأذنيهمث قب«) ٥٣٣(للحاكم 

 :t عن عمرو بن حيي املـازين عـن أبيـه أن رجـال قـال لعبـد اهللا بـن زيـد        * 
فـأفرغ   .نعـم  :قال عبد اهللا بن زيد .يتوضأ r أتستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا

سل يديه مث غ ،مث غسل وجهه ثالثا ،واستنثر ثالثا مضمضمث  ،على يديه فغسل مرتني
 ىتبدأ مبقدم رأسـه حـ   ،قبل ما وأدبرمث مسح رأسه بيديه فأ ،مرتني مرتني إىل املرفقني

  .)٦( مث غسل رجليه ،ذهب ما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه
                                       

  ).٥٥(والترمذي ) ١٦٩(وأبو داود ) ٢٣٤(مسلم  -١
  ). ٢٢٣(مسلم  -٢
  ١/٣٨١اموع  -٣
  )١٤٠(البخاري  -٤
  .وصححه األلباين )١٠٢(النسائى  -٥
  ).٢٣٥(ومسلم ) ١٨٥(البخاري  -٦
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١٢٧ 

وخلـل بـني    ،أسبغ الوضوء« :rقال رسول اهللا  :قال tعن لقيط بن صربة * 
 .)١(»أن تكون صائماوبالغ يف االستنشاق إال  ،األصابع

  :)٢(كيفية الوضوء يف ما يلي وتتلخص

 .غسل اليدين إىل الكوعني ثالثا بصب املاء عليهما. ١

يدخل اليمىن يف اإلناء فيتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يفعـل ذلـك   . ٢
 .ثالثا، ويكون االستنثار باليد اليسرى

 .تا يديه ثالثايغترف باليمىن مث يضيفها إىل اليسرى فيغسل وجهه بكل. ٣

 .يغسل اليد اليمىن مع املرفق مث اليسرى مثل ذلك ثالثا ثالثا. ٤

 .يبدأ مبقدمه إىل قفاه مث يرد يديه إىل املكان الذي بدأ منه ،ميسح رأسه مرة واحدة. ٥

  .مث يغسل كلتا رجليه مع الكعبني ثالثا يبدأ باليمىن قبل اليسرى. ٦

  :أحكام الوضوء .٣

  :فرائض الوضوء .أ
 األعمـال إمنـا  « :حلـديث  )٣(الثوريو خالفا أليب حنيفة ،النية عند اجلمهور -١
  .متفق عليه .»بالنيات

ابن و ابن أيب ليليو ابن املباركو إسحاقو االستنشاق عند أمحدو ةاملضمض -٢
  .)٤(ورجحه ابن حزم وأبو عبيد والشوكاين والقنوجي أبو ثورو الثوريو املنذر

  .]٦املائدة [ ﴾فاغسلوا وجوهكم﴿ :Iلقوله  )١(غسل الوجه إمجاعا -٣
                                       

وصححه ) ١٥٠(وابن خزمية ) ٤٠٧(وابن ماجة ) ١١٤( والنسائي ) ٣٨(والترمذي ) ١٤٢(أبو داود  -١
  .والنووي والعسقالين واحلاكم والبغوي وابن القطانوابن خزمية الترمذي وابن حبان 

  .٢٥: ومنار السبيل ص ١/٢٢املعونة  -٢
 ١٥٢ /١والنيل  ١/٣٥٥واموع  ١/١٥٦املغين  -٣

والروضة الندية  ١/١٥٧ونيل األوطار  ١/١٧واملعونة  ٢/٥٢وطرح التثريب  ١/٤٠٠واموع  ١/١٦٦املغين  - ٤
١/٥٦  
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١٢٨ 

 وا وجــوهكمفاغســل﴿ :Iلقولــه  )٢(املــرفقني إمجاعــا غســل اليــدين إىل -٤
  .﴾املرافق أيديكم إىلو

األذنـان مـن   و ﴾وامسـحوا برؤوسـكم  ﴿ :Iلقوله  )٣(مسح الرأس إمجاعا -٥
  .على األصح الرأس

  .)٤(خالف بني أهل السنة يف ذلك الو غسل الرجلني -٦

  :ن الوضوءسن .ب
التسمية عند مجهور أهـل العلـم، خالفـا إلسـحاق وأمحـد يف روايـة، وقـد         -١

توضؤوا «: قال rأن النيب  t أنسحلديث . )٥(أوجباها، ورجحه الشوكاين والقنوجي
  .)٦(»باسم اهللا

وال وضـوء ملـن مل    ،ال صالة ملن ال وضوء له«: قال rأنه  t هريرةوحديث أيب 
  .)٧(»يذكر اسم اهللا عليه

توضأ فاسـتوكف   rرأيت النيب « :قال tعن أوس : الكفني ثالثا غسل -٢
  .)٨(»أي غسل كفيه ،اثالث

                                                                                                   
 ٣٧: ومراتب اإلمجاع البن حزم ص ١/٤٠٥واموع  ١/١٦٠املغين  -١

   ١/٤١٧واموع  ١/١٧٢ املغين -٢
  ١/٤٢٨واموع  ١/١٧٥املغين  -٣

   ١/٤٤٧واموع  ١/١٨٤املغين  -٤
  ١/٥٤والروضة الندية  ١/١٥٠ونيل األوطار  ١/١٥واملعونة  ١/٨٤انظر املغين  -٥
  وأصله يف الصحيحني ١/٤٣والبيهقي ) ١٤٤(وابن خزمية  ١/٦١النسائي  -٦
، ويف ١/١٤٦، واحلاكم وصححه ٢٩: والدارقطين ص) ٣٩٩(بن ماجة وا ١/١٦وأبو داود  ٢/٤١٨أمحد  -٧

سنده ضعف، ولكن له شواهد، عن أيب سعيد وعائشة، وسهل وعلي وأنس وغريهم، لذلك قواه املنذري 
والعسقالين وابن الصالح وابن سيد الناس، وابن كثري، وأبو بكـر بـن أيب شـيبة، واأللبـاين يف اإلرواء     

كـل مـا روي يف هـذا البـاب     : ال أعلم يف التسمية حديثا صحيحا، وقال البـزار : ، لكن قال أمحد)٨١(
  .األسانيد يف هذا الباب ليس فيها شيء يصح: وقال العقيلي. فليس بقوي

  وصححه األلباين) ٨٣(والنسائي  ٤/٩أمحد  -٨
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١٢٩ 

كما تقدم من حديث ابن  ،االستنشاق يف غرفة واحدةو اجلمع بني املضمضة -٣
  .عند البخاري t عباس

وبـالغ  « :املتقدم وفيه tحلديث لقيط: ري الصائمغل االستنشاق يفاملبالغة  -٤
  .» إال أن تكون صائما اقاالستنش يف

إذا توضـأمت  «: قال rأنه  t هريرةاليسرى حلديث أيب  ىتقدمي اليمين عل -٥
  .)١(»فابدءوا مبيامنكم

  .)٢(»توضأ فخلل حليته rأن رسول اهللا « :t ختليل اللحية حلديث عثمان -٦

كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله حتت حنكـه  « rأن النيب  t أنسوعن 
  .)٣(»Uهكذا أمرين ريب : حليته، وقالفخلل به 

 رضي اهللا عنـهما  عباسوقال بوجوب ختليل اللحية يف الوضوء ابن عمر وابن 
  .)٤(إسحاق وغريهمو أمحدو عطاءو ابن أيب ليليو أنسو واحلسن

إمنا هو سنة لكن جيب غسل ظاهر اللحية و جيب ومذهب أكثر أهل العلم أنه ال
الشـافعي  و إن كانت خفيفة وجب غسلها عند مالـك و ،الكثيفة عند عامة أهل العلم

  .)٥(وأمحد وداود

  .وجوب التخليل أو الغسل ىعل لوال دلي

                                       
بـن  واللفظ له وصححه ابن خزمية وابـن حبـان وا  ) ٤٠٢(وابن ماجة)٤١٤١(وأبوداود  ٢/٣٥٤ أمحد -١

  .دقيق العيد واأللباين
) ١٥١(وابن خزميـة  ) ٣١(والترمذي ) ١١٠(وأبو داود ) ٧١٠(وأمحد والدارمي ) ١٢٥(عبد الرزاق  -٢

أصـح شـيء عنـدي يف    –وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم وقال الترمذي قال حممد يعين البخاري 
   -حسن هو :إم يتكلمون يف هذا احلديث فقال :التخليل حديث عثمان قلت

 ).٩٢(والذهيب وابن القطان واأللباين يف اإلرواء  ١/١٤٩وصححه احلاكم  ١/٥٤والبيهقي ) ١٤٥(أبو داود  - ٣

  ١/٧٠والسبل  ١٧٠-١/١٦٩والنيل  ٤٠٩-١/٤٠٨واموع  ١٥٠-١٤٨ /١املغين  -٤
 ١/١٣، ومقدمات ابن رشد ١/٤١٠اموع  -٥
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١٣٠ 

 tبـن زيـد    عبـد اهللا عن  )١(عند اجلمهور خالفا ملالك فقد أوجبه الدلك -٧
  .)٢(»بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه rأيت النيب «: قال

وخلل « :املتقدم وفيه t حلديث لقيط -والظاهر وجوبه- ختليل األصابع -٨
  .» بني األصابع

توضأ فخلـل أصـابع رجليـه     rأن النيب « tبن شداد الفهري  دورتوعن املس
  .)٣(»خبنصره

إذا توضأت فخلل أصابع يديك « :قال له rأن رسول اهللا  t عباسوعن ابن 
  .)٤(»ورجليك

 خالفا ملالك فقد أوجبه يف رواية لكـن قـال   الترتيب عند أكثر أهل العلم -٩
  .)٥(أبو الوليد بن رشد أن املشهور يف مذهبه أنه سنة

صحابيا وقد جاء يف كلـها مرتبـا إال    ٢٥وقد وردت صفة الوضوء عن أكثر من 
وحديث املقداد بـن معـديكرب    ةاملضمض ىحديثي الربيع حيث قدم غسل الوجه عل
  .)٦(حيث أخر املضمضة عن غسل الذراعني

اجلمهور خالفا ملالك فقد أوجبـه، ورجـح   وهو سنة عند : )املواالة«الفور  -١٠
  .)٧(أبو الوليد ابن رشد أن مشهور مذهبه أنه سنة

                                       
 .٢/٣٢واحمللى  ١/٢٧واملعونة  ١/١٧٥انظر الكايف  -١

  .بسند صحيح)١١٨(وابن خزمية  ٤/٣٨أمحد  -٢
  واللفظ له) ٤٤٦(وابن ماجة ) ١٤٨(و أبوداود )٤٠(الترمذي  -٣
وحسنه الترمذي وصـححه أمحـد    ١/١٨٢واحلاكم ) ٤٤٧(وابن ماجة  ١/١٥١والترمذي  ١/٢٨٧أمحد  -٤

  .صدوق اختلط: ٢١٥: شاكر مع أن فيه صاحل موىل التوأمة قال يف التقريب ص
  ١/٢١واملعونة  ١/١٦واملقدمات  ١/٥٨وسبل السالم  ١/٤٧١اموع  -٥
حديث الربيع عند أمحدو أبوداود والترمذي وابن ماجة ومداره علي عبد اهللا بن حممد بـن عقيـل وفيـه مقـال      - ٦

  ٢/٣٧٢اهـ وانظر امليزان .تغري بآخرة: صدوق يف حديثه لني، ويقال: ٢٦٤: قال يف التقريب ص: مشهور
 .وقال الشوكاين اسناده صاحل) ١٢١(وأبوداود ٤/١٣٢املقداد عند أمحد  وحديث

  .١/١٦املقدمات  -٧
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١٣١ 

لوضوء ثالثا ثالثا وجيوز مـرتني مـرتني ومـرة مـرة     ا األفضل: )١(التثليث -١١
  .إمجاعا

أن « عن عبد اهللا بن زيدو)٢(»مرة مرة rتوضأ النيب « :قال t عباسعن ابن 
  .)٣(»توضأ مرتني مرتني rالرسول 

 عنـد عامـة أهـل العلـم خالفـا لـداود      : يستحب السواك عند الوضـوء  -١٢
  .)٤(جباهسحاق فقد أوإو

شـق علـى أمـيت ألمـرم     ألـوال أن  «: قـال  rأن الرسـول   t هريرةعن أيب 
  .)٥(»بالسواك مع كل وضوء

يغتسل بالصـاع إىل مخسـة   « rكان النيب  :قال t أنسعن : تقليل املاء -١٣
  .)٦(»أمداد ويتوضأ باملد

ما من « :rرسول اهللا  قال: قال tعن عمر بن اخلطاب : أذكار الوضوء -١٤
شـهد  أأحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و

 ،)٧(»مانية يدخل مـن أيهـا شـاء   أن حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الث
 »...الوضـوء مث رفـع نظـره إىل السـماء فقـال     من توضـأ فأحسـن   « :داود أيبو وألمحد

  .)٨(»اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين«) ٥٥(احلديث وزاد الترمذي 

                                       
  ونقل عليه اإلمجاع ٤٦٥-١/٤٦١اموع  ١/١٩٢املغين  -١
  ).١٥٧(البخاري واللفظ له  -٢
  ذا اللفظ) ١٥٨(البخاري  -٣
  ١/١٢٣والنيل  ١/٣٢٧واموع  ١/١٣٣املغين  -٤
 ).٦٥(وعلقه البخاري وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١٣٩(ي وابن خزمية مالك وامحد والنسائ -٥

  )٣٢٥(ومسلم ) ٢٠١(البخاري  -٦
  )١٦٩(وأبو داود ) ٢٣٤(أمحد ومسلم  -٧
  ).٩٦(وصححه األلباين يف اإلرواء  -٨
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١٣٢ 

نك من توضأ فقال بعد فراغه من الوضوء سبحا«: قال rنه أ tعن أيب سعيد 
اللهم وحبمدك اشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب يف رق مث جعـل  

  .)١(»طابع فلم يكسر إىل القيامة يف

  :جيوز املسح على العمامة واخلفني .ج
عده ابن  حىتاخللف و اخلفني فعند عامة أهل العلم من السلف ىأما املسح عل

  .)٢(إمجاعا املنذر

بن مالك  أمامة وسعد أنس وأيبو العمامة فعند أيب بكر وعمر ىوأما املسح عل
 أمحدو ثور أيبو مكحول واألوزاعيو واحلسن وقتادةبن عبد العزيز الدرداء وعمر  وأيب
  .)٣(الشوكاينو رجحه ابن حزمو وعزاه يف الفتح للجمهور ابن املنذرو

  .)٤(يف األرجحوميسح على العمامة أبدا بال حتديد وال توقيت 

ميسـح علـى عمامتـه     rرأيـت الـنيب   «: قـال  tعن عمرو بن أمية الضمري 
  .)٥(»وخفيه

رواه اجلماعة إال  .»على اخلفني واخلمار rرسول اهللا  مسح«: قال tعن بالل 
  .)٦(البخاري وأبو داود

  .)٧(»سح بناصيته وعلى العمامة واخلفنيم rالنيب أن « :t عن املغرية

  .)٨(طهارة إمجاعاى عل اخلفني أن يلبس ويشترط

                                       
  )٢٣٣٣(النسائي يف الكربى واحلاكم وصححه األلباين يف الصحيحة  -١
   ٢٠٢-١٩٩ /١والنيل  ٥واإلمجاع البن املنذر  ٥٠١-١/٥٠٠واموع  ١/٣٥٩املغين  -٢
   ١/١٨٦والنيل  ١/٣٠٣احمللى  ١/٤٣٨واموع  ٣٨٠-١/٣٧٩املغين  -٣
  ٢/٦٥انظر احمللى  -٤
  )٢٠٤(أمحد والبخاري  -٥
  )٢٧٥(مسلم  -٦
  واللفظ له) ٢٧٤(ومسلم ) ٢٠٣(البخاري  -٧
  ٥ملنذر واإلمجاع البن ا ٥٤١-١/٥٤٠واموع  ١/٣٦١املغين  -٨
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١٣٣ 

دعهـا   :فقال ،يف سفر فأهويت ألنزع خفيه rكنت مع النيب «: فعن املغرية قال
  .)١(»دخلتهما طاهرتني فمسح عليهمافإين أ

  :املسح على اخلفني وقـت

 ،عباسوابن  مسعودبه قال عمر وعلي وابن و ،يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام للمسافر
  .)٢(الشافعيو أمحدو أصحاب الرأيو إسحاقو الثوريو عطاءو شريحو أبو زيدو

قال الرسول : عن املسح على اخلفني فقال tعن شريح بن هاين أنه سأل عليا 
r: »٣(»يام ولياليهن وللمقيم يوم وليلةللمسافر ثالث أ(.  

  :ة املسح على اخلفنيـفـص

 األوزاعـي و الثـوري و النخعيو عطاء واحلسنو هي مسح ظاهره فقط قاله عروة
 ورجحـه الصـنعاين وابـن حـزم     )٤(ابـن املنـذر  و أصـحاب الـرأي  و إسـحاق و أمحدو
  .الشوكاينو

لو كان الدين بالرأي لكـان أسـفل اخلـف    «: الق tعن علي بن أيب طالب  
  .)٥(»ميسح على ظاهر خفيه rأوىل باملسح من أعاله ولقد رأيت النيب 

فال يضره ذلك وجيوز املسح عليه ما دام فإن كان يف اخلف خرق أو شقوق : مالحظة
 ،الثوري، ومالـك وأبـو حنيفـة، وإسـحاق    : صاحلا ألن يلبس يف القدمني، وبه قال اجلمهور

  .)٦(وبعض احلنابلة، وأبو ثور، ورجحه ابن حزم وابن تيميةزيد بن هارون، وي

                                       
  )٢٧٤(ومسلم ) ٢٠٦(البخاري  -١
  ٢٠١والنيل  ١/٨٩والسبل  ١/٥٠٨واموع  ١/٣٦٥املغين  -٢

  ).٢٧٦(أمحد ومسلم  -٣
   ١/٣٤٢واحمللى  ١/٨٨والسبل  ٢٠٧والنيل  ١/٥٥١واموع  ١/٣٧٦املغين  -٤
وصـححه  يف التلخـيص   وصـححه ابـن حجـر    ١/١١١والبيهقـي  ) ٧٣(والدارقطين ) ١٦٢( داودأبو  -٥

  ).١٠٣(األلباين يف اإلرواء 
  ٢١/١٧٢وجمموع الفتاوي  ٢/١٠٠انظر احمللى  -٦
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١٣٤ 

 ابـن املسـيب  و احلسـن و عطـاء و اجلـوربني عنـد أمحـد    ىجيوز املسح علـ : تنبيه
 الثـوري واحلسـن ابـن صـاحل وابـن املبـارك      األعمـش و و سعيد بن جبريالنخعي وو
  .)١(غريهووابن تيمية  اسحاق ورجحه ابن حزمو

أنـس وابـن   و مسـعود عمار وابـن  و هم علي عة من الصحابةو قد ورد عن تس
ومل يظهر هلم خمالف  :قال ابن قدامة .سهل بن سعدو بالل وابن أيب أوىفو الرباءو عمر

  .يف عصرهم فكان إمجاعا
  .)٢(»النعلنيو اجلوربني ىمسح علو توضأ rأن رسول اهللا « tبن شعبة  ةعن املغري

  :نواقض الوضوء. د
 الوديكالبول والغائط والريح واملذي و ،ارج من السبيلنياخلوهو : احلدث -١
  .)٣(قاله ابن املنذر وابن قدامة .إمجاعا

  .﴾أَو جاَء أَحد منكُم من الْغائطI: ﴿قال 

ال يقبـل اهللا صـالة أحـدكم إذا    « :rرسـول اهللا   قـال : قـال  t هريرةعن أيب 
فساء  :قال ؟هريرةدث يا أبا قال رجل من أهل حضرموت ما احل »حدث حىت يتوضأأ

  .)٤(»أو ضراط

يأمرنا إذا كنـا سـفرا أال نـرتع     rكان النيب « :قال tعن صفوان بن عسال و
  .)٥(»إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولياليهمخفافنا ثالثة أيام 

                                       
  ١/٣٢١واحمللى  ١/٥٢٧واموع  ٣٧٤-١/٣٧٣املغين  -١
وصححه األلباين  ١/٢٨والبيهقي  ٤/٢٥٢حسن صحيح وأمحد  :وقال )٩٩(والترمذي  )١٥٩(أبوداود  -٢

  .وأمحد شاكر) ١٠١(يف اإلرواء 
  .١/٢١٨واحمللى  ٧-٢/٥واموع  ١/٢٣٠، واملغين ٣: املنذر ص اإلمجاع البن -٣
  ).٢٢٥(ومسلم ) ١٣٥(البخاري  -٤
ـة  ١/١٧٦وابن ماجة ) ٩٦(والترمذي ) ١٢٧(النسائي  ٤/٢٣٩أمحد  - ٥ وصـححه الترمـذى ونقـل     ١/١٣ وابن خزمي

  )١٠٤(انظر اإلرواء  .يأحسن شيء يف هذا الباب حديث صفوان بن عسال املراد :الترمذي عن البخاري أنه قال
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١٣٥ 

ملكان ابنته  rل النيب أكنت رجال مذاء فأمرت رجال أن يس :قال tعن علي و
  .)١(»غسل ذكركاتوضأ و«: فقال ألهفس

  .)٢(ورجحه الصنعاين وابن حزم واأللباين عند مجهور العلماء: النوم -٢

ستيقظ أحدكم من نومه فليغسـل  اوإذا .. .« :قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 
  .)٣(»فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده .يده قبل أن يدخلها يف وضوءه

 قـال : قال tعن علي و .»ونوم ولكن من غائط وبول« :وتقدم حديث صفوان
  .)٤(»العني وكاء السه فمن نام فليتوضأ« :rالرسول 

العـني وكـاء السـه فـإذا نامـت العينـان       « :وله شاهد من حديث معاوية بلفظ
  .)٥(»استطلق الوكاء

وابن املسيب وابن سريين وعطاء  ،وابن عمر هريرةبه قال عمر وأبو : مس الفرج - ٣
  .)٦(وأمحد والشافعي ومالك وغريهم ،ليمان بن يسار والزهريوأبان بن عثمان وعروة وس

  .)٧(»إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ« :rقال رسول اهللا  :عن بسرة بنت صفوان قالت

  

                                       
  ).٣٠٣(واللفظ له ومسلم ) ٢٦٩(البخاري  -١
  ١/٢٢٢احمللى  -٢
  ).١٦٢(البخاري  -٣
وفيه بقية بن الوليد وفيـه مقـال    ١/١١٨والبيهقي ) ٤٧٧(وابن ماجة ) ٢٠٣(وأبو داود  ١/١١١أمحد  -٤

  اهـ. صدوق كثري التدليس عن الضعفاء: ٦٥: ، قال يف التقريب صمشهور
ولذلك حسنه ابـن الصـالح والنـووي واملنـذري واأللبـاين يف اإلرواء       ١/١٦٠والدارقطين  ٤/٩٦د أمح -٥

)١١٣(  
  ١/٢٣٥واحمللى  ٤٨-٢/٤٦واموع  ٢٤٤ – ١/٢٤٠املغين  -٦
وابـن أيب شـيبة وأمحـد    ) ٣٥٦(واحلميـدي  ) ٤١١(وعبد الـرزاق  ) ١٦٥٧(والطيالسي ) ٥١(مالك  -٧

وابن ) ٣٣(وبن خزمية ) ١٦٣(والنسائي ) ٨٢(والترمذي ) ١٨١(وأبوداود ) ٧٣٠(والدارمي  ٦/٤٠٦
واللفظ لـه وسـنده صـحيح وصـححه الترمـذي واحلـاكم       ) ٤٧٩(واحلاكم وابن ماجة ) ١١١٢(حبان 

  )١١٦( والذهيب والدارقطين وابن معني واحلازمي والبيهقي واأللباين يف االرواء 
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١٣٦ 

من أفضى بيده إىل ذكره ليس دونـه سـتر   «: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 
  .)١(»فقد وجب عليه الوضوء

أميا رجل مـس  «: قال rالنيب  عن t عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  .)٢(»فرجه فليتوضأ وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ

سـحاق وأبـو   إوحممد بـن   ،بن مسرة وبه قال جابر: الوضوء من حلوم اإلبل – ٤
ذهـب إىل  : قـال اخلطـايب   .وابن املنذر ،وأمحد والشافعي يف رواية حنيفة وحيىي بن حيىي

  .)٣(هذا عامة أصحاب احلديث

إن « :أتوضأ من حلوم الغنم؟ قال rسأل النيب  أن رجال t بن مسرةعن جابر 
نعـم فتوضـأ   « :أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال :قال .»شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ

أصلي يف مـرابض   :قال .»نعم« :يف مرابض الغنم؟ قال يأصل :قال .»من حلوم اإلبل
  .)٤(»ال« :اإلبل؟ قال

عن الوضوء من حلـوم اإلبـل    rسول اهللا سئل ر: قال t عن الرباء بن عازب
وسـئل عـن    .»ال تتوضؤوا منها« :وسئل عن حلوم الغنم فقال .»توضؤوا منها« :فقال

وسئل  .»ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإا من الشياطني« :الصالة يف مبارك اإلبل فقال
  .)٥(»صلوا فيها فإن فيها بركة« :عن الصالة يف مرابض الغنم فقال

  

                                       
وابن عبد الرب  والذهيب) ٤٩٠( صححه احلاكمو) ٦٤١(والبيهقي  )١١١٥( وابن حبان ٢/٣٣٣أمحد  -١

  هو أجود ما روى يف هذا الباب :وقال ابن السكن
  ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال وهذا عندي صحيح اهـ ١/٢١٠ والبيهقي ٢/٢٢٣أمحد  -٢
والسـبل   ١/٢٤١واحمللـى   ٢٢٦-١/٢٢٤ونيـل األوطـار    ٦٧-٢/٦٦وامـوع   ٢٥٢-١/٢٥٠املغين  -٣

١/١١١  

  ).١١٢٥(وابن حبان ) ٣١(وابن خزمية ) ٣٦٠(محد ومسلم واللفظ له أ -٤
واللفظ لـه  ) ١٨٤(وأبو داود  ٤/٢٨٨بن أيب شيبة وأمحد او) ١٥٩٦(وعبد الرزاق ) ٧٣٥(الطيالسي  -٥

  )١١٨(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١١٢٨(وصححه وابن حبان ) ٢٣(وابن خزمية ) ٨١(والترمذي 
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١٣٧ 

  :ستحب الوضوء ألجلهما ي .هـ
  :)١(الوضوء مما مسته النار. ١

  .)٢(»توضؤوا مما مست النار«: قال rعن النيب  gعن عائشة 

  .)٣(»من كتف شاة مث قام وصلى ومل يتوضأ rأكل النيب «: عن ميمونة قالت

  :)٤(الوضوء لكل الصالة. ٢

يتوضأ عنـد كـل صـالة     rكان النيب «: قال t أنسعن : عن عمرو بن عامر
  .)٥(»أحدنا الوضوء ما مل حيدث ئقال جيز قلت كيف كنتم تصنعون ؟

يتوضأ لكل صالة فلما كان يوم الفـتح صـلى    rكان النيب : قال tعن بريدة 
 :ئا مل تكـن تفعلـه؟ قـال   فعلت شي :t الصلوات اخلمس بوضوء واحد فقال له عمر

  .)٦(»عمدا فعلته يا عمر«

  :)٧(الوضوء لذكر اهللا. ٣

وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حـىت   rأنه أتى النيب  tقنفذ  عن املهاجر بن
  .)٨(»على طهارة«: أو قال »إين كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر«: عتذر إليه فقالاتوضأ مث 

                                       
  ١/٢٣٣انظر نيل األوطار  -١
  ).٣٥٦(مسلم  -٢
  ).٢٥٦(مسلم ) ٢١٠(البخاري  -٣
  ١/٢٣٤انظر النيل  -٤
  )٢١٤(البخاري  -٥
والترمـذي  ) ١٧٢(وأبـو داود  ) ٦٦٥(والـدارمي   ٥/٣٥٠وأمحـد   ١/٢٩وابن أيب شيبة ) ٢٧٧(مسلم  -٦

  )١٧٠٦(وابن حبان ) ١٢(واللفظ له وابن خزمية ) ١٣٣(والنسائي ) ٦١(
  ١/٢٣٥انظر النيل  -٧
واللفظ لـه والنسـائي وابـن    ) ١٧(وأبو داود ) ٢٦٤٤(والدارمي ) ١٨٥١(والطيالسي  ٤/٢٤٥أمحد  -٨

  )٨٣٤(انظر الصحيحة  ١/١٦٧واحلاكم ) ٨٠٣(وابن حبان ) ٣٠٦(وابن خزمية ) ٣٥٠(ماجة 
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١٣٨ 

من حنو بئر مجل فلقيه رجـل   rأقبل النيب «: قال tعن أيب اجلهم بن احلارث 
ى اجلـدار فمسـح بوجهـه ويديـه مث رد     حىت أقبل عل rفسلم عليه فلم يرد عليه النيب 

  .)١(»عليه السالم

  :)٢(الوضوء ملن أراد النوم. ٤

يت مضجعك فتوضأ وضوءك إذا أت« rالنيب  قال: قال t عن الرباء بن عازب
اللهم أسلمت وجهـي إليـك وفوضـت    : جع على شقك األمين مث قلطضاللصالة مث 

منك إال إليك  ىلجأ وال منجأمري إليك وأجلات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال م
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتـك فأنـت   

  .)٣(»...جعلهن آخر ما تقولاعلى الفطرة و

  :)٤(وضوء اجلنب لألكل والشرب واملعاودة والنوم. ٥

 :قـال  ؟يا رسول اهللا أينام أحدنا وهو جنب« :قال tأن عمر  tعن ابن عمر
  .)٥(»وضأ أحدكم فلريقد وهو جنبنعم إذا ت

إذا أراد أن ينام وهو جنـب غسـل فرجـه     rكان النيب «: قالت g عن عائشة
  .)٦(»وتوضأ وضوءه للصالة

إذا أتـى أحـدكم أهلـه مث أراد أن    « :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب سعيد و
  .)٧(»يعود فليتوضأ

                                       
  )٣٦٩(واللفظ له ومسلم ) ٣٣٧(البخاري  -١
  ١/٢٣٧انظر النيل  -٢
  ).٢٧١٠(ومسلم ) ٢٤٧(البخاري  -٣
  ١٠٠/ ١واحمللى  ٢٤٠ – ١/٢٣٨ر النيل انظ -٤
  )٣٠٦(ومسلم ) ٢٨٧(البخاري  -٥
 )٣٠٥(ومسلم ) ٢٨٨(البخاري واللفظ له  -٦

) ١٤١(والترمذي ) ٢٢٠(وأبو داود ) ٣٠٧(ومسلم  ٣/٧وأمحد ) ٧٥٣(واحلميدي  ١/١٧١الطيالسي  -٧
  واللفظ له) ٥٨٧(وابن ماجة ) ٢٦٢(والنسائي 
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١٣٩ 

  .)١(»نب توضأإذا أراد أن يأكل وهو ج rكان النيب «: قالت g عن عائشة
عن اجلنب هل ينام أو يأكـل أو   rسئل النيب «: قال t عن جابر بن عبد اهللا

  .)٢(»نعم إذا توضأ وضوءه للصالة :يشرب؟ قال

  :لوضوء عند كل حدثا. ٦

يا « :فقال يوما فدعا بالال rقال أصبح رسول اهللا  tعن بريدة بن احلصيب 
اجلنة فسمعت خشخشتك أمـامي فقـال   بالل مب سبقتين إىل اجلنة؟ إين دخلت البارحة 

ابين حدث قط إال توضأت يا رسول اهللا ما أذنت قط إال صليت ركعتني وال أص :بالل
  .)٣(»هلذا rعنده فقال رسول اهللا 

  :)٤(محل امليت. ٧

  .)٥(»من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضا«: قال rأنه  t هريرةعن أيب 

  :)٦(القيء. ٨
فـأفطر فتوضـأ    قـاء  rأن الـنيب  « t عن أيب الدرداءعن معدان بن أيب طلحة 

  .)٧(»فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه

                                       
  واللفظ له) ٥٩١(وابن ماجة ) ٢٢٤(وأبو داود )  ٣٠٥(ومسلم ) ٧٦٣(والدارمي  ٦/١٢٦أمحد  -١
  .بسند حسن) ٢١٧(واللفظ له وابن خزمية ) ٥٩٦(ابن ماجة  -٢
  واحلاكم وابن خزمية وصححه األلباين على شرط مسلم) ٣٦٨٩(الترمذي  -٣
  ١١٣-١/١١٢سبل السالم  -٤
) ١٤٦٣(وابـن ماجـة   ) ٦١١٠(ازق وعبـد الـر  ) ٣١٦٢(وأبو داود ) ٩٩٣(والترمذي  ٢/٤٧٢أمحد  -٥

وسنده صحيح وقواه ابن حزم والذهيب وابن القـيم وابـن القطـان وابـن حجـر      ) ١١٦١(وابن حبان 
  ).١٤٤(وصححه األلباين يف اإلرواء 

  ١/٢٤٧انظر املغين  -٦
وصـححه  ) ٩٩٣(والطيالسـي   ١/٣٤٦والـدارمي  ) ٢٣٨١(وأبو داود  ٦/٤٤٣وأمحد ) ٨٧(الترمذي  -٧

واالضطراب الذي وقع  :إسناد صحيح متصل وقال األلباين :وقال ابن منده احلاكم والذهيبو ابن حبان
واإلرواء يف سنده ال يعله ألن حسينا املعلم قد جوده كمـا قـال الترمـذي وأمحـد وصـححه أمحـد شـاكر        

)١١١.(  
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١٤٠ 

ألنه نص على استحباب الوضوء من القيء هلذا  ،وهو ظاهر كالم شيخ اإلسالم
  .١١١انظر متام املنة ص  ٢/٢٤٣احلديث كما يف جمموعة الرسائل الكربى 

  لغسلا :ثانيا
 ،وقيـل العكـس   ،وبالفتح اسم للماء على األشهر ،بالضم اسم للفعل: الغسل

  .)١(أما الغسل بالكسر فاسم ملا يغتسل به من صابون وحنوه ،وقيل الفتح فيهما

  :موجباته. ١
قالـه النـووي وابـن عبـد اهلـادي وابـن        ،خروج املين يقظة أو مناما إمجاعـا  -أ
  .)٣(فال غسل عليه إمجاعاومن احتلم ومل جيد بلال : )٢(حزم

  .)٤(»إمنا املاء من املاء«: قال rأنه  tعن أيب سعيد 

من املذي الوضوء ومـن املـين    :عن املذي فقال rسألت النيب «: قال يعن علو
  .)٥(»الغسل

 rإىل رسـول اهللا   tجـاءت أم سـليم امـرأة أيب طلحـة      :قالـت  سلمةعن أم 
رأة من غسـل إذا هـي   من احلق فهل على املإن اهللا ال يستحي  ،يا رسول اهللا«: فقالت

  .)٦(»نعم إذا رأت املاء :rفقال النيب  ؟احتلمت

                                       
لغـات  ـذيب األمسـاء وال   ٢٥٠:وانظر شرح النووي ملسـلم ص  ١/٢٤٢والنيل  ٢/١٤٧انظر اموع  -١

  .٢/١٣٢٧، والصحاح ٣/٢٤٠
  ٤١: ومراتب اإلمجاع ص ٢/١٥٨واموع  ٢٦٦-١/٢٦٥انظر املغين  -٢
  ٦: اإلمجاع البن املنذر ص -٣
  ).٣٣(مسلم  -٤
 .وصححه الترمذي واأللباين بشواهده) ٥٠٤(واللفظ له، وابن ماجة ) ١١٤(أمحد والترمذي  -٥

  ).٣١٣(واللفظ له ومسلم ) ٢٧٢(البخاري  -٦
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١٤١ 

 rلقولـه   ،إذا خرج املين بغري لذة وتدفق بل مبرض وحنوه فـال غسـل  : مالحظة
منـهم أمحـد وأبـو حنيفـة      ،وهذا قول اجلمهـور  .)١(»فإذا فضخت املاء فاغتسل« :لعلي

  .)٢(ومالك وغريهم

  .)٣(فاق أهل العلمبات: اجلماع -ب

إذا جلس بني شعبها األربـع مث جهـدها   «: قال rعن النيب  tعن أيب هريرة 
  .)٤(»فقد وجب الغسل

إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتـان  « :قال rعن النيب  g عن عائشةو
  .)٥(»اخلتان فقد وجب الغسل

قدامـة   قاله ابن املنذر والطـربي وابـن   ،إمجاعا: احليض والنفاسانقطاع  -جـ
  .)٦(وابن حزم والنووي

  .اآلية ﴾يطْهرنَ حتى تقْربوهن ولَا الْمحيضِ في النساَء فَاعتزِلُوا﴿ :Iقال  
: فقالت rاستفتت أم حبيبة بنت جحش رسول اهللا  :أا قالت g عن عائشة
هـذه  إن « :ويف روايـة  ،)٧(»يإمنا ذلك عـرق فاغتسـلي مث صـل   «: فقال .إين أستحاض

  .)٨(»يليست باحليضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصل

  .)١(»نقضي شعرك واغتسليا«قال هلا وكانت حائضا  rأن النيب  g عن عائشةو

                                       
  )١٢٥(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١٩٣(والنسائي ) ٢٠٦(أبو داود  -١
  ١/٢٦٦انظر املغين  -٢
  ١/٢٤٧واحمللي  ١/١٣٩والسبل  ٢/١٥٤واموع  ١/٢٧١املغين  -٣
  ).وإن مل يرتل(وزاد ) ٣٤٨(ومسلم ) ٢٩١(رواه البخاري  -٤
  ).خلتان وجب الغسلإذا جاوز اخلتان ا( :ولفظه) ١٠٨(وأمحد والترمذي ) ٣٤٩(مسلم  -٥
واحمللـى   ٤١: ومراتـب اإلمجـاع ص   ١/١٤٢والسـبل   ١٧١و ٢/١٦٨وامـوع   ٢٧٧-١/٢٧٦املغين  -٦

٢/٢٥.  
  ).٣٣٤(مسلم  -٧
  ).٣٣٤(مسلم  -٨
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١٤٢ 

يف حديث أمساء بنت عميس حني نفست بذي احلليفة  t عن جابر بن عبد اهللا
  .)٢(»مرها أن تغتسل ول« :قال أليب بكر rأن النيب 

  .)٣(إمجاعا قاله الزركشي وجب تغسيله إذا مات اإلنسان: املوت-د

غسـلنها ثالثـا أو مخسـا أو    ا« :قال هلن يف غسل ابنتـه  rعن أم عطية أن النيب 
 »...كـافور واجعلن يف األخرية كافورا أو شيئا مـن   ،أكثر من ذلك إن رأينت مباء وسدر

  .)٤(احلديث
سلوه اغ« :قال يف الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة rنه أ t عباسعن ابن 

  .)٥(»...وسدر وكفنوه يف ثوبني مباء

  :فرائضه .٢
 »إمنا األعمـال بالنيـات  «: r، لقوله )٦(النية عند اجلمهور خالفا أليب حنيفة. ١

  .متفق عليه

 املائدة[ ﴾...وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا﴿ :Iغسل مجيع األعضاء إمجاعا، لقوله . ٢
٦.[  

وبه قـال العلمـاء كافـة إال     :الدلك، قال النوويويكفي إفاضة املاء وال يشترط 
  .)٧(اهـ. مالكا واملزين

  

                                                                                                   
  .بإسناد صحيح) ٦٤١(وابن ماجة  ١/٧٩ابن أيب شيبة  -١
  مطوال) ٣٠٧٤(جة باب االغتسال من النفاس واللفظ له وابن ما) ٢١٤(والنسائي ) ١٢١٧(مسلم  -٢
 .٢/٢٤٨وغاية املرام  ١/٢٦٩انظر احمللى  -٣

  )٩٣٩(ومسلم ) ١٢٥٨(البخاري  -٤
  ).١٢٠٦(ومسلم ) ١٢٦٥(البخاري  -٥
 .٢٢: والقوانني الفقهية ص ٣٦: منار السبيل ص -٦

 .١/٢٩٠واملغين  ٢/١٨٨اموع للنووي  -٧
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١٤٣ 

  
  :)١(سننه .٣

  .البدء بغسل اليدين. ١

  .غسل ما على الفرج من األذى. ٢

  .الوضوء يف أول الغسل. ٣

  .إفاضة املاء على الرأس ثالثا. ٤
 .كما سيأيت rلورود ذلك يف حديث عائشة وميمونة يف صفة غسله التيامن، . ٥

  :األغسال املستحبة .٤
من الصحابة ومن بعدهم كمـا قـال    وهو سنة عند أهل العلم: غسل اجلمعة. أ

الترمذي، وحكاه اخلطايب عن عامة الفقهاء، ونقله عيـاض عـن عامـة الفقهـاء وأئمـة      
األمصار، بل حكى ابن عبد الرب اإلمجاع عليه، مع أنه قد نقل وجوبه عـن مجاعـة مـن    

  .)٢(وهو رواية عن أمحد وقدمي الشافعي ورجحه ابن حزم ،الصحابة والتابعني

إذا جــاء أحــدكم إىل اجلمعــة  rرســول اهللا  قــال: قــال t عــن ابــن عمــر 
  .)٣(»فليغتسل

غسل يوم اجلمعة واجب على كـل حمـتلم   «: قال rأن النيب  tعن أيب سعيد 
 .)٤(»والسواك وأن ميس من الطيب ما يقدر عليه

من توضأ للجمعة فبـها  «: قال rأن النيب  tعن احلسن عن مسرة بن جندب 
  .)٥(»ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل
                                       

 .٣٧: ومنار السبيل ص ٢٢: القوانني الفقهية ص -١

٢- ١/١١٧والسيل اجلرار  ٣/١٦٠وطرح التثريب  ٢/٢٣٢موع ا. 

  )٨٤٤(ومسلم ) ٨٧٧(البخاري  -٣
  ).٨٤٦(ومسلم ) ٨٨٠(البخاري  -٤
  وصححه األلباين) ١٣٨٠(والنسائي ) ٤٩٧(والترمذي ) ٣٥٤(أبو داود  -٥
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١٤٤ 

  
  :غسل امليت ألجلالغسل . ب

وذهـب اجلمهـور إىل    هريـرة وأوجبه الشافعي يف روايـة وروي عـن علـي وأيب    
  .)١(استحبابه

من غسـل ميتـا فليغتسـل ومـن محلـه      « :قال rأن الرسول  tعن أيب هريرة 
  .)٢(»فليتوضأ

كنـا نغسـل امليـت فمنـا مـن يغتسـل ومنـا مـن ال         « :قـال  t رعمـ ابن عن 
  .)٣(»يغتسل

ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن « :قال t عباسوعن ابن 
  .)٤(»ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

  عند اجلمهور: )٥(اغتسال املستحاضة. ج
اغتسلي لكـل  «: قال لبنت جحش وهي مستحاضة rالنيب أن  g عن عائشة

  .)٦(»صالة

فـأمرت أن تعجـل    rاستحيضت امرأة على عهـد رسـول اهللا   «: وعنها قالت
العصر وتؤخر الظهر وتغتسل هلما غسال وأن تؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسـل  

  .)١(»..هلما غسال وتغتسل لصالة الصبح غسال

                                       
  ٢/٢٣٤واموع  ٢٧٩-١/٢٧٨انظر املغين  -١
) ١٤٦٣(وابـن ماجـة   ) ٦١١٠(وعبـد الـرازق   ) ٣١٦٢(وأبو داود ) ٩٩٣(والترمذي  ٢/٤٧٢أمحد  -٢

وسنده صحيح وقواه ابن حزم والذهيب وابن القـيم وابـن القطـان وابـن حجـر      ) ١١٦١(وابن حبان 
  ).١٤٤(وصححه األلباين يف اإلرواء 

  وصححه األلباين )١٩١(والدارقطين  ٥/٤٢٤ اخلطيب -٣
  .الذهيب، ولعل الصواب وقفهمرفوعا، وصححه على شرط البخاري ووافقه  ١/٣٨٦احلاكم  -٤
 ١٧٣-١/١٧٢والسبل  ١/٢٦٧انظر نيل األوطار  -٥

  )١٤٨(يف اإلرواء  وصححه األلباين )١٤٣٩(والطيالسي  )٢٩٢(أبو داود  -٦
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١٤٥ 

  :االغتسال من دفن املشرك. د
اذهب فواره فلما «: با طالب مات قالإن أ :فقال rأنه أتى النيب  t علي عن

  .)٢(»اغتسل« :واريته ورجعت إليه قال يل

  :)٣(الغسل لإلغماء-هـ 

ال هـم   :قلنـا  ؟النـاس  ىأصـل «: فقـال  rثقـل الـنيب    :قالـت  g عن عائشة
ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فـأغمي   :قال ،قال ضعوا يل ماءا يف املخضب ،ينتظرونك
قال ضعوا يل  ،ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا :قلنا ؟اسالن ىأصل :فقال ،عليه مث أفاق

أصـلى   :فأفـاق فقـال   ،قال فقعد فاغتسل فذهب لينوء فـأغمي عليـه   ،ماء يف املخضب
فقال ضعوا يل املـاء يف املخضـب فقعـد     ،ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا :قلنا ؟الناس

  .)٤(»احلديث.. .فاغتسل

  معند عامة أهل العل: )٥(غسل اإلحرام -و
  .)٦(»جترد إلحرامه واغتسل rرأى النيب « أنه tعن زيد بن ثابت 

  .قاله ابن املنذر )٧(عند مجيع العلماء: غسل دخول مكة-ز

إذا دخل أدىن احلـرم أمسـك عـن التلبيـة مث      t كان ابن عمر« :عن نافع قال
كـان يفعـل    rيبيت بذي طـوى مث يصـلي ـا الصـبح ويغتسـل وحيـدث أن الـنيب        

  .)١(.»ذلك

                                                                                                   
  وصححه األلباين على شرط الشيخني) ٢٩٤(أبو داود  -١
أحكـام اجلنـائز    وصـححه األلبـاين يف   ،باب الغسـل مـن مـواراة املشـرك    : وبوب له) ١٩٠(النسائي  -٢

)١٣٤.(  
  ٣٩: ومنار السبيل ص ١/٢٦٩نيل األوطار  -٣
  ).٤١٨(ومسلم ) ٦٨٧(البخاري  -٤
  ١/٢٦٥نيل األوطار  -٥
  والبيهقي وصححه األلباين) ٢٤١٠(وحسنه الدارقطين ) ٨٣٠(الترمذي  -٦
  ١/١٢٠والسيل اجلرار  ١/٢٦٦انظر نيل األوطار  -٧
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١٤٦ 

حنيفة وبعض احلنابلة ومجهـور   عند الشافعي وأيب: لكافر إذا أسلمغسل ا -ح
  .)٢(وأوجبه أمحد ومالك ورجحه الشوكاين أهل العلم

فأمرين أن أغتسـل  . أريد اإلسالم rأتيت النيب «: قال tعن قيس بن عاصم 
  .)٣(»مباء وسدر

بين فـالن   إىل حائط اذهبوا به« :rفقال النيب أن مثامة أسلم  t هريرةعن أيب 
  .)٤(»فمروه فليغتسل

  :)٥(صفة الغسل. ٥

  :كيفية الغسل* 

كان إذا اغتسل من اجلنابـة بـدأ فغسـل يديـه مث      rأن النيب «: g عن عائشة
مث يصب  ،يتوضأ كما يتوضأ للصالة مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلل ا أصول شعره

  .)٦(» يفيض املاء على جلده كلهمث ،على شعره ثالثا غرف بيديه
فـأفرغ علـى يديـه     ،ماء يغتسل بـه  rوضعت لرسول اهللا « :قالتعن ميمونة 

مث دلك يده  ،مث أفرغ بيمينه على مشاله فغسل مذاكريه ،فغسلهما مرتني مرتني أو ثالثا

                                                                                                   
 ).١٢٥٩(ومسلم ) ١٥٧٣(البخاري  -١

والروضة  ١/١٢٢والسيل اجلرار  ١٤٢-١/١٤١وسبل السالم  ١٧٥-٢/١٧٤واموع  ١/٢٧٥املغين  -٢
  ١/٧٦الندية 

وصححه ابـن   )١٤(وابن اجلارود  ٥/٦١وأمحد  ١/١٠٩ والنسائي ٢/٥٠٢ والترمذي) ٣٥٥(أبو داود  -٣
  خزمية وابن حبان وابن السكن واأللباين

وأعـل بالشـذوذ وأن    )٢٢٨١( وابن حبـان ) ٦٥٣(ن خزمية واب ١٠-٦/٩وعبد الرزاق  ٢/٣٠٤أمحد  -٤
مسـلم  و) ٤٣٧٢(البخـاري   .احملفوظ ما يف الصحيحني مـن أنـه ذهـب فاغتسـل دون أن يـأمر بـذلك      

)١٧٦٤.(  
   ١/٢٧٠ونيل األوطار  ٢/٢٠٩انظر اموع  -٥
  )٣١٦(مسلم ) ٢٤٧(البخاري  -٦
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١٤٧ 

مث أفرغ على  ،وغسل رأسه ثالثا ،مث غسل وجهه ويديه ،مث مضمض واستنشق ،باألرض
  .)١(»مث تنحى من مقامه فغسل رجليه ،دهجس

  

  :نقض الرأس يف الغسل من احليض دون اجلنابة* 

إين امرأة أشد ضـفر رأسـي أفأنقضـه    «: rأا قالت لرسول اهللا  سلمةعن أم 
ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثـالث حثيـات مث تفيضـني    «: لغسل اجلنابة؟ قال
  .)٢(»عليك املاء فتطهرين

  :استعمال الطيب بعد غسل احليض* 

عن غسلها من احمليض فأمرها كيـف   rامرأة سألت النيب  أن g وعن عائشة
: ؟ قـال ـا  قالـت كيـف أتطهـر    »خذي فرصة من مسك فتطهري ـا « :تغتسل قال

  .)٣(تتبعي ا أثر الدم :فاجتذبتها إيل فقلت »سبحان اهللا تطهري«
بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإمهـال الصـاد    »فرصة«

) مسك(أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغريه يف الفتح قطعة من صوف 
بفتح امليم واملراد قطعة جلد وروى بكسر امليم ورجحه النووي وهو الطيـب املعـروف   

واملقصود مـن احلـديث اسـتعمال املنظفـات إلزالـة ذات الـدم        .ورجح عياض الفتح
  .ورائحته

  :)٤(وتتلخص صفة الغسل فيما يلي

  .ثالثا غسل اليدين. أ

                                       
  )٣١٧(واللفظ له ومسلم ) ٢٦٥(البخاري  -١
  )٣٣٠(مسلم  -٢
  ) ٣٣٢(واللفظ له ومسلم ) ٣١٤(البخاري  -٣
  ١/٢٧٥انظر احمللى  -٤
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١٤٨ 

بتـراب أو   اليسـرى  غسل الفرج وما على اجلسد من األذى مث غسـل اليـد  . ب
  .صابون أو حنوه

  .وميكن تأخري غسل الرجلني حىت آخر الغسل ،الوضوء الكامل. ج

وال يلزم املرأة نقض ضفرها إال يف  ،إفاضة املاء على شعر الرأس ثالث مرات. د
  .غسله وينبغي أن خيلل شعر الرأس قبل ،غسل احليض

  .إفاضة املاء على باقي اجلسد مبتدأ باألمين قبل األيسر. هـ

  التيمم: ثالثاً
  :تعريفه. أ

أي  ﴾ولَـا تيممـوا الْخبِيـثَ منـه تنفقُـونَ     ﴿ :Iقـال   والتوخي القصد: )١(لغةً
  تقصدونه

  :قال الشاعر
ــد ضــارج     ــيت عن ــني ال ــت الع   تيمم

 

  يفــيء عليهــا الظــل عرمضــها طــامي  
 

القصد إىل الصعيد ملسح الوجه واليدين بنية استباحة الصالة وحنوهـا  : وشرعاً
  .وقال يف التوضيح طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين

  :مبيحاته. ب
عند عامة أهل العلم من السـلف واخللـف حـىت     فقد املاء حقيقة أوحكما -١ 

فَلَـمI: ﴿  قـال   :)٢(شـد وكذا ابن حزم وأبو الوليـد ابـن ر   عده ابن عبد الرب إمجاعا
ومعىن فقد املـاء حكمـا أن يكـون عنـده مـاء       .اآلية ﴾تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيبا
  .حيتاجه إلنقاذ نفسه أو نفس غريه

                                       
  ٢/٢٣٨واموع  ١/٣١٠واملغين  ١٢/٢٢واللسان  ٢/١٥١٩الصحاح  -١
واملقدمات  ٣٧: ومراتب اإلمجاع ص ٨/٤٩والتمهيد  ١/١٥٦والسبل  ٢/٢٨٠واموع  ١/٣١١املغين  -٢

١/٣٤  
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١٤٩ 

رأى رجال معتزال مل يصل  rأن رسول اهللا  tعن عمران بن حصني اخلزاعي 
فقـال يـا رسـول اهللا أصـابتين      »قوم؟يف ال ييا فالن ما منعك أن تصل«: يف القوم قال

  .)١(»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«: جنابة وال ماء قال

الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشـر سـنني   «: قال rأنه t أيب ذر عن
يـا أبـا ذر إن   «ويف رواية له بو داود أ )٢(»دك فإن ذلك خريفإذا وجدت املاء فأمسه جل

ملـاء إىل عشـر سـنني فـإذا وجـدت املـاء فأمسـه        وإن مل جتـد ا  ،الصعيد الطيب طهـور 
  .)٣(»جلدك

أمجعوا على أن املسافر إذا كان معـه مـاء وخشـي العطـش أن     : قال ابن املنذرو
 .ـاه )٤(ماءه للشرب ويتيمم ييبق

وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء ﴿ :Iقال  :)٥(املرض حقيقة أو حكما-٢
نم كُمنم دوا  أَححسا فَامبا طَييدعوا صممياًء فَتوا مجِدت اَء فَلَمسالن متسلَام أَو طائالْغ

هنم يكُمدأَيو كُموهج٦املائدة [ ﴾بِو[.  

ومعىن املرض حكما أن يعلم أنه إذا استعمل املاء سـيموت أو يصـاب بضـرر    
  .شديد

تلمـت يف ليلـة بـاردة يف غـزوة ذات     اح«: قـال  t يعن عمـرو بـن العاصـ   ف
السالسل فأشفقت إن اغتسـلت أن أهلـك فتيممـت مث صـليت بأصـحايب الصـبح       

فأخربتـه   »يا عمرو صليت بأصـحابك وأنـت جنـب؟   «: فقال rفذكروا ذلك للنيب 

                                       
 .)٦٨٢(واللفظ له ومسلم ) ٣٤٨(البخاري  -١

وابن حبان واحلاكم والـذهيب والنـووي والـدارقطين وأبـو     ) ١٢٤(وصححه الترمذي  )٣٣٢(أبو داود  -٢
  .حامت

وابن ماجة وصـححه ابـن حبـان    ) ١٢٤(والترمذي ) ٣٢٢(والنسائي  ٥/١٤٦أمحد ) ٣٣٣(أبو داود  -٣
 ).١٥٣(واأللباين يف اإلرواء  والذهيب والنووي واحلاكم

 ١/٣٦١واحمللى  ٢/٢٨١واموع  ١/٣٤٣واملغين )  ٥(  اإلمجاع البن املنذر ص -٤

  ١/٢٨٤انظر نيل األوطار  -٥
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١٥٠ 

ولَـا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم إِنَّ    ﴿ :يقول I االغتسال وقلت إين مسعت اهللابالذي منعين من 
  .)١(»ومل يقل شيئا rفضحك النيب  ﴾انَ بِكُم رحيمااللَّه كَ

واستعماله يف الطهارة يف  ال يبيح التيمم خروج الوقت بتحصيل املاء: مـالحظة
وهو  ﴾فَلَم تجِدوا ماًء﴿ :Iوغريهم لقوله )٢(قول أكثر أهل العلم منهم األئمة األربعة
  .» دت املاء فأمسه جلدكفإذا وج« واجد للماء وحلديث أيب ذر املتقدم وفيه

  :صفة التيمم- جـ
  ﴾فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منهI :﴿قال 

 ،عند أمحد وإسحاق واألوزاعي وأهل احلديث وهو ضربة واحدة للوجه والكفني
ل العلم مـن  وهو قول غري واحد من أه« :قال الترمذيو ،وقال مالك أنه هو الواجب

ورجحـه ابـن    ،ونقله ابن حجر وابن املنذر عن اجلمهور ،»وغريهم rصحاب النيب أ
  .)٣(وابن عبد الرب وابن املنذر حجر والشوكاين

إمنا يكفيـك أن تصـنع هكـذا فضـرب     «قال له  rأنه  tعن عمار بن ياسر 
بكفه بكفه ضربة على األرض مث نفضها مث مسح ما ظهر كفه بشماله أو ظهر مشاله 

  .)٤(»مث مسح ا وجهه

فلقيه رجـل   ،من حنو بئر مجل rأقبل النيب  :قال tعن أيب جهيم بن احلارث 
مث رد  ،حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه ،السالم rفلم يرد عليه النيب  ،فسلم

  .)١(»عليه السالم
                                       

يف  واأللبـاين  ١/١٧٧ وصححه وابن حبـان واحلـاكم   )٦٥( والدارقطي) ٣٣٤(أبو داود  ٤/٢٠٣أمحد  -١
باب إذا خاف اجلنب على نفسه املـرض أو املـوت أو خـاف    "وعلقه البخاري وبوب له  )١٥٤(اإلرواء 

  ٢/٣٢٧وانظر اموع " تيممالعطش ي
 ١/٣٤٥انظر املغين  -٢

 ٢/٢٦١وامـوع   ٢٩١-١/٢٩٠والنيـل   ١/١٥٨والسـبل   ١/٣٢١واملغـين   ٤٦: سنن الترمـذي ص  -٣
  ٢/١٠٠وطرح التثريب 

ومسـلم  ) ٣٤١(البخـاري  ) يكفيـك الوجـه والكفـان   (ويف روايـة  ) ٣٦٨(ومسـلم  ) ٣٤٧(البخاري  -٤
)٣٦٨(  
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١٥١ 

ن قاله ابـن عبـد الـرب وابـ     فيه شيء rأما مسح الذراعني فلم يثبت عن النيب 
  .)٢(حزم واأللباين وغريهم

  :ما يتيمم به .د
رض عند مجهور فيصح التيمم بكل أجزاء األ ﴾فَتيمموا صعيدا طَيبا﴿ :Iقال 

  .)٣(العلماء
نصرت بالرعب  ،أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي«: قال rأنه  t جابرعن 
أدركتـه الصـالة   فأميا رجل من أميت  ،وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا ،مسرية شهر

وكان النيب يبعث إىل  ،وأعطيت الشفاعة ،وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي ،فليصل
  .)٤(»قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

جعلـت   ؛فضلنا على الناس بـثالث « :rرسول اهللا  قال: قال tعن حذيفة و
را إذا مل وجعلت لنا األرض كلها مسجدا تربتها لنـا طهـو   ،صفوفنا كصفوف املالئكة

  .)٥(»وذكر خصلة أخرى ،جند املاء

  :استحباب دخول الوقت للتيمم .هـ
وال جيب التيمم لكل فرض بل هو كالوضوء عنـد أمحـد يف روايـة وسـعيد بـن      

 عبـاس عن ابـن   يورو ،املسيب وداود والليث واحلسن والزهري والثوري وأبو حنيفة

                                                                                                   
  )٣٦٩(ومسلم ) ٣٣٧(البخاري  -١
 ١/٣١٦وسـنن البيهقــي   ١/٢٨٧ونيـل األوطــار  ) ٢٠٣٢(واحمللــى  ١/٢١٧انظـر اخلالصــة للنـووي    -٢

 ١/١٨٥وإرواء الغليل  ١/٥٦وتلخيص احلبري 

 ٢/٢٤٦واموع  ٣٢٥-١/٣٢٤انظر املغين  -٣

 ).٥٢١(ومسلم ) ٣٣٥(البخاري  -٤

  واللفظ له) ٥٢٢(مسلم  -٥
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١٥٢ 

t ا طهارة تبيح الصالة ،وأيب جعفروحلـديث أيب ذر   ،وقف كالوضـوء فلم تقدر ب ،أل
  .)١(والقنوجي املتقدم ورجحه ابن حزم والشوكاين والصنعاين

جعلــت األرض كلــها يل وألمــيت «: قــال rأن رســول اهللا  tعــن أيب أمامــة 
  .)٢(»هفأينما أدركت رجال من أميت الصالة فعنده مسجده وعنده طهور ،مسجدا وطهورا

نصرت بالرعب : يعطهن أحد قبليأعطيت مخسا مل «: قال rأنه  t جابرعن 
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أمـيت أدركتـه الصـالة     ،مسرية شهر

فأميا رجل  ،وجعلت يل األرض طيبة طهورا ومسجدا«فيه والبخاري ومسلم  »فليصل
  .)٣(»أدركته الصالة صلى حيث كان

  :نواقضه - و
لقوله  )٤(شوكاين والقنوجيورجحه ال قاله ابن حزم هي نواقض الوضوء إمجاعا

I يف آية التيمم: ﴿كُمرطَهيل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم﴾.  

الصـعيد  «فيه و حلديث أيب ذر املتقدم )٥(ويبطله وجود املاء أثناء الصالة أو قبلها
إن ذلـك   ،ملـاء فأمسـه جلـدك   ا فإذا وجـدت  .الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر سنني

  .)٦(»خري

 ،فحضرت الصالة وليس معها ماء ،خرج رجالن يف سفر :قال tعن أيب سعيد 
وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الصالة والوضوء ومل مث  ،فتيمما صعيدا طيبا فصليا

أصـبت السـنة   « :فقـال للـذي مل يعـد    ،فذكرا ذلك له rمث أتيا الرسول  ،يعد اآلخر

                                       
والسـيل   ١/٣٥٥واحمللـى   ١/١٦١والسـبل   ١/٢٨٨والنيـل   ٣٤٠و ٢٧٩/ ٢وامـوع   ١/٣٤١املغين  -١

  ١/١٤٠اجلرار 
  .٥/٢٤٨أمحد  -٢
  )٥٢١(ومسلم ) ٣٣٥(البخاري  -٣
  ١/٨٧والروضة الندية  ١/٣٥١واحمللى  ١/٣٥٠انظر املغين  -٤
  )٥(واإلمجاع البن املنذر ص  ١/٣٤٧املغين  -٥
  ).٣٣٢(اخلمسة واللفظ أليب داود  -٦
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١٥٣ 

وهـذا احلـديث    .)١(»لك األجر مرتني« :وقال للذي توضأ وأعاد »ك صالتكوأجزأت
له، وعلى أن التيمم ال يبطله وجود املـاء بعـد    يدل على أنه ال جيب طلب املاء والتلوم

 .)٢(انتهاء الصالة

  :)٣(من مل جيد املاء وال األرض صلى بال طهارة وصالته صحيحة. ز

 rفبعـث رسـول اهللا    ،الدة فهلكـت أا استعارت من أمسـاء قـ   g عن عائشة
 rفشكوا ذلك إىل الرسول  ،فأدركتهم الصالة وليس معهم ماء فصلوا ،رجال فوجدها

جزاك اهللا خريا فواهللا ما  :g لعائشة tفقال أسيد بن حضري ،فأنزل اهللا آية التيمم
  .)٤(»نزل بك أمر تكرهينه إال جعل اهللا ذلك لك واملسلمني فيه خريا

قال البيهقي يف  )٥(rيف املسح على اجلبائر شيء عن رسول اهللا ال يصح  :فائدة
يف هذا الباب شيء وأصح ما روي فيـه حـديث    rوال يثبت عن النيب : ١/٣٤٩سننه 

  .عطاء بن أيب رباح الذي قد تقدم، وليس بالقوي اهـ
  .هذا حديث باطل ال أصل له اهـ) : ١٠٢(وقال ابن أيب حامت يف العلل 

وقد روي املسح على اجلبائر عن علي وابن عمر عن :  ١/٣٧٠وقال الزركشي 
  .لكن بأسانيد ضعاف اهـ rالنيب 

  :نوعان) أي الصاحل للطهارة(واملاء الطهور : مالحظة

وهو الباقي علـى  )٦(عامة أهل العلم من السلف واخللف املاء املطلق يف قول-أ
وينزلُ علَيكُم منI: ﴿ ل قا أصل خلقته كمياه البحار واألمطار واألار واآلبار وحنوه

                                       
والذهيب وابن امللقن  ١/٢٨٤والدارمي وصححه احلاكم ) ٤٣٣(واللفظ له والنسائي ) ٣٣٨(أبو داود  -١

  .وأعله باإلرسال أبو داود والدارقطين) ٥٣٣(األلباين يف املشكاة وابن السكن وابن حجر و
 ١/١٦٢انظر سبل السالم  -٢

  ٢/٣٢٥انظر اموع  -٣
  .واللفظ للبخاري) ٣٦٧(ومسلم ) ٣٣٦(البخاري  -٤
  . ١٣٣: ومتام املنة ص ١/٢٨٠ونيل األوطار  ١/٢٢٣واخلالصة للنووي ) ٥٩٥(العلل املتناهية انظر  -٥
  ١٢٥ – ١/١٢٤واموع  ١٥-١٤املغين  -٦
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١٥٤ 

كُمرطَهياًء لاِء مموقال  ]١١األنفال [ ﴾السI: ﴿   اـورـاًء طَهاِء مـمالس نا ملْنزأَنو﴾ 
  .]٦املائدة [ ﴾موا صعيدا طَيبافَلَم تجِدوا ماًء فَتيمI: ﴿وقال  ]٤٨الفرقان [

  .)١(مكثه فهو طاهر مطهر إمجاعامن املاء املطلق ما تغري بطول و

  :املاء الذي خالطه غريه فلم يغري شيئا من أوصافه سواء كان ما خالطه-ب

اغتسل وميمونة مـن إنـاء    rحلديث أم هانئ أن رسول اهللا : )٢(إمجاعا طاهر -
  .)٣( واحد من قصعة فيها أثر العجني

األوزاعي و ومالك ،أمحد يف رواية منهم ،يف قول طائفة من أهل العلم أم جنس -
ورجحه ابـن حـزم    ،وغري واحد من التابعني ،وروي عن عشرة من الصحابة ،والثوري

حلديث أيب  ،)٤(والشوكاين والصنعاينوابن عبد الرب وابن تيمية وابن القيم والروياين 
ن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيهـا  أنتوضأ م :قيل يا رسول اهللا :قال t سعيد اخلدري

 .)٥(»إن املاء طهور ال ينجسه شيء« :rكالب والننت؟ فقال رسول اهللا احليض وحلوم ال

                                       
  ١/٢٣واملغين ) ٤(اإلمجاع البن املنذر ص -١
 ١/١٩٣واحمللى  ٢٥-١/٢٤املغين  -٢

 وابن حبان) ٢٤٠(بن خزمية واللفظ له وصححه ا) ٣٧٨(وابن ماجة  ١/١٣١والنسائي  ٦/٣٤٢أمحد  -٣
ن على شـرط الشـيخني وفيـه نظـر أل    ) ٢٧(واأللباين يف اإلرواء  ١/٦٧والنووي يف اخلالصة ) ١٢٤٥(

  جماهد مل يسمع من أم هاين قاله البخاري
  ١٣-١/١١والسبل  ١/٣٩املغين  -٤
) ٤٧(ود وابـن اجلـار  ) ٣٢٥(والنسـائي   ٣/٣١وأمحـد  ) ٦٦(واللفـظ لـه وأبـو داود    ) ٦٦(الترمذي  -٥

وصححه أمحد وابن معـني وابـن حـزم واحلـاكم والـذهيب وابـن        ٥-١/٤والبيهقي  ١/٣١والدارقطين 
  )١٤(القطان واأللباين يف اإلرواء 
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١٥٥ 

  طهارة الخبث .٢

  :حكمها-أ
 ،)١(طهارة اخلبث ليست شرطا بل هي واجبـة وذهـب اجلمهـور إىل شـرطيتها     

 :Iوقـال   .]٤املدثر [ ﴾وثيابك فَطَهرI: ﴿قال وحديث أيب سعيد اآليت يرد عليهم 
﴿بحي ابِ إِنَّ اللَّهوالترِينطَهتالْم بحيو فعلى املصـلي تطهـري    .]٢٢٢البقرة [ ﴾ني

  :بدنه وثوبه واملكان الذي يصلي فيه

أرأيـت إحـدانا حتـيض يف     :فقالـت  rالنيب  جاءت امرأة إىل :عن أمساء قالت
  .)٢(»حتته مث تقرصه باملاء وتنضحه وتصلي فيه«: الثوب كيف تصنع؟ قال

هل كان رسول  rأيب سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النيب وعن معاوية بن 
  .)٣(»نعم إذا مل يكن فيه أذى :قالت ؟يف الثوب الذي جيامع فيه ييصل rاهللا 

يصـلي بأصـحابه إذ خلـع     rبينما رسول اهللا  :قال tعن أيب سعيد اخلدري 
رسـول اهللا   فلما قضـى  ،فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم ،نعليه فوضعهما عن يساره

r رأيناك ألقيت نعليك فألقينـا   :قالوا ؟»ما محلكم على إلقاء نعالكم«: صالته قال
 ،أو قـال أذى  ، فأخربين أن فيهما قذراأتاين uإن جربيل  :rفقال رسول اهللا  ،نعالنا
أو أذى فليمسـحه   إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر فـإن رأى يف نعليـه قـذرا    :وقال

  .)٤(»وليصل فيها

                                       
  ١/٦واملقدمات  ١٤٠-٣/١٣٩واموع  ٢/٤٨٠انظر املغين  -١
  ).٢٩١(واللفظ له ومسلم ) ٢٢٧(البخاري  -٢
وابن حبان ) ٧٧٦(وابن خزمية  ١/١٥٥والنسائي ) ٣٦٦( وأبو داود) ١٣٨٣(والدارمي  ٦/٣٢٥أمحد  -٣

  بسند صحيح واللفظ له) ٥٤٠(وابن ماجة ) ٢٣٣١(
وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلـاكم واأللبـاين يف اإلرواء    ٣/٢٠واللفظ له وأمحد ) ٦٥٠(أبو داود  -٤

)٢٨٤(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

١٥٦ 

  :النجاسات-ب
 قاله ابن قدامة وابن املنذر والنـووي : غائط وبول اإلنسان جنس إمجاعا -٢-١

  .)١(وابن حزم

إما ليعذبان وما يعذبان «: بقربين فقال rمر النيب  :قال t عباسعن ابن 
  .)٢(»أما أحدمها فكان ال يستتر من البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة ،يف كبري

فزجره النـاس   ،جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد :قال t عن أنس بن مالك
وممـا   .)٣(»بذنوب من ماء فأهريق عليـه  rفلما قضى بوله أمر النيب  ،rفنهاهم النيب 

  .األحاديث اآلمرة باالستطابة يدل على جناستهما

  .)٤(كالمها جنس باإلمجاع: املذي والودي -٤-٣

ملكـان   rال أن يسـأل الـنيب   كنت رجال مذاء فأمرت رجـ  :قال tعن علي  -
  .)٥(»توضأ واغسل ذكرك«: ابنته فسأله فقال

  
  

  .)٦(وهو جنس إمجاعا: دم احليض-٥

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من احليضة فلتقرصه «: قال rعن أمساء أن النيب 
  .)٧(»يهمث لتنضحه مباء مث لتصلي ف

                                       
، ٣٩: ومراتب اإلمجـاع ص  ٦: واإلمجاع البن املنذر ص ٥٦٩ – ٢/٥٦٧واموع  ٢/٤٩٠انظر املغين  -١

 .١/٣١والروضة الندية 

  )٢٩٢(ومسلم ) ٢١٨(البخاري  -٢
  )٢٨٤(ومسلم ) ٢٢١(البخاري  -٣
  ١/١٦٧واملغين  ٢/٥٧١اموع  -٤
  واللفظ للبخاري) ٣٠٣(ومسلم ) ٢٦٩(البخاري  -٥
  .٣٩: ومراتب اإلمجاع ص ٢/٥٧٦انظر اموع  -٦
  لفظ للبخاريوال) ٢٩١(ومسلم ) ٣٠٧(البخاري  -٧
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١٥٧ 

  :)١(روث وحلم ماال يأكل حلمه-٦
 :rاحلمر يوم خيرب فنادى منـادي رسـول اهللا    أصبنا من حلم :قال t أنسعن 

  .)٢(»هيانكم عن حلوم احلمر فإا رجس أو جنسإن اهللا ورسوله ين«

الغائط فـأمرين أن آتيـه بثالثـة     rأتى النيب  :قال t مسعودعن عبد اهللا ابن 
فأخذت روثة فأتيته ا فأخـذ   ،فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ،أحجار

  .)٣(»الروثة وقال هذا ركس احلجرين وألقى
وال يعلـم لـه خمـالف مـن      t عبـاس يف قول ابـن  : جسد الكلب ولعابه-٧ 

ومن التابعني عروة، ومن األئمة الشـافعي وأمحـد يف املشـهور وروايـة عـن       ،الصحابة
وأبـو  مالك، وبه قال سحنون، ورجحه ابن رشد احلفيد، وعـزاه الشـوكاين للجمهـور،    

  .)٤(ورجحه ابن تيمية دحنيفة يف اللعاب وأبو عبي

إذا ولـغ الكلـب يف إنـاء أحـدكم     « rرسـول اهللا   قال: قال t هريرةعن أيب 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن «ويف رواية له  »فلريقه مث ليغسله سبع مرات

  .)٥(»يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب

يلقـاين   إن جربيـل كـان وعـدين أن    :rقال رسـول اهللا   :قالت g عن ميمونة
يومه علـى   rفظل رسول اهللا  :قالت -إىل قوله- الليلة فلم يلقين أما واهللا ما أخلفين

ذلك مث وقع يف نفسه جرو كلب حتت فسطاط لنا فأمر به فـأخرج مث أخـذ بيـده مـاءا     
قد كنت وعدتين أن تلقاين البارحة قال «لقيه جربيل فقال له  فنضح مكانه فلما أمسى
  .)٦(»....تا فيه كلب وال صورةأجل ولكنا ال ندخل بي

                                       
 .١/٣٦والروضة الندية  ١/٤٦والسبل  ٨٣-١/٨٢نيل األوطار  -١

  ).١٩٤٠(ومسلم ) ٥٥٢٨(البخاري  -٢
  واللفظ له) ١٥٦(البخاري  -٣
   ١/٤٦ونيل األوطار  ١/١٤١وشرح الزركشي  ٢/٥٨٥واموع  ٦٥-١/٦٤انظر املغين  -٤
  )٢٧٩(مسلم  -٥
  واللفظ له) ٢١٠٥(مسلم  -٦
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١٥٨ 

  .)١(وهو جنس باإلمجاع: اخلرتير-٨
قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرمـا علَـى طَـاعمٍ يطْعمـه إِلَّـا أَنْ      ﴿ :I لقوله

سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ م١٤٥األنعام [ ﴾ي[.  

  .)٢(وهي جنسة اتفاقا ال خالف يف ذلك: مليتةا-٩

 .)٣(»طهر أميا إهاب دبغ فقد« :rرسول اهللا  قال: قال t عباسفعن ابن 

علـى بيـت فـإذا     يف غزوة تبوك أتـى  rأن رسول اهللا  tبن احملبق  سلمةعن 
 .)٤(»دباغها طهورها«: فقالوا يا رسول اهللا إا ميتة فقال ،قربة معلقة فسال املاء

  :ىن من امليتة ما يلىيستثو

  :)٥(ميتة السمك واجلراد-أ

أحلت لنا ميتتان ودمـان فأمـا امليتتـان فـاجلراد     «: قال rأنه  t عن ابن عمر
  .)٦(.»بدواحلوت وأما الدمان فالطحال والك

عـن أيب  : )٧(ال دم له سائل كالذباب والنحـل والنمـل وحنـو ذلـك     ميتة ما-ب
يف شراب أحدكم فليغمسه مث ليرتعه فـإن يف  إذا وقع الذباب «: قال rنه أ t هريرة

  .)٨(»شفاءاآلخر إحدى جناحيه داء ويف 

                                       
  .٤٤: ومراتب اإلمجاع ص ١/٣٧والروضة الندية  ٢/٥٨٦ع انظر امو -١
  ٤٤: ، ومراتب اإلمجاع ص٢/٥٨٠و ٢٩٣-١/٢٨٥واموع  ١/٨٩انظر املغين  -٢
والـدارمي   ١/٢١٩وأمحـد  ) ٤٨٦(واحلميدى ) ٢٧٧(والطيالسي ) ١٩٠(وعبد الرزاق ) ٣٠٧(مالك  -٣

 )٤٢٤١(اللفـظ لـه والنسـائي    و) ١٧٦٨(والترمذي )٤١٦٣(وأبو داود ) ١/١٩١(ومسلم ) ١٩٩١(
 ).٣٦٠٩(وابن ماجة 

  )١٢٩٠(واللفظ له وصححه ابن حبان ) ٤١٢٥(أبو داود  -٤
  ١/٢٨سبل السالم  -٥
أبو زرعة وأبـو  بالوقف  هوأعل ١/٢٥٤والبيهقي  ١/٢٨١والدارقطين ) ٣٢١٨(وابن ماجة  ٢/٩٧أمحد  -٦

 .٨/١٦٤واإلرواء  )١١١٨(ولكنه يف حكم املرفوع انظر الصحيحة حامت والبيهقي 

  ١/٣٠وسبل السالم  ٦٢-١/٥٩املغين  -٧
 ).٢٠٤٤(والدارمي  ٢/٣٩٨وأمحـد ) ٣٣٢٠(البخاري  -٨
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١٥٩ 

يف أحد جناحي الـذباب سـم ويف   «: قال rأن النيب  tعن أيب سعيد اخلدري 
 .)١(فإذا وقع يف الطعام فأمقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ،خر شفاءاآل

ول ابن عمـر واحلسـن وابـن    وهو ق: سؤر السباع والدواب اليت ال تؤكل-١٠
  .)٢(سحاق وغريهمإسريين والشعيب وأبو حنيفة واألوزاعي ومحاد وأمحد و

عن املاء وما ينوبه من الدواب  r قال سئل رسول اهللا t عن عبد اهللا بن عمر
  .)٣(»إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث«: والسباع فقال

  :تطهري النجاسة -جـ
  . النجاسات ال يقوم غريه مكانه إال بإذن الشرعاملاء هو األصل يف تطهري -١

عـن   ،)٤(تطهري الثوب من دم احليض يكون بالفرك والدلك والغسل باملاء -٢
أرأيت إحـدانا حتـيض يف الثـوب    : فقالت rالنيب  جاءت امرأة إىل :قالت g أمساء

  .)٥(»حتته مث تقرصه باملاء وتنضحه وتصلي فيه«: كيف تصنع قال

ويكـون بـرش بـول الغـالم وغسـل بـول       : من بول الرضيع تطهري الثوب -٣
أمحـد وإسـحاق وأبـو عبيـد وداود     ووعطاء والزهـري   سلمةوبه قال علي وأم  .اجلارية

  .)٦(واألوزاعي وابن وهب ورواية عن مالك ورجحه ابن حزم والشوكاين والصنعاين

                                       
والبيهقي ) ١٢٤٧(وابن حبان ) ٩٨٦(وأبو يعلى ) ٣٥٠٤(وابن ماجة  ٧/١٧٨والنسائي  ٣/٢٤أمحد  -١

  بسند صحيح ١/٢٥٣
  ١٤٠ – ١٣٨/ ١واحمللى  ١/٢٢٥واموع  ٦٧-١/٦٦املغين  -٢
ــو داود  ٢/١٢أمحــد  -٣ ــه والترمــذي ) ٦٣(وأب ) ٥١٧(وابــن ماجــة  ١/٤٦والنســائى ) ٦٧(واللفــظ ل

وأمحد وأبو عبيد والشافعي وابن خزمية وابـن حبـان واحلـاكم     وصححه ابن منده) ٢٠٦٦(والطيالسي 
  .والذهيب والنووي والعراقي والعسقالين

  ١/٥٤والسبل  ١/٥٣ونيل األوطار  ١/٨٠انظر املغين  -٤
  ).٢٢٧(البخاري  -٥
  ١/١٠٠واحمللى  ١/٥٣والسبل  ٦٣-١/٦١ونيل األوطار  ٢/٦٠٩واموع  ٤٩٦-٢/٤٩٥املغين  -٦
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١٦٠ 

أا أتـت بـابن هلـا صـغري مل يأكـل الطعـام إىل        g عن أم قيس بنت حمصن
 يف حجره فبـال علـى ثوبـه فـدعا مبـاء فنضـحه ومل       rفأجلسه رسول اهللا  rرسول ال

  .)١(»يغسله

يف بـول الغـالم الرضـيع    «: قـال  rأن رسول اهللا  tعن علي بن أيب طالب و
  .)٢(»ينضح بول الغالم ويغسل بول اجلارية«

   :رخص الشرع يف نضحه: )٣(تطهري املذي-٤
 rإىل الرسول  tاملقداد بن األسود أرسلنا  :قال tبن أيب طالب اعن علي ف

توضأ وانضح « :r رج من اإلنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول اهللايسأله عن املذي خي
  .)٤(»فرجك

كنت ألقى مـن املـذي شـدة وكنـت أكثـر مـن       « :قال tعن سهل بن حنيف 
قلـت يـا رسـول     »فقال إمنا جيزيك من ذلك الوضوء rاالغتسال فسألت رسول اهللا 

يك أن تأخذ كفا مـن مـاء فتنضـح ـا مـن      يكف« :ا يصيب ثويب منه قالاهللا فكيف مب
  .)٥(»ثوبك حيث ترى أنه أصابه

  :يطهره مرورها على األرض الطاهرة: تطهري ذيل املرأة -٥

                                       
  )٢٨٧(ومسلم ) ٢٢٣(البخاري  -١
وأبو  ١/١٦٥واحلاكم ) ٥٢٥(واللفظ له وابن ماجة ) ٦١٠(والترمذي ) ٣٧٨(وأبو داود  ٧٦/ ١أمحد  -٢

خاري والترمذي وابن حجرو احلاكم والذهيب واأللبـاين  وصححه الب) ٢٨٤(وابن خزمية ) ٣٠٧(يعلى 
  ).١٦٦(يف اإلرواء 

 ١/١١٨احمللى  -٣

  )٣٠٣(مسلم  -٤
) ٥٠٦(وابـن ماجـة   ) ١١٥(واللفظ له والترمذي ) ٢١٠(وأبو داود ) ٧٢٩(والدارمي  ٣/٣٨٥أمحد  -٥

  بسند صحيح
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١٦١ 

إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكـان   :فقالت g سلمةفقد سألت امرأة أم  
  .)١(»ره ما بعدهيطه« :rقال رسول اهللا  :g سلمةفقالت أم  ؟القذر

قلت يا رسول اهللا إن لنا طريقـا علـى   «: عن امرأة من بين عبد األشهل قالتو
أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلـت  « :املسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال

  .)٢(»بلى فقال هذه ذه

  :)٣(حبكه على األرض حىت تذهب النجاسة: تطهري أسفل النعل -٦
أبو حنيفة وداود ورواية عن الشافعي واألوزاعي وأبو ثـور  أمحد و :عند اجلمهور

  .ورجحه وابن حزم والشوكاين

إذا جاء أحـدكم املسـجد فليقلـب نعليـه     «: قال rأن النيب  tعن أيب سعيد 
  .)٤(»فإن رأى خبثا فليمسحه باألرض مث ليصل فيهما ،ولينظر فيهما

نعليــه األذى دكم بإذا وطــئ أحــ«: قــال rأن رســول اهللا  t هريــرةعــن أيب 
  .)٥(»فطهورها التراب

بغسله سبع مرات واألوىل بالتراب عند : تطهري اإلناء الذي ولغ فيه الكلب-٧
 يكما رو أكثر أهل العلم منهم أمحد والشافعي ومالك ويف رواية عن أمحد مثان مرات

ذلك عن مالك وبه قال احلسن البصري ورجحه الصـنعاين والشـوكاين وابـن دقيـق     
  .)٦(العيد

                                       
وابـن  ) ١٤٣(له والترمـذي  واللفظ ) ٣٨٣(وأبو داود ) ٧٤٨(والدارمي  ٦/٢٩٠وأمحد ) ٤١(مالك  -١

  وصححه األلباين) ٥٣١(ماجة 
  وصححه األلباين) ٥٣٣(وابن ماجة ) ٣٨٤(وأبو داود  ٦/٤٣٥أمحد  -٢
  ١/٩٢واحمللى  ١/٢٣٨وسبل السالم  ١/٦٠ونيل األوطار  -٢/٦١٩انظر اموع  -٣
  وقد تقدم) ٦٤٦(أبو داود  -٤
  وصححه احلاكم والذهيب واأللباين) ٣٨٥(أبو داود  -٥
  ١/١٢٠واحمللى  ١/٥٢ونيل األوطار / ١وسبل السالم  ٢/٥٩٨واموع  ٧٥-١/٧٣املغين  -٦
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١٦٢ 

طهـور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه      « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 
  .)١(»أوالهن بالتراب الكلب أن يغسله سبع مرات

مـا  «: بقتـل الكـالب مث قـال    rقال أمر رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن مغفل 
إذا ولـغ  «: مث رخص يف كلـب الصـيد وكلـب الغـنم، وقـال     » بالكم وبال الكالب؟

  .)٢(»اء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالترابالكلب يف اإلن

عـن ابـن    :)٣(يف قول مجـاهري السـلف واخللـف   : تطهري جلد امليتة بالدباغ-٨
  .)٤(»إذا دبغ اإلهاب فقد طهر«: قال rنه أ t عباس

مجاهري أهـل  عند : ويكون ذلك بصب املاء عليها: ألرض من البولتطهري ا-٩
  .)٥(العلم خالفا للحنفية

دعوه حىت إذا فرغ « :رأى أعرابيا يبول يف املسجد فقال rأن النيب  t سأنعن 
  .)٦(»دعا مباء فصبه عليه

  :ويكون بإلقاء النجاسة وما حوهلا: اجلامد وحنوه: تطهري السمن -١٠

ألقوها وما « :فقالسئل عن فأرة سقطت يف مسن  rعن ميمونة أن رسول اهللا  
  .)٧(»حوهلا فاطرحوه وكلوا مسنكم

إذا استحالت صفات عني النجاسة حبيث بطل االسم احملكوم عليه بالنجاسة  - ١١
  .)٨(وصار شيئا آخر طاهرا فإنه حيكم عليه بالطهارة كما إذا حتول الغائط إىل تراب مثال

                                       
  ).٧١(وأبو داود ) ٢٧٩(مسلم  -١
  )٢٨٠(مسلم  -٢
  ١/١٢٨واحمللى  ١/٣٤والسبل  ٨٠-١/٧٧ونيل األوطار  ٢٧٦-١/٢٦٧واموع  ١/٨٩املغين  -٣
  )١٠٧٩(ومالك ) ٤١٢٣(وأبو داود ) ٣٦٦(مسلم  -٤
  ١/٢٥والسبل  ٥٧-١/٥٦ونيل األوطار  ٥٠٢-٢/٤٩٩غين امل -٥
  ).٢٨٤(ومسلم ) ٢١٩(البخاري  -٦
  .٦/٣٠٣وأمحد ) ٢٣٥(البخاري  -٧
 ١/١٣٦انظر احمللى  -٨
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١٦٣ 

قـال  ] ٦٦النحل [ ﴾من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا خالصا سائغا للشارِبِنيI: ﴿قال 
لقائل أا تطهر باالستحالة أصح فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو وقول ا: ابن تيمية

 فالنصوص املتناولة لتحرمي امليتة والدم ،تبدل االسم والصفةو رمادا فقد تبدلت احلقيقة
الـذي ألجلـه    املعـىن و ،ال معىنو التراب ال لفظاو حلم اخلرتير ال تتناول امللح والرمادو

جنسـة   هذه األعيان فال وجه للقـول بأـا خبيثـة   معدوم يف  ألعيان خبيثةاكانت تلك 
  .)١(اهـ

  :آداب قضاء احلاجة-د
  :)٢(االستتار والبعد عن األنظار-١

ال يـأيت   rسفر وكان الرسول  يف rخرجنا مع الرسول «: قال t جابرعن  
ذهـب   اإذ rكـان رسـول اهللا   «: قـال   t عن املغريةو.)٣(»الرباز حىت يغيب فال يرى

  .)٤(»املذهب أبعد

  : )٥(أذكار دخول اخلالء واخلروج منه-٢
مـن   اللهم إين أعوذ بـك «: إذا دخل اخلالء قال rقال كان النيب  t أنسعن 

: إذا خرج من اخلـالء قـال   rكان النيب  :قالت g عن عائشةو ،)٦(»اخلبث واخلبائث
  .)٧(»غفرانك«

                                       
  ٢٠/٥٢٢جمموع الفتاوي  -١
  ١/١٢١والسبل  ١/٩٣ونيل األوطار  ٩٢-٢/٩١واموع  ١/٢٢٢املغين  -٢
  واللفظ له وصححه األلباين) ٣٣٥( وابن ماجة) ٢(وأبو داود ) ١٧(الدارمي  -٣
) ٣٣١(وابـن ماجـة    ١/١٨والنسائي ) ٢٠(والترمذي ) ١(وأبو داود ) ٦٦٦(والدارمي  ٤/٢٤٨أمحد  -٤

  وهو صحيح اإلسناد
  ٩٠-١/٨٩نيل األوطار  -٥
  ).٣٧٥(ومسلم ) ١٤٢(البخاري  -٦
) ٣٠(وأبو داود ) ٦٩٣(فرد والبخاري يف األدب امل) ٦٨٦(والدارمي  ٦/١٥٥وأمحد  ١/٢ابن أيب شيبة  -٧

أبـو  ووالذهيب  ١/١٨٥واحلاكم ) ١٤٤٤(وابن حبان ) ٩٠(وحسنه وصححه ابن خزمية ) ٧(والترمذي 
  .حامت الرازي والنووي واأللباين
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١٦٤ 

عنـد عامـة أهـل العلـم مـن السـلف       : عدم استقبال القبلة أو اسـتدبارها -٣
  .)١(اخللف ورجحه ابن حزمو

الغـائط فـال    إذا أتيـتم « :rرسـول اهللا   قال: قال tعن أيب أيوب األنصاري 
  .)٢(»تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا

  :.واجب)٣(عند عامة أهل العلم: االستنجاء باملاء-٤

وغالم يدخل اخلالء فأمحل أنا  rكان رسول اهللا «: قال t عن أنس بن مالك 
  .)٤(»حنوي إداوة من املاء وعرتة فيستنجي باملاء

عنـد عامـة أهـل    : ة وحنوها واجتناب العظم والرجيـع االستجمار باحلجار -٥
  :)٥(العلم

علمكم نبيكم كل شيء حـىت   :tعن عبد الرمحن بن يزيد قال قيل لسلمان  
أن نسـتنجي  أو  ،أجل انا أن نستقبل القبلـة بغـائط أو بـول   «: سلمان قال ،اخلراءة
ن نسـتنجي برجيـع أو   أأو  ،ي أحدنا بأقـل مـن ثالثـة أحجـار    أو أن يستنج ،باليمني

  .)٦(»ظمع

واتفقوا على أن االستنجاء باحلجـارة  : ٤٠قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع ص 
وبكل طاهر ما مل يكن طعاما أو رجيعا أو جنسا أو جلدا أو عظما أو فحمـا أو محمـة   

  .جائز اهـ

                                       
واحمللـى   ١٢٨-١/١٢٦والسـبل   ١٠٠-١/٩٤ونيـل األوطـار    ٢/٩٥واموع  ٢٢١ – ١/٢٢٠املغين  -١

١/١٨٩  
  )٢٦٤(ومسلم ) ١٤٤(البخاري  -٢
  ١١٩ – ١/١١٨ونيل األوطار  ٢/١١١واموع  ٢٠٨-١/٢٠٧املغين  -٣
  ).٢٧١(ومسلم ) ١٥٢(البخاري  -٤
  ١/١١٢/١١٦ونيل األوطار  ١٣٠و ١١٧ – ٢/١١٥واموع  ١/٢١٥و ١/٢٠٦املغين  -٥
  ).١٦(والترمذي ) ٧(وأبو داود ) ٢٦٢(مسلم  -٦
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١٦٥ 

  :)١(مس الفرج باليمني أو االستنجاء االنهي عن  -٦
إذا بـال أحـدكم فـال ميـس ذكـره      «:  rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب قتادة  

  .)٢(»بيمينه وال يستنج بيمينه

  : )٣(النهي عن قضاء احلاجة يف طريق الناس أو يف ظلهم -٧

يـا  العنـان  ومـا ال  :قالوا »اتقوا الالعنني«: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 
  .)٤(»الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم« :قال ؟رسول اهللا
  : )٥(يف املغتسلالنهي عن البول  -٨

كمـا صـحبه أبـو     rلقيت رجال صحب الـنيب   :عن محيد بن عبد الرمحن قال
ــال t هريــرة ــول يف   rــى رســول اهللا « :ق ــوم أو أن يب أن ميتشــط أحــدنا كــل ي
  .)٦(»مغتسله

 rأن رسـول اهللا   t هريـرة عـن أيب  : )٧(املاء الراكـد النهي عن البول يف  -٩
  .)٨(»يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه ال يبولن أحدكم«: قال

  :خصال الفطرة* 

االسـتحداد  : مخـس مـن الفطـرة   « :rرسـول اهللا   قـال : قال tعن أيب هريرة 
  .)٩(»واخلتان وقص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظافر

                                       
  ١/١٢٥وسبل السالم  ١/١١٢ونيل األوطار  ٢/١٢٥واموع  ١/٢١١املغين  -١
  واللفظ له) ٣١٠(وابن ماجة ) ٢٦٧(ومسلم ) ١٥٣(البخاري  -٢
  ١/١٢٢والسبل  ١/١٠٣ونيل األوطار  ٢/١٠١واموع  ٢٢٥ – ١/٢٢٤املغين  -٣
  ).٢٦) (واملوارد(وزاد عن معاذ ) ٢٥(وأبو داود ) ٢٦٩(مسلم  -٤
 ١/١٨والسبل  ١/١٠٤نيل األوطار  -٥

  ).٢٣٨(نسائي وال) ٢٨(أبو داود  -٦
  ٤٧-١/٤٦انظر نيل األوطار  -٧
  ).٢٨٢(واللفظ له ومسلم ) ٢٣٨(البخاري  -٨
  ).٢٥٧(ومسلم ) ٥٨٨٩(البخاري  -٩
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١٦٦ 

 ،قص الشـارب  :عشر من الفطرة« :rقال رسول اهللا  :التق g عن عائشةو
 ،وغسل الرباجم ونتف اإلبط ،وقص األظافر ،واستنشاق املاء ،والسواك ،وإعفاء اللحية
نسيت العاشرة إال أن  :وقال مصعب -يعين االستنجاء -وانتقاص املاء ،وحلق العانة

  .)١(»تكون املضمضة

  .)٢(سنة بالخالف نتف اإلبط -١

الشـعر الـذي حـول القبـل وفوقـه وهـو       :هوحلق العانة وهي : حداداالست-٢
  .)٣(سنة

ويف املرأة قطع أدىن جـزء   ،هو للرجل قطع اجللدة اليت تغطي احلشفة: اخلتان-٣
وهو واجب على الرجال والنساء يف قول كثري من أهل  ،من اجللدة اليت يف أعلى الفرج

 .)٤(ورجحه الشوكاين وسحنون من املالكية العلم

 .)٥(أي قصها وهي رواية للحديث وهو سنة إمجاعا :تقليم األظافر-٤

 »وفـروا اللحـى  «توفريها كما يف القاموس ورواية للبخاري : إعفاء اللحية-٥
 .)٦(وكلها مبعىن واحد »أخروا اللحى«وله  »أوفوا اللحي«وملسلم 

  .)٧(وهو عقد األصابع ومعاطفها :مجغسل الربا-٦

  .)٨(اقسنة باالتف :قص الشارب-٧

                                       
  ).٢٧٥٧(والترمذي ) ٢٦١(أمحد ومسلم  -١
  ١/١٢٨ونيل األوطار  ١/٣٤١انظراموع  -٢
  ١/٣٤٢واموع  ١/١١٧املغين  -٣

  .٢/٧٥وطرح التثريب  ١/١٣١ونيل األوطار  ٣٤٩/ ١واموع  ١١٦-١/١١٥املغين  -٤
 ١/١٢٨والنيل  ١/٣٣٩واموع  ١/١١٨املغين  -٥

 ٢/٨٣وطرح التثريب  ١/١٣٥انظر النيل  -٦

 ١/٣٣٧انظر اموع  -٧

  ٢/٧٦وطرح التثريب  ١/١٢٨ونيل األوطار  ١/٣٤٠اموع  -٨
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١٦٧ 

السنة يف حلق العانة وقص األظافر والشارب ونتف اإلبط أال تتجاوز : توقيتها
  .)١(يوماأربعني 

حلق العانة وتقليم األظافر وقص  rوقت لنا رسول اهللا «: قال t أنسعن و 
  .)٢(»الشارب ونتف اإلبط أربعني يوما مرة

ن كان له شعر م«: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب : )٣(إكرام الشعر -٨
  .)٤(»فليكرمه
 rكـان رسـول اهللا   «  :قالـت  g عـن عائشـة  : ومن إكرامه غسله وتسرحيه* 

  .)٥(»يصغي إيل رأسه وهو جماور يف املسجد فأرجله وأنا حائض

  :)٦(ومن إكرامه صبغ الشيب بغري السواد

ن إن اليهـود والنصـارى ال يصــبغو  « rالـنيب   قــال: قـال  t هريـرة عـن أيب   
بأيب قحافة يف يوم فتح مكـة ورأسـه وحليتـه     rأيت :قال t جابرعن و.)٧(»فخالفوهم

  .)٨(»ريوا هذا بشيء واجتنبوا السوادغ«: rفقال رسول اهللا كالثغامة بياضا 

قـال قلـت    »ى عـن القـزع   rأن رسول اهللا « t عن ابن عمر: )٩(مالحظة
  )١٠(رأس الطفل ويترك بعضه لنافع وما القزع قال حيلق بعض

                                       
  ٢/٨٢وطرح التثريب  ١/١٢٩انظر النيل  -١
  )٢٩٥(واللفظ له وابن ماجة ) ٤٢٠٠(ود وأبو دا) ٢٥٨(مسلم  -٢
  ١/١٤١والنيل  ١/٣٤٤واموع  ١٢٢ – ١/١١٩املغين  -٣

  )٥٠٠(وصححه األلباين يف الصحيحه) ٤١٦٣(أبو داود  -٤
  ).٢٩٧(واللفظ له ومسلم ) ٢٠٢٧(البخاري  -٥
  ١٤٠-١/١٣٦والنيل  ١/٣٤٥واموع  ١٢٧-١/١٢٥املغين  -٦
  )٢١٠٣(ومسلم ) ٥٨٩٩(البخاري  -٧
  ).٣٦٢٤(وابن ماجة ) ٥٠٩١(والنسائي ) ٤٢٠٤(وأبو داود ) ٢١٠٢(مسلم  -٨
  ١/١٤٥ونيل األوطار  ١٢٤ – ١/١٢٣املغين  -٩

  واللفظ له) ٢١٢٠(ومسلم ) ٥٩٢٠(البخاري  -١٠
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١٦٨ 

ك بعضـه  ررأى صبيا قد حلق بعـض رأسـه وتـ    rأن النيب  t رعن ابن عمو
  .)١(»احلقوه كله أو ذروه كله« فنهاهم عن ذلك قال

                                       
  ٨/١٣٠والنسائي  ٢/١٠٦أمحد  -١
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١٦٩ 

  :احليض والنفاس واالستحاضة ملحق حول أحكام
  :)١(احليض -١

يسمى حيضـا لسـيالنه يف أوقاتـه    و أصله السيالن يقال حاض الوادي إذا سال
  .بعد بلوغها يف أوقات معتادة اهـ احليض دم يرخيه رحم املرأة: قال األزهري

واحليض دم أسود غليظ جيري من املـرأة يف وقـت خمصـوص وال حـد ألقلـه وال      
  :ألكثره وال لسن املرأة اليت حتيض فيها ويعرف انقطاعه بأحد أمرين

  .هو أن خيرج ما حيشى به الفرج من قماش أو حنوه جافا: اجلفوف -أ

  .عند انقطاع دم احليض هي ماء أبيض خيرج: القصة البيضاء-ب 

  :ما مينعه احليض 
  .)٢(إمجاعا: الصالة -١

أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصـم  « rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب سعيد 
   )٣(»فذلك نقصان دينها

فيحرم على احلائض أن تصلي وال قضاء عليها إمجاعا فعن معاذ أن امرأة قالت 
حنـيض   كنـا ! رت؟ فقالت أحرورية أنت؟أجتزي إحدانا صالا إذا تطه«: g لعائشة

  .)٤(»فال نأمر به أو قالت فال نفعله rمع النيب 

  

  

                                       
والنيـل   ٢/٢٣٨وامـوع   ٣/٧٢وذيب األمساء واللغات  ١٩١: وامل ص ١/٨٤٠انظر الصحاح  -١

١/٢٩٥ 

  ٤٥: ومراتب اإلمجاع ص ٦: واإلمجاع البن املنذر ص ٢/٣٨٣واموع  ٣٨٧-١/٣٨٦املغين  -٢
 )٨٠(ومسلم ) ١٩٥١(البخاري  -٣

  )٢٦٥(ومسلم ) ٣٢١(البخاري  -٤
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١٧٠ 

  :الصيام -٢
قاله : قد انعقد اإلمجاع على أن احلائض والنفساء تدع الصيام وتقضي رمضان 

  .)١(وابن حزم ابن املنذر

فنؤمر بقضاء الصوم  -تعين احليض -كان يصيبنا ذلك « :قالت g عن عائشة
  .)٢(»ؤمر بقضاء الصالةوال ن

  :اجلماع -٣
اعتزِلُوا النســاَء فــي ﴿فَــ :Iقــال :)٣(ال جيـوز وطء احلــائض يف الفــرج إمجاعــا 

  .]٢٢٢ البقرة[ ﴾...والَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ الْمحيضِ

  )٤(»اصنعوا كل شيء إال النكاح«:قال  rأن رسول اهللا  t أنسعن 

  .ووطء النفساء كوطء احلائض باتفاق العلماء: ٦٢٤/ ٢١قال ابن تيمية  

  :الطواف -٤
أا ملا حاضت قـال هلـا    g حلديث عائشة :)٥(هو حرام على احلائض باإلمجاع

  .)٦(»تطويف بالبيت حىت تطهريافعلي كما يفعل احلاج غري أن ال « rرسول اهللا 

  :الطالق السين -٥

 rللـنيب   tك عمـر أنه طلق امرأته وهي حائض فـذكر ذلـ    tعن ابن عمر
  .)٧(»مره فلرياجعها مث ليطلقها طاهرا أو حامال«: فقال

                                       
  ٤٥: ومراتب اإلمجاع ص ٦: واإلمجاع البن املنذر ص ٢/٣٨٦واموع  ٣٨٧-١/٣٨٦انظر املغين  -١
  ).٢٦٥(ومسلم ) ٣٢١(البخاري  -٢
  .١/٤٩واملقدمات  ٤٦: ومراتب اإلمجاع ص ٢/٣٨٩واموع  -١/٣٨٦املغين  -٣
  )٣٠٢(مسلم  -٤
 .١/٤٩واملقدمات  ٢/٣٨٦انظر اموع  -٥

 ).١٢١١(فظ له ومسلم لوال) ١٦٥٠(البخاري  -٦

 ).١٤٧١(مسلم -٧
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١٧١ 

  :أمور ال بأس ا للحائض
  :ذكر اهللا وقراءة القرآن .١

 عباسال بأس بذلك للحائض وممن أجاز قراءة القرءان للجنب واحلائض ابن 
t      وابـن تيميـة والصــنعاين    وابـن املسـيب وداود ورجحـه ابــن املنـذر وابـن حــزم

  )١(كاينوالشو

افعلـي مـا يفعـل احلـاج غـري أن ال تطـويف       « :g لعائشـة  rوقد قال الـنيب   
  .ومما يفعل احلاج ذكر اهللا والتالوة )٢(»بالبيت

كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد حىت خنرج البكـر  « :قالت g ويف حديث أم عطية
من خدرها حـىت خنـرج احلـيض فـيكن خلـف النـاس فيكـربن بتكـبريهم ويـدعون          

  ،)٣(»بدعائهم

  .)٤(»يذكر اهللا على كل أحيانه rكان النيب « :قالت g وعن عائشة

  :سجود التالوة. ٢
تـال   rأنه « ال مانع منه ألنه ليس بصالة وال تلزم له الطهارة حلديث البخاري

   )٥(»سورة النجم فسجد فيها معه املسلمون واملشركون واجلن واإلنس

  .ويستبعد أن يكونوا مجيعا على طهارة

  :املصحف مس. ٣

  )٦(والشوكاين وابن تيمية وبه قال طائفة من أهل العلم ورجحه ابن حزم

                                       
  .٢٦/١٧٩وجمموع الفتاوي  ٢/١٨٢واموع  ١/١٩٩انظر املغين  -١
  )١٢١١(ومسلم ) ١٦٥٠(البخاري  -٢
 ).٨٩٠(واللفظ له ومسلم ) ٩٧١(البخاري  -٣

  )٣٧٣(رواه مسلم  -٤
 )٤٨٦٢(البخاري  -٥

 ٢٣١-١/٢٢٩والنيل  ١/٢٠٢انظر املغين  -٦
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١٧٢ 

ال دليل مينع من ذلك واألصل قراءة كل مسلم للمصحف قال ابن حزم يف احمللي و 
قراءة القرآن والسجود فيه ومس املصحف وذكر اهللا تعاىل أفعال خري مندوب إليها «: ١/٧٧

  .»يها يف بعض األحوال كلف أن يأيت بالربهانمأجور فاعلها فمن ادعى املنع ف

  :قراءة الرجل يف حجر امرأته احلائض. ٤

القرآن ورأسـه يف حجـري وأنـا     أيقر rكان النيب « :قالت g حلديث عائشة
  .)١(»حائض
  :شهود العيدين. ٥

خيـرج العواتـق وذوات اخلـدور    « :rقـال الـنيب    :قالـت  g حلديث أم عطية 
  .)٢(»عوة املسلمني ويعتزل احليض املصلىواحليض وليشهدن اخلري ود

  :دخول املسجد. ٦

حكى اخلطايب عن مالك والشافعي وأمحد وأهل الظاهر جواز دخـول احلـائض   
وممن أجازه للجنب واحلائض داود واملزين وزيد بن أسلم ورجحه ابن املنـذر  . املسجد

  )٣(والشوكاين وابن حزم

 rومما يؤيد دخوهلا املسـجد أنـه   مل يثبت دليل مينع احلائض من دخول املسجد 
إن حيضـتك  « :ناوليين اخلمرة من املسجد فقلت إين حائض فقال« :g لعائشة قال

  .)٤(»ليست يف يدك
يف الوليدة اليت كان هلا خباء يف املسجد تسكن فيه كمـا يف   g وحديث عائشة

كمـا مل  ومل تؤمر باعتزال املسجد وقـت احلـيض    )٥(البخاري باب نوم املرأة يف املسجد
  .يؤمر أهل الصفة باخلروج إذا احتلموا

                                       
  .ومسلم) ٧٥٤٩(البخاري  -١
  ).٨٩٠(ومسلم ) ٣٢٤(البخاري  -٢
  ١/٤٠٠واحمللى  ٢٥٣-١/٢٥٢ونيل األوطار  ٢/١٨٤واموع  ١/٢٠٠انظر املغين  -٣
  ).٢٩٨(مسلم  -٤
  )٤٢٤(البخاري  -٥
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١٧٣ 

جيلسـون يف   rرأيـت رجـاال مـن أصـحاب الـنيب      «: وعن عطاء بن يسار قال
وقال يف املبدع إسناده  سعيد بن منصور »ضوء الصالةو املسجد وهم جمنبون إذا توضئوا

  .)١(واختاره ابن تيمية وذا قال أمحد وإسحاق صحيح

  :مؤاكلة ومشاربة احلائض. ٧

فيضع فـاه علـى    rكنت أشرب وأنا حائض مث أناوله «: قالت g عن عائشة
  .)٢(»يف فيضع فاه على موضع rوأتعرق العرق وأنا حائض مث أناوله النيب  ،موضع يف
  :خدمة احلائض لزوجها. ٨

  .)٣(»وأنا حائض rكنت أغسل رأس النيب «: قالت g فعن عائشة 

  :نوم احلائض مع زوجها يف حلاف واحد. ٩

مضجعة إذ حضت فانسللت فأخذت  rقالت بينما أنا مع النيب   g سلمةن أم ع
  .)٤(قلت نعم فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة »أنفست؟« :قال ،ثياب حيضى

  :النفاس. ٢

أمجع العلمـاء علـى أـا مـىت     هو الدم اخلارج بعد الوالدة؛ وليس ألقله حد بل 
، وأكثره أربعون يوما حلديث أم )٥(طهر اغتسلت وصلت وصامت وأتاها زوجهالرأت ا
تقعد بعد نفاسـها أربعـني    rكانت النفساء على عهد رسول اهللا  :قالت g سلمة

  )٦(يوما أو أربعني ليلة

                                       
 ١/١٨٩واملبدع  ١/١٦٨وكشاف القناع  ٢٦/١٧٨وجمموع الفتاوى  ١/٢٥٥انظر نيل األوطار  -١

  .١/٥٦ والنسائي) ٢٥٩(وأبو داود ) ٣٠٠(مسلم  -٢
  ).٢٩٧(ومسلم ) ٢٩٠(البخاري  -٣
  ).٢٩٦(ومسلم ) ٢٩٨(البخاري  -٤
  ٦: ذر صاإلمجاع البن املن -٥
) ٧٠٢٣(وأبو يعلى ) ٦٤٨(وابن ماجة ) ١٣٩(والترمذي ) ٣١١(وأبو داود  ٦/٣٠٠وأمحد ) ٩٦٠(الدارمي  - ٦

وحسنه النووي يف . أثىن البخاري على هذا احلديث:  ١/٩٥قال اخلطايب يف معامل السنن والدارقطين والبيهقي 
  .الدرداء ومعاذ وأيب هريرة وغريهم وله شواهد عن أنس وعثمان بن أيب العاصي وأيب ١/٢٤٠اخلالصة 
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١٧٤ 

 rوقد أمجع أهل العلم من أصـحاب الـنيب   : وقال الترمذي بعد هذا احلديث 
الطهـر   رىوالتابعني ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصالة أربعني يومـا إال أن تـ  

فإن رأت الدم بعد األربعني فإن أكثر أهل العلم قالوا  يقبل ذلك فإا تغتسل وتصل
ال تدع الصالة بعد األربعني وهو قول أكثر الفقهـاء وبـه قـال سـفيان وابـن املبـارك       

  .اهـ »والشافعي وأمحد وإسحاق

 بـن  ذبن أيب العاص وعائ وعثمان t عباسوممن قال به من الصحابة عمرو ابن 
   )١(قال ابن قدامة ومل يعرف هلم خمالفا يف عصرهم فكان إمجاعا سلمةعمر وأنس وأم 

وقد أمجع العلماء علـى أن النفـاس كـاحليض يف مجيـع مـا حيـل وحيـرم ويكـره         
  .)٢(ويندب

  :االستحاضة .٣

وهي جريان الدم األمحر من فرج املرأة يف غري أوقات احلـيض أو النفـاس وهـو    
  .)٣(ض أَملّ انزيف يصيب املرأة ملر

وطء  الو تكون املستحاضة كالطاهرة ال مينعها من صـالة وال صـوم  : حكمه -١
  .بإمجاع أهل العلم

  :أنواع املستحاضات -٢

أمـا  . إذا كان دم االستحاضة يف غري وقت احليض والنفاس فال إشكال يف ذلـك 
  :االت هيإذا كان جريان هذا الدم متصال باحليض فكيف متيزه؟ نقول للمرأة ثالث ح

فهذه تعتـرب مـا زاد علـى عادـا استحاضـة      : إما أن تكون ذات عادة معروفة. أ
  )٤(يفتغتسل عند انتهاء عادا وتصل

                                       
  ١/٩٢والروضة الندية  ١/١٨٢وسبل السالم  ١/٣١١والنيل  ٢/٤٤٠واموع  ٤٢٨-٤٢٧/ ١املغين  -١
 ١/٤٠٠واحمللى  ٢/٥٣٥واموع  ١/٤٣٢واملغين ) ١/٢٨٦(انظر نيل األوطار  -٢

  ٣/٧٤وذيب األمساء واللغات  ٢/٣٧٩انظر اموع  -٣
  ١/٩٩والسبل  ٢٩٧-٢٩٦/ ١والنيل  ٤٢٩/ ٢واموع  -١/٣٩٦ انظر املغين -٤
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١٧٥ 

إين :قالـت   rسـألت الـنيب    g فاطمة بنـت أيب حبـيش  أن  gفعن عائشة  
ال إن ذلك عـرق ولكـن دعـي الصـالة قـدر      « :أستحاض فال أطهر أفدع الصالة قال

  .)١(»يوصل اغتسليحتيضني فيها مث  األيام اليت كنت

أن ال تكون هلا عادة ولكنها متيز دم احليض عن دم االستحاضة بسواد لـون   -ب
، )٢(دم احليض وننت رائحته وكثافته وحنو ذلك فتغسل بعد دم احليض وتصـلي وتصـوم  

إذا كـان دم  « :rأا كانت تستحاض فقال هلا الـنيب   gعن فاطمة بنت أيب حبيش 
ه أسود يعرف فان كان ذلك فامسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضـئي  احليضة فإن

  .)٣(»وصلي فإمنا هو عرق

إذا كانت مبتدأة أو نسيت عادا ومل متيز بني دم احليض واالستحاضة فهذه -جـ
إمنـا هـذه   «: gش حلمنة بنت جحـ  rكما قال النيب  )٤(تبين على حال أغلب النساء

أيام أو سبعة يف علم اهللا تعاىل ذكره مث اغتسلي حىت ركضة من الشيطان فتحيضي ستة 
عشرين ليلة وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ثالثا وعشرين ليلة أو أربعا

وأيامها وصومي فإن ذلك جيزئك وكذلك فافعلي يف كل شهر كما حتيض النساء وكما 
  .)٥(احلديث »..يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن

  :أحكام املستحاضة -٣

  .املستحاضة يف حكم الطاهرة فال حيرم عليها شيء مما حيرم باحليض -أ

                                       
  )٣٣٣(ومسلم ) ٣٢٥(البخاري واللفظ له  -١
  ١/٩٩وسبل السالم  ١/٢٩٨والنيل  ٣٩٢ – ١/٣٩١املغين  -٢
 والذهيب وابن حـزم والنـووي وحسـنه    وصححه ابن حبان واحلاكم)٢١٥(والنسائي ) ٢٩٦(أبو داود  -٣

  )٢٠٤(األلباين يف اإلرواء 
  ١/٦٨والنيل  ١/٤١١و ١/٤٠٢انظر املغين  -٤
) ٧٩٧(والبخـاري يف األدب املفـرد    ٦/٣٨١وأمحـد  ) ١٦٧(والترمـذي  ) ٢٨٧٩(أبو داود واللفظ له  -٥

حـديث حسـن صـحيح،    : البخاريوقال  والذهيب احلاكمووصححه الترمذي وأمحد ) ٦٢٧(وابن ماجة 
  ).١٨٨(وحسنه األلباين يف اإلرواء 
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١٧٦ 

غتسال لكل صالة ويليه اجلمع بـني الظهـر   إلواألفضل للمستحاضة هو ا -ب
والعصر بغسل وبني املغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح وكل ذلك ليس بواجب 

  .)١(عليها

عـن   rهللا أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني فسألت رسـول ا  g عن عائشة
  .)٢(»هذا عرق فكانت تغتسل لكل صالة «:ذلك فأمرها أن تغتسل فقال

فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصـر فتغتسـلني   «حلمنة  rوقال 
وجتمعني بني الصالتني الظهر والعصر وتؤخرين املغرب وتعجلني العشاء مث تغتسلني 

افعلي وصومي إن قـدرت علـى   وجتمعني بني الصالتني فافعلي وتغتسلني مع الفجر ف
  .تقدم خترجيه قبل قليل »ألمرين إيلوهو أعجب ا rذلك قال رسول اهللا 

جيوز لزوج املستحاضة أن جيامعها عند عامـة أهـل العلـم يف غـري وقـت       -جـ
  .)٣(احليض
  جيوز للمستحاضة االعتكاف يف املسجد -د

كانت نسائه وهي مستحاضة ف اعتكف مع بعض rأن النيب  «: gعائشة عن
   )٤(»..ترى الدم فرمبا وضعت الطست حتتها من الدم

  .)٥(عتكاف كالطاهرةاإلمجاع على أن املستحاضة يف اإل ونقل النووي

أمحـد  صالة عند مجهور أهـل العلـم منـهم     على املستحاضة أن تتوضأ لكل. هـ
   )٦(والشافعي والثوري وأبو ثور وأبو حنيفة ورجحه الشوكاين وابن حزم

                                       
 .١/٩٠والروضة الندية  ٤٥٠-١/٤٤٨و ١/٤٢٤املغين  -١

  ).٣٣٤٩(ومسلم ) ٣٢٧(البخاري  -٢
  ١/٣٣٩واملغين  ٢/٣٧٢٩انظر اموع  -٣
   باب اعتكاف املستحاضة) ٣٠٩(البخاري  -٤
  ١/٦٣١يف شرح مسلم  -٥
 ٥٥٣/ ٢واموع  ٤٢٢/ ١واملغين  ٢٣٢/ ١واحمللى  ١/٣٠٣نيل األوطار  -٦
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١٧٧ 

مث توضـئي  « :g لفاطمة بنت أيب حبـيش : قال rأن النيب  g حلديث عائشة
  .)١(»لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت

تدع « :قال يف املستحاضة rأن النيب   tعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده
  .)٢(»الصالة أيام أقرائها مث تغتسل وتتوضأ عند كل صالة وتصوم وتصلى

: فقالـت  rإىل النيب  g قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش g عن عائشةو
ال إمنـا ذلـك عـرق     «:يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة ؟ قال

  .)٣(»اجتنيب الصالة أيام حميضك مث أغتسلي وتوضئي لكل صالة ،وليس باحليضة

                                       
  ).١/٢١٧(والترمذي ) ٢٢٨(البخاري  -١
  وصححه األلباين ١/٦٢٥وابن ماجة  ١/١٢٦والترمذي  ١/٢٩٧أبو داود  -٢
وأمحـد   ١/٣٤٤والبيهقـي   ١/٧٨والـدارقطين   ١/٤١والطحـاوي   ١/٢١٥وابن ماجة ) ٢٩٢(أبو داود  -٣

  )١٠٩(وصححه األلباين يف اإلرواء  ٦/٤٢
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١٧٨ 

 دخول وقت الصالة: الشرط الثاين

  :أوقات الصلوات الخمس - أ

قـال   )١(س مؤقتة مبواقيت معلومة حمـدودة أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلم
I: اقُوتوا مابتك نِنيمؤلَى الْمع تلَاةَ كَان١٠٣اء النس[ ﴾﴿إِنَّ الص[.  

  :مواقيتها هي*

أول وقت الظهر إذا زالت الشمس إمجاعا قاله ابن املنذر وابن عبد الرب وابن * 
كل شيء مثله عند اجلمهـور   وغريهم وآخره يف األصح أن يكون ظلوابن حزم قدامة 
  .)٢(واألوزاعي وغريهم، ومالك، والشافعي، أمحد

وأول العصر هو آخر وقت الظهر وآخره اصفرار الشمس للغروب قال ابن عبد * 
  .)٣(الرب أمجع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء فقد صالها يف وقتها

وآخـره  حزم وابن املنـذر  قاله ابن وأول وقت املغرب غروب الشمس إمجاعا * 
مغيب الشفق على الراجح وبه قـال أمحـد وأبـو حنيفـة وبعـض الشـافعية والثـوري        

 .)٤(وإسحاق ورجحه ابن خزمية واخلطايب وابن املنذر والبيهقي وابن الصالح

وأول وقت العشاء مغيب الشفق إمجاعا وآخره نصف الليل على األرجح وبه * 
 .)٥(املبارك وأبو ثور وأبو حنيفة وأحد أقوال الشافعي قال أمحد يف رواية والثوري وابن

إمجاعـا قالـه    وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشـمس * 
 .)٦(ابن املنذر وابن حزم

                                       
  ٢/٨املغين  -١
  ٤٩: ومراتب اإلمجاع ص ٧: نذر صواإلمجاع البن امل ٣/٢٤واموع  ١٣-٢/٨املغين  -٢
  ٣٢-٣/٣٠واموع  ١٨-٢/١٤املغين  -٣
  .٤٩: ومراتب اإلمجاع ص ٧: واإلمجاع ص ٣٨-٣/٣٣واموع  ٢٥-٢/٢٤املغين  -٤
 ٤٩: ومراتب اإلمجاع ص ٤٥-٣/٤١واموع  ٢٨-٢/٢٧املغين  -٥

 ٥٠: ب اإلمجاع صومرات ٧: واإلمجاع البن املنذر ص ٣/٤٥واموع  ٣٠-٢/٢٩املغين  -٦
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١٧٩ 

وقـت الظهـر إذا زالـت    «: قـال   rأن رسـول اهللا  t عن عبد اهللا بـن عمـرو  
لعصر ما مل تصـفر  ووقت ا ،الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر وقت العصر

ووقـت صـالة العشـاء إىل نصـف الليـل       ،ووقت املغرب ما مل يغب الشفق ،الشمس
فـإذا طلعـت    ،ووقت صالة الصبح من طلـوع الفجـر مـا مل تطلـع الشـمس      ،األوسط

  .)١(»شمس فأمسك عن الصالة فإا تطلع بني قرين شيطانال

 ،صالة؟ فلم يرد عليه شيئاأنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت ال rعن النيب  tعن بريدة 
مث أمره فأقام بالظهر  ،قال فأقام الفجر حني انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضا

مث أمـره فأقـام    ،وهـو كـان أعلـم منـهم     ،حني زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار
أقام العشاء حني مث أمره ف ،مث أمره فأقام باملغرب حني وقعت الشمس ،بالعصر والشمس مرتفعة

مث أخر الفجر من الغد حىت انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشـمس أو   ،غاب الشفق
مث أخر العصر حـىت انصـرف    ،مث أخر الظهر حىت كان قريبا من وقت العصر باألمس ،كادت

مث أخـر   ،مث أخر املغرب حىت كان عند سقوط الشـفق  ،منها والقائل يقول قد امحرت الشمس
  .)٢(.»الوقت بني هذين«: فدعا السائل فقال ،حىت كان ثلث األول مث أصبحالعشاء 

  :الصالة الوسطى هي العصر - ب

وأبو أيوب  هريرةيف قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغريهم منهم علي وأبو 
وأبو سعيد وعبيدة السلماين واحلسن والضحاك وأمحد وأبو حنيفـة وغريهـم ورجحـه    

 .)٣(ابن حزم والشوكاين

شغلونا عن « :يوم األحزاب rقال رسول اهللا : قال tعن علي بن أيب طالب 
ن مث صالها بني العشاءي »الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا بيوم وقبورهم نارا

  .)٤(لعشاءاملغرب وا

                                       
  )٥٢٢(والنسائي ) ٣٩٦(وأبو داود  ٢/١٠٥وأمحد ) ٦١٢(مسلم  -١
  ).٦١٤(مسلم  -٢
 ٣/١٦٩واحمللى  ١/٣٤١والنيل  ٦٥-٦٣واموع  ٢٣-٢/١٨املغين  -٣

  واللفظ له) ٦٢٧(ومسلم ) ٢٩٣١(البخاري  -٤
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١٨٠ 

  :)١(األفضل تقدمي الصالة يف أول وقتها إال الظهر يف احلر -جـ
أي العمل أحب إىل اهللا قال الصالة  rسألت النيب «: قال t مسعودبن اعن 

علــى وقتــها قلــت مث أي قــال بــرور الوالــدين قلــت مث أي قــال اجلهــاد يف ســبيل   
إذا اشتد احلر فأبردوا بالصـالة فـإن   «: قال rعن النيب  t هريرةوعن أيب )٢(.»....اهللا

  .)٣(»شدة احلر من فيح جهنم

  :)٤(األوقات املنهي عن الصالة فيها -د
  :وهي

  شمسطلوع ال-

  غروب الشمس-

  استواء الشمس يف وسط السماء -

  بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس -
  بعد العصر إىل الغروب -

أحـدكم فيصـلي عنـد طلـوع      ال يتحـر «: قال rأن الرسول  t عن ابن عمر
  )٥(»الشمس وال عند غروا

ينـهانا أن   rثالث ساعات كان رسـول اهللا  « :عن عقبة بن عامر اجلهين قالو 
لي فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم نص

  .)٦(»الشمس للغروب حىت تغرب فرية حىت متيل الشمس وحني تضيقائم الظه
                                       

  ٦٢-٣/٥٣واموع  ٤٥-٢/٣٢املغين  -١
  ).٧٥(ومسلم ) ٥٢٧(البخاري  -٢
 ).٦١٥(ومسلم ) ٥٢٧(لبخاري ا -٣

-١/١٩٣والسـبل   ٣/٩٢والنيـل   ٨٣-٤/٧٥وامـوع   ٥٢٦-٢/٥٢٣و ٥١٤ – ٢/٥١٣انظر املغين  -٤
١٩٤ 

 ).٨٢٨(ومسلم ) ٥٨٥(البخاري  -٥

 ).٨٣١(مسلم  -٦
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١٨١ 

  :)١(ال جيوز االشتغال بنافلة بعد االقامة عند عامة أهل العلم*
صـالة إال   إذا أقيمت الصالة فـال «: rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب  
  .)٢(»املكتوبة

  :حكم قضاء الصالة. هـ

  .)٣(من نام عن صالة أو نسيها وجب عليه قضاؤها إمجاعا -
من ترك الصالة عمدا وجب عليه قضاؤها عند اجلمهور، ورجحه الشـوكاين   -

  .)٤(»فدين اهللا أحق أن يقضى«: ومل أجد له دليال إال حديث: قال

ن قضاؤها وممـن قـال بـذلك عمـر بـن      وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال ميك
 yوسـليمان   t مسـعود وابن  tوسعد بن أيب وقاص tوابنه عبد اهللا tاخلطاب

وال يعلم له خمالف من الصحابة، والقاسم بن حممد وبـديل العقيلـي   : قال ابن حزم
وحممد بن سريين ومطرف بن عبد اهللا وعمر بن عبد العزيز وداود ورواية عـن أمحـد   

  .)٥(قول لبعض الشافعية ورجحه ابن حزم وابن تيميةوأخرى عن مالك و

  :أدلتهم

فَويلٌ للْمصلِّني الذين هم عن (: Iه لبرهان صحة قولنا قو: قال ابن حزم. ١
وا عـ باتو الةوا الصـ اعضأَ فلْخ مهدعن بم فلَخفَ(: Iوقوله  )٦()صالَتهِم ساهونَ

الشهوفَ اتسوف قَلَْيغَ نَوفلو كان العامد لترك الصالة مدركا هلـا ملـا كـان لـه      )٧()اًي

                                       
  ١٠٩-٤/١٠٧انظر اموع  -١
  )٤١٩(والترمذي ) ١٢٥٢(وأبو داود ) ٧١٠(مسلم  -٢
  ٢/٢٣٤احمللى  -٣
 ١/٢٩٠ار السيل اجلر -٤

  ٢٢/٤٠وجمموع الفتاوي  ٢/٢٣٥انظر احمللى  -٥
 .السهو أن يؤخرها عن وقتها: قال عند هذه اآلية tعن سعد بن أيب وقاص  ١٢/٧٠٦روى الطربي  -٦

 .مل يكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت: عن عمر بن عبد العزيز قال) ٢٣٧٨٢(روى الطربي  -٧
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١٨٢ 

الويل وال لقي الغي كما ال ويل وال غي ملن أخرها إىل آخر وقتها الذي يكون مـدركا  
  .)١(هلا

والـذي بعثـك بـاحلق ال    : مل يأمر املسيء صالته باإلعادة مع أنه قـال  rأنه . ٢
  .)٢(ثالثا» ارجع فصل فإنك مل تصل«:  rأحسن غري هذا، وقد قال له 

إن فاطمة بنـت أيب   rقلت يا رسول اهللا : قالت g عن أمساء بنت عميس .٣
هذا من الشـيطان  «: rحبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول اهللا 

لتجلس يف مركن فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعصـر غسـال واحـدا،    
لعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال واحدا، وتتوضأ فيمـا  وتغتسل للمغرب وا

  .)٣(»بني ذلك

  .بقضاء تلك الصلوات rومل يأمرها 

إين أستحاض «: rأا قالت لرسول اهللا  gويف حديث محنة بنت جحش . ٤
  .)٤(احلديث»...حيضة كثرية شديدة، فما تامرين فيها، فقد منعتين الصيام والصالة

  .ومل يأمرها بالقضاء

 »مـا أهلكـك  «: قال! هلكت: rأنه قال لرسول اهللا  tويف حديث أيب ذر-٥
فـأمر يل  . إين أعزب عن املاء ومعي أهلي فتصيبين اجلنابة فأصـلي بغـري طهـور   : قلت

مباء جاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو مآلن، فتسـترت إىل   rرسول اهللا 
ا ذر إن الصعيد الطيـب طهـور   يا أب«: rبعريي فاغتسلت، مث جئت فقال رسول اهللا 

  .)٥(»وإن مل جتد املاء إىل عشر سنني، فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك

  .ومل يأمره بإعادة تلك الصلوات اليت صالها بغري طهارة

                                       
  ٢/٢٣٥احمللى  -١
  )٥٩٨(ومسلم ) ٦٢٥١(ي صحيح البخار -٢
  )٣٣٣(ومسلم ) ٣٠٦(واللفظ له، وحنوه عن عائشة رضي اهللا عنها عند البخاري ) ٢٩٦(أبو داود  -٣
  وقال حديث حسن صحيح) ١٢٨(الترمذي  -٤
  )١٥٣(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١٢٤(والترمذي ) ٣٣٣(أبو داود  -٥
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١٨٣ 

إين أجنبـت  : فقـال  tجاء رجل إىل عمـر  : وعن عبد الرمحن بن أبزى قال. ٦
كر أنـا كنـا يف سـفر أنـا     أما تذ: tلعمر بن اخلطاب  tفلم أصب املاء، فقال عمار

إمنـا  «: فقـال  rوأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للـنيب  
بكفيه األرض ونفخ فيهما مث مسح مـا وجهـه    rفضرب النيب  »كان يكفيك هكذا

  .)١(وكفيه

  .بإعادة الصالة rالنيب  مهافلم يأمر
صالة العصـر فكأمنـا   من فاتته «: rوقد صح عن رسول اهللا : قال ابن حزم. ٧

فصح أن ما فات فال سبيل إىل إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يـدرك   »وتر أهله وماله
ملا فات، كما ال تفوت املنسية أبدا، وهذا ال إشكال فيه، واألمة أيضا كلها جممعة علـى  
القول واحلكم بأن الصالة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح فوـا بإمجـاع متـيقن، ولـو     

ضاؤها وتأديتها لكان القول بأا فاتت كذبا وباطال، فثبت يقينا أنه ال ميكـن  أمكن ق
  .)٢(القضاء فيها أبدا

  :قضاء الفوائتكيفية  - و

عنـد  : وهي تصلى كما كانت تصلى يف وقتها وينبغي أن تكون علـى الترتيـب  
وأوجب اجلمهور الترتيب منـهم مالـك   .الشافعي وداود وأبو ثور والبصري وطاووس

 .)٣(وأبو حنيفة واألول أرجح دليال دوأمح

  .﴾وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي﴿ :Iقال 

مـن نسـي صـالة أو نـام عنـها فكفارـا أن       «: قال rعن النيب  t أنسعن 
إذا رقـد أحـدكم عـن الصـالة أو غفـل عنـها       « :و يف روايـة   )٤(»يصليها إذا ذكرهـا 

  .»﴾لَاةَ لذكْرِي﴿وأَقمِ الص: يقول I فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا

                                       
  )٣٦٨(واللفظ له ومسلم ) ٣٣٨(صحيح البخاري  -١
  ٢/٢٣٨احمللى  -٢
  ٧٦-٣/٧٤واموع  ٢/٣٣٦املغين  -٣
  واللفظ له) ٦٨٤(ومسلم ) ٥٩٧(البخاري  -٤
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١٨٤ 

حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعـد املغـرب   « :قال tعن أيب سعيد 
﴿وكَفَى اللَّه الْمؤمنِني الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا  :Uوذلك قول اهللا  ،وي من الليل كفينا

زِيزقال فدعا الرسول  ،﴾اعr  كمـا كـان    ابالال فأقام الظهر فصالها فأحسن صـال
مث أمره فأقام العصر فصالها فأحسن صالا كما كـان يصـليها يف    ،يصليها يف وقتها

  .)١(»مث أمره فأقام املغرب فصالها كذلك ،وقتها

من ذكر الصالة وهو يف أخرى أمتها مث قضى املنسية وحدها، وبـه قـال   : مالحظة
  .)٢(وأبو ثور وداود وابن حزم طاوس واحلسن والشافعي

  فيه أفعال فقط، فهو سنة ال واجب كما تقدم ترتيب إمنا وردتألن ال

  :الجمع بين الصالتين في السفر - ز

جيوز اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء يف وقت األوىل منهما مجع 
يف قول أكثر أهل العلم منهم أمحـد والشـافعي    ،أو يف وقت األخرى مجع تأخري ،تقدمي

  .)٣(ر وابن املنذرومالك وإسحاق وأبو ثو

جيمع بني الظهر والعصر إذا كان علـى   rكان النيب « :قال t عباسعن ابن 
 .)٤(»ظهر سري وجيمع بني املغرب والعشاء

إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخـر الظهـر    rكان النيب «: قال t أنسعن 
هر إىل وقت العصر مث نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظ

 .)٥(»مث ركب

                                       
: وصححه ابن خزمية وابن حبان وابن السكن وقال ابـن سـيد النـاس    ١/٦٩٧والنسائى  ٣/٢٥أمحد  -١

  .إسناد صحيح جليل
  ١٨١-٤/١٨٠احمللى  -٢
  ٣/٢٢٣والنيل  ٢٥٢-٤/٢٥٠واموع  ٢/١٢٧املغين  -٣
  ).١١٠٧(البخاري  -٤
  ).٧٠٤(ومسلم ) ١١١٢(البخاري  -٥
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١٨٥ 

إذا ارحتـل   أن النيب صلى اهللا عليه كان يف غزوة تبـوك « :t عن معاذ بن جبل
فيصليهما مجيعـا وإذا ارحتـل    ،قبل زيغ الشمس أخر الظهر إىل أن جيمعها مع العصر

وكـان   ،بعد زيغ الشمس عجل العصر إىل الظهر وصلى الظهر والعصر مجيعا مث سار
ا ارحتـل بعـد املغـرب    وإذ ،غرب حىت يصليها مع العشاءإذا ارحتل قبل املغرب أخر امل
 .)١(»عجل العشاء فصالها املغرب

                                       
واللفظ له وصححه الترمذي وابن حبان واحلـاكم  ) ٥٥٣(والترمذي ) ١٢٠٨(وأبو داود  ٥/٢٤١أمحد  -١

  ).٥٧٨(والذهيب وابن القيم واأللباين يف اإلرواء 
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١٨٦ 

  ستر العورة: الشرط الثالث
من  وداود ومالك وأبو حنيفة ومجهور أهل العلموأمحد وهي شرط عند الشافعي 
  )١(السلف واخللف قاله العراقي

  ].٣١األعراف [ لِّ مسجِد﴾يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُ﴿ :Iقال  

 اهللا عوراتنا مـا نـأيت   يبقلت يا ن: قال tوعن ز بن حكيم عن أبيه عن جده
فقال الرجل  »أحفظ عورتك إال من زوجتك أوما ملكت ميينك «:منها وما نذر؟ قال
والرجل يكون خاليا؟ : قلت »إن استطعت أن ال يراها أحد فافعل« :مع الرجل؟ قال

  .)٢(»ق أن يستحىي منهاهللا أح «:قال

  :والعورة نوعان-

  :عورة الرجل -  ١

عنـد عامـة أهـل العلـم مـن املـذاهب األربعـة        : وهي ما بني السـرة والركبـة  
  .)٣(وغريهم

فال ينظر إىل شيء من « :قال rأنه tعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  .)٤(»عورته فإن ما أسفل من سرته إىل ركبته من عورته

غـط  « rمر به وهو كاشف عن فخذه فقال الـنيب   rالنيب أن  tوعن جرهد 
  .)٥(»فخذك فإا من العورة

                                       
  .٢/٤٢٤ونيل األوطار  ٢/٢٢٦وطرح التثريب  ٣/١٧٢انظر اموع  -١
وابـن  ) ٤٠١٧(وأبـو داود   ٥/٣وأمحـد  ) ١١٠٦(وحسنه واللفظ له وعبد الـرزاق  ) ٢٧٦٩( الترمذي -٢

  وحسنه األلباين ٤/١٧٩وصححه احلاكم ) ١٩٢٠(ماجة 
  ٢/٤٢٤والنيل  ٣/١٧٢واموع  ٢٨٦-٢/٢٨٣املغين  -٣
  )٢٤٧(وحسنه األلباين يف االرواء  ١/٩٤والبيهقي ) ٤٩٥(وأبو داود  ٢/١٨٧أمحد  -٤
وصححه ابن حبـان واأللبـاين   ) ٤٠١٤(وأبو داود  ٣/٤٧٩واللفظ له مالك وأمحد ) ٢٧٩٨(الترمذي  -٥

  حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حىت خيرج من اختالفهم: وعلقه البخاري وقال
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١٨٧ 

ال يصلني أحدكم يف الثـوب الواحـد   «: قال rأنه  t هريرةعن أيب : مالحظة
وهذا مستحب عند اجلمهور وأوجبه أمحـد وطائفـة مـن     )١(»ليس على عاتقه منه شيء

  .)٢(أهل العلم

  :عورة المرأة - ٢

واتفقوا على أن شـعر احلـرة    :قال ابن حزم ال الوجه والكفنيوهي كلها عورة إ
  .)٣(وجسمها حاشى وجهها ويدها عورة اهـ

  .]٣١النور [ ﴾هن إِلَّا ما ظَهر منهاولَا يبدين زِينتI: ﴿قال 

  . أما فسراه بالوجه والكفني رضي اهللا عنهما وابن عمر عباسصح عن ابن 

  .)٤(»ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار«: قال rأن النيب  g عن عائشة
من جر ثوبـه خـيالء مل ينظـر اهللا    « :rقال رسول اهللا : قال t وعن ابن عمر 

يـرخني   «:قـال  ؟فكيف يصنع النساء بذيوهلن :g سلمةفقالت أم  »إليه يوم القيامة
  )٥(»دن عليهيرخني ذراعا ال يز «:إذا تنكشف أقدامهن قال :فقالت »شربا

 « :كم جتر املرأة من ذيلـها؟ قـال  : rسئل رسول اهللا  :قالت g سلمةأم  عن 
  .)٦( »ذراعا ال تزيد عنه « :قلت إذا ينكشف عنها قال»شربا 

                                       
  )٥١٦(ومسلم ) ٣٥٩(متفق عليه البخاري  -١
  ١/٢٢٨والسبل  ٢/٤٢٦والنيل  ١٨١-٣/١٨٠واموع  ٢٩١-٢/٢٨٩املغين  -٢
  ٢/٢٤١واحمللى  ١٧٥-٣/١٧٤واموع  ٣٢٩-٢/٣٢٦غين امل -٣
وصححه ) ٦٥٥(وابن ماجة ) ٦٤١(وأبو داود ) ٣٧٧(والترمذي  ٦/١٥٠وأمحد ) ٢٢٩(ابن أيب شيبة  -٤

  و أمحد شاكر)١٩٦(والذهيب واأللباين يف اإلرواء  ١/٢٥١واحلاكم ) ١٧١١(ابن حبان 
ححه واللفظ لـه وصـححه األلبـاين الصـحيحة     وص) ١٧٣١(والترمذي ) ٥٣٣٦(النسائي  ٢/٥أمحد  -٥

)١٨٦٤.(  
واللفظ له بإسناد صـحيح  ) ٣٥٨٠(وابن ماجة ) ٥٣٣٧(والنسائي ) ٤١١٨(وأبو داود  ٦/٢٩٣أمحد  -٦

 )٤٦٠(وانظر السلسلة الصحيحة 
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١٨٨ 

  :شروط الثوب الذي تستر به العورة - ٣

رضـي اهللا   t هريـرة عـن أيب  : )١(أن ال يكون رقيقا يشف وال ضيقا يصف .١
قـوم معهـم سـياط كأذنـاب البقـر      : مل أرمهاصنفان من أهل النار «: عليه وسلم قال

وسهن كأسنمة البخت  يضربون ا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤ
  .)٢(»املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

ية كثيفة كانت مما أهدى له قبط rكساين رسول اهللا : قال tعن أسامة بن زيد 
فقلت »مالك ال تلبس القبطية« : rفكسوا امرأيت فقال رسول اهللا   tدحية الكليب
مرها أن جتعل حتتها غاللة فإنين أخاف أن تصف «:كسوا امرأيت فقال :يا رسول اهللا
  .)٣(»امهاحجم عظ
لعـن رسـول اهللا   «: قال t عباسعن ابن : أن ال يشبه لباس اجلنس اآلخر .٢
r  ٤(»بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجالاملتشبهني من الرجال(. 

الرجـل يلـبس لبسـة املـرأة واملـرأة       rلعن رسول اهللا  :قال t هريرةعن أيب 
  .)٥(.»تلبس لبسة الرجل

  :أن ال يكون من الثياب اليت ختص الكفار .٣
: علي ثوبني معصفرين فقال rرأى رسول اهللا : قال t عن عبد اهللا بن عمرو

   ،)٦(»ار فال تلبسهاإن هذه ثياب الكف«

  .)٧(»من تشبه بقوم فهو منهم«: قال rأنه  t وعن ابن عمر

                                       
  ١/٨٠واملقدمات  ٢/٤٧٤والنيل  ٣/١٧٦انظر اموع للنووي  -١
  واللفظ له) ٢١٢٨(ومسلم  ٢/٣٥٦أمحد  -٢
  فيكون به حسن) ٤١١٦(ويف سنده لني لكن له شاهد عند أيب داود  ٥/٦٠٥رواه أمحد  -٣
  ).٤٠٩٧(وأبو داود ) ٢٧٨٤(والترمذي ) ٥٨٨٥(البخاري  -٤
 .بسند صحيح ٢/٣٢٥وأمحد ) ٤٠٩٨(أبو داود  -٥

 .٢/١٦٢وأمحد ) ٢٠٧٧(مسلم  -٦

  ).١٢٦٩(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ٤٠٣١(أمحد وأبو داود  -٧
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١٨٩ 

من لبس «: rقال رسول اهللا  t عن ابن عمر: )١(أن ال يكون لباس شهرة .٤
  .)٢(»ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة مث أهلب فيه نارا

مل  rأن الـنيب   g عائشـة  عن: )٣(أن ال يكون يف الثوب صور وال تصاليب .٥
  .)٤(»يكن يترك يف بيته شيء فيه تصاليب إال نقضه

بالباب فلم يدخل  rأا اشترت منرقة فيها تصاوير فقام النيب  g عن عائشة
قلت لـتجلس عليهـا وتوسـدها     »ما هذه النمرقة« :قلت أتوب إىل اهللا مما أذنبت قال

يقـال هلـم أحيـوا مـا خلقـتم وإن      إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة «: قال
  .)٥(»املالئكة ال تدخل بيتا فيه الصور

أن  tعن أيب موسى : )٦(النسبة للرجل أن ال يكون الثوب من حريربما أو. ٦
  .)٧(»حرم لباس احلرير والذهب على ذكور أميت وأحل إلناثهم« :قال rرسول اهللا 

  

                                       
 ٢/٤٧٠نيل األوطار  -١

  واللفظ له وسنده حسن وهو صحيح بشواهده) ٣٦٠٧(وابن ماجة ) ٤٠٢٩(وأبو داود  ٢/٩٦أمحد  -٢
   ٢/٤٥٩ونيل األوطار  ٣٠٩-٢/٣٠٨املغين  -٣
 )٥٩٥٢(البخاري  -٤

  ).٥٩٥٧(البخاري  -٥
 ٣٥٥-٢/٣٥٤واحمللى  ٢/٤٤١والنيل  ٣٢١ – ٤/٣٢٠و ١٨٥-٣/١٨٤انظر اموع  -٦

 ٣/٢٧٥والبيهقـي   ٤/٣٩٤وأمحد ) ٥٠٦(والطيالسي  ٢/٢٨٥واللفظ له والنسائي ) ١٧٢٠(ترمذي ال -٧
 )٢٧٧(وصححه األلباين يف اإلرواء 
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١٩٠ 

  استقبال القبلة: الشرط الرابع
  :حكمه - ١

  .)١(الصالة إمجاعا شرط يف صحة

فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجـوهكُمI: ﴿  قال 
﴾هطْر١٤٤البقرة [ ش[.  

إذا قمـت للصـالة   «: قال للمسـيء صـالته   rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
  .)٢(»فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب

 .ال أو خمطئا فصالته صحيحةجاهالقبلة 

بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت  :قال t عن عبد اهللا بن عمر
قـد أنـزل عليـه الليلـة قـرآن وقـد أمـر أن يسـتقبل الكعبـة           rإن رسول اهللا  :فقال

  .)٣(»وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة ،فاستقبلوها

  :ك االستقبالالحاالت التي يجوز فيها تر - ٢

  .)٤(عند عامة أهل العلم:ال جيوز ترك استقبال القبلة إال يف حالتني
  :)٥(صالة اخلوف عند املسايفة -أ

: كان إذا سئل عن صالة اخلوف قال t عن مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر
فإن كان خوف هو أشد من ذلك صـلوا رجـاال قيامـا علـى أقـدامهم أو ركبانـا       .... «

                                       
  ٢٥٨ – ٢/٢٥٧واحمللى  ١٩٣/ ٣واموع  ٢/١٠٠انظر املغين  -١
  واللفظ له) ٣٩٧(ومسلم ) ٦٦٦٧(و) ٦٢٥١(البخاري  -٢
 ).٥٢٦(ومسلم ) ٤٠٣(البخاري  -٣

  ١٩٤-٣/١٩٣واموع  ٩٨-٢/٩٢ املغين -٤
  ٢١٢-٣/٢١١انظر اموع  -٥
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١٩١ 

 t ال أرى عبد اهللا بـن عمـر  :قال نافع:قال مالك »هايلقبلة أو غري مستقبلمستقبلي ا
  .)١(rذكر ذلك إال عن رسول اهللا 

أمجعوا على أنه جـائز لكـل مـن سـافر      :قال ابن عبد الرب: تنفل املسافر -ب
ما توجهت يومئ بالركوع والسـجود  ثقصر فيه الصالة أن يتطوع على دابته حيتسفرا 

  .)٢(مجاع على ذلك ابن قدامةونقل اإل. هـان الركوع جيعل السجود أخفض م

فـإذا   ،على راحلته حيث توجهـت  ييصل rكان رسول اهللا  :قال t جابرعن 
 .)٣(»أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة

وهـو علـى الراحلـة يسـبح      rرأيت رسول اهللا « :قال tعن عامر بن ربيعة 
  .)٤(»يصنع ذلك يف املكتوبة r ومل يكن رسول اهللا .يومئ برأسه قبل أي وجه توجه

                                       
  ).٨٣٩(ومسلم ) ٤٥٣٥(البخاري  -١
  ٢١٨-٣/٢١٢واموع  ٢/٩٥املغين  -٢
 واللفظ للبخاري) ٥٤٠(ومسلم ) ٤٠٠(البخاري  -٣

  خمتصرا) ٧٠١(واللفظ له ومسلم ) ١٠٩٧(البخاري  -٤
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١٩٢ 

  
  

  

 
  :وفيه عشرة فصول

  املساجد: الفصل األول •

  األذان: الفصل الثاين •

 صالة اجلماعة: الفصل الثالث •

  السترة: الفصل الرابع •

  تسوية الصفوف: الفصل اخلامس •

  صفة الصالة: الفصل السادس •

  سجود السهو: الفصل السابع •

  أمور تباح يف الصالة: الفصل الثامن •
  املنهيات يف الصالة: الفصل التاسع •

  مبطالت الصالة: الفصل العاشر •
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١٩٣ 

  المساجد: الفصل األول
  :)١(فضل املسجد -١

أحـب الــبالد إىل اهللا مســاجدها  «: قــال rأن رسـول اهللا   t هريــرةعـن أيب  
  .)٢(»وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها

من بىن هللا مسجدا يبتغـي بـه   « :يقول rعن عثمان أنه قال مسعت رسول اهللا و
  .)٣(»وجه اهللا بىن اهللا له مثله يف اجلنة

  .)٤(»ما أمرت بتشييد املساجد« :rرسول اهللا  قال: قال t عباسعن ابن و

  :ما ينهى عنه يف املسجد -٢
 :rرسـول اهللا   قـال : قـال  t أنـس عـن  : البزاق وغريه مـن املسـتقذرات   -أ

  .)٥(»را دفنهاالبزاق يف املسجد خطيئة وكفا«

من مسع رجال « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب : إنشاد الضالة -ب
  .)٦(»ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا :ينشد ضالة يف املسجد فليقل

إذا رأيـتم مـن   «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب : البيع والشراء -جـ
  .)٧(»ال أربح اهللا جتارتك :فقولوايبيع أو يبتاع يف املسجد 

                                       
  ٢/٢٠٨انظر اموع  -١
  )٦٧١(مسلم  -٢
  ).٥٣٣(ومسلم ) ٤٥٠(ي البخار -٣
  .وصححه) ١٦١٥(وابن حبان ) ٤٤٨(أبو داود  -٤
  ).٥٥٢(ومسلم ) ٤١٥(البخاري  –متفق عليه  -٥
  ).٥٦٨(مسلم  -٦
إرسـال احلـديث    ١٠/٦٤ورجح الـدارقطين يف العلـل   ) ١٣٢١(والترمذي  ٦/٥٢النسائي يف الكربى  -٧

 ).١٤٩٥(انظر اإلرواء  وصححه األلباين،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

١٩٤ 

من أكل «: قال rأن رسول اهللا  t جابرعن : صيانته من الروائح الكريهة -د
الثوم والبصل والكراث فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتـأذى ممـا يتـأذى منـه بنـو      

 .)١(»آدم

اعتكف رسـول اهللا   :قال tعن أيب سعيد : رفع الصوت بالقراءة وغريها -هـ
r أال إن كلكم مناج ربه فال يـؤذين  «: رون بالقراءة فكشف الستر فقالفسمعهم جيه

  .)٢(»يف الصالة :بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة أو قال

  :دخول املسجد واخلروج منه ذكر -٣
إذا دخل أحدكم املسجد « :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب محيد أو أيب أسيد 
وإذا خــرج فليقــل اللــهم إين أســالك مــن  .ب رمحتــكفليقــل اللــهم افــتح يل أبــوا

  .)٣(»فضلك

  :فضل السعي إىل املساجد -٤
راح أعد اهللا له نزال و من غدا إىل املسجد«: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 

  .)٤( »يف اجلنة كلما غدا أو راح

من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيـت  «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب و
ا حتـط خطيئـة   ه إحـدامه تـا ت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا كانت خطومن بيو

  .)٥(»واألخرى ترفع درجة

                                       
  واللفظ له) ٥٦٤(ومسلم ) ٨٥٤(البخاري  -١
  صحيح على شرط الشيخني كما صححه األلباين :واحلاكم وقال ٣/٩٤وأمحد ) ١٣٣٢(أبو داود  -٢
  ).٧١٣(ومسلم  ٣/٤٩٧أمحد  -٣
 ).٦٩٩(ومسلم ) ٦٦٢(البخاري  -٤

  واللفظ له  )٦٦٦(مسلم . -٥
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١٩٥ 

  :حتية املسجد -٥
إذا دخـل أحـدكم املسـجد    «: قـال  rأن رسـول اهللا   tعن أيب قتادة السلمي 
  .)١(»فلريكع ركعتني قبل أن جيلس

  :الكالم يف املسجد والضحك إذا مل يشوش على اآلخرين-٦
كان ال يقوم مـن مصـاله الـذي يصـلي فيـه       rأن النيب  t بن مسرةعن جابر 

الصبح أو الغداة حىت تطلع فإن طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر 
  .)٢(»اجلاهلية فيضحكون ويبتسم

  :السكن واالستراحة يف املسجد -٧
أنه كان ينام وهو شاب أعزب ال أهـل لـه يف مسـجد     t عن عبد اهللا بن عمر

  .)٣(»rلنيب ا
مسـتلقيا يف املسـجد واضـعا     rأنـه رأى رسـول اهللا    tعن عبد اهللا بن زيـد  
كـان عمـر    :وعن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب قـال  .إحدى رجليه على األخرى

  .)٤(وعثمان يفعالن ذلك

                                       
  ).٧١٤(ومسلم ) ٤٤٤(البخاري  -١
  ).٦٧٠(مسلم  -٢
  ).٢٤٧٩(لم ومس) ٤٤٠(البخاري  -٣
  ).٢١٠٠(ومسلم ) ٤٧٥(البخاري  -٤
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١٩٦ 

  األذان: لفصل الثانيا

  :تعريفه. أ
. ﴾ورسـوله  اللَّـه  مـن  وأَذَانٌ﴿ :Iقـال  اإلعـالم بـأي شـيء كـان،     : لغةًاألذان 

ن بالضم كأنـه  ذُأصله اُأل :وقال ابن قتيبة ،وهو االستماع ،ن بفتحتنيذَواشتقاقه من اَأل
  .أودع ما علمه أذن صاحبه

  .هـا)١(هو اللفظ املشروع يف أوقات الصلوات لإلعالم بوقتها: واصطالحاً

وبـه   ،بهوجوبه إحدى الروايتني عن مالك وأمحد وأكثر أصحا: وجوبه وفضله *
  .)٢(ورجحه وابن حزم والشوكاين قال عطاء وجماهد واألوزاعي وابن املنذر

  .)٣(وإمنا يكون األذان بعد دخول الوقت إمجاعا
إذا حضرت الصـالة فليـؤذن   «: قال rأن النيب  tعن مالك بن احلويرث  -

  .)٤(»لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم

  .)٥(»تر اإلقامة إال اإلقامةأمر بالل أن يشفع األذان ويو« :قال t أنسعن  -

كان إذا أغزى بنا قوما مل يكن يغزينا حىت يصبح « rالنيب أن  t أنسعن  -
  .)٦(»عليهمسمع أذانا أغار وإن مل ي ،فإن مسع أذانا كف عنهم ،وينظر

                                       
   ١/٣٨٧والنيل  ٨١-٣/٨٠واموع  ٢/٥٣واملغين  ٣/٦وذيب األمساء واللغات  ٢/١٥٢٢الصحاح  -١
  ٢/١٦٤واحمللى  ٢/٣٨٧والنيل  ٣/٩٠واموع  ٢/٧٣املغين  -٢
 ٢/١٥٩واحمللى  ٧: اإلمجاع البن املنذر ص -٣

  .)٣٧٨(ومسلم ) ٦٨٥(البخاري  -٤
  )٣٧٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٠٥(البخاري  -٥
  )١٣٦٥(واللفظ له ومسلم ) ٦١٠(البخاري  -٦
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١٩٧ 

واحلاصل أنه مـا ينبغـي يف مثـل هـذه      :١/١٩٧قال الشوكاين يف السيل اجلرار 
دد يف وجوا فإا أشهر من نار على علم وأدلتـها هـي   العبادة العظيمة أن يتردد متر

  هـا .الشمس املنرية

  :فضله* 

املؤذنـون أطـول النـاس أعناقـا يـوم      «: قال rأن رسول اهللا  tعن معاوية  -
  .)١(»القيامة

إذا نـودي للصـالة أدبـر الشـيطان لـه      «: قـال  rأن النيب  t هريرةعن أيب -
  .)٢(ثاحلدي »....ضراط حىت ال يسمع التأذين

اإلمـام ضـامن واملـؤذن مـؤمتن     « :rرسـول اهللا   قال: قال t هريرةعن أيب  -
  .)٣(»ؤذننيواغفر للمرشد األئمة أاللهم 

ويشـهد لـه كـل     ،املؤذن يغفر له مدى صوته«: قال rأنه  t هريرةعن أيب  -
ة ويكفـر عنـه مـا    ،وشـاهد الصـالة يكتـب لـه مخـس وعشـرون صـال        ،رطب ويابس

  .)٤(»بينهما

  :األذان صفة -ب
  .)٥(وتربيع التكبري وتثنيته وكل ذلك جائز ،ثبت يف األذان الترجيع وعدمه

اهللا أكرب اهللا أكرب، أشهد أن « :علمه هذا األذان rأن نيب اهللا  tعن أيب حمذورة 
إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، أشهد أن حممدا رسول  ال

                                       
  )٣٨٧(أمحد ومسلم  -١
  )٣٨٩(ومسلم ) ٦٠٨(البخاري  -٢
 ١/٤٣٠والبيهقـي  ) ٢٤٠٤(والطيالسي ) ٢٠٧(والترمذي  ٢/٤١٩واللفظ له وأمحد ) ٥١٧(أبو داود  -٣

  ).٢١٧(إلرواء وصححه ابن خزمية ابن حبان واأللباين يف ا
والبخـاري يف خلـق أفعـال العبـاد      ٢/٢٤٩وأمحـد  ) ٢٥٤٢(واللفظ له والطيالسـي  ) ٥١٥(أبو داود  -٤

  ).١٦٦٦(وابن حبان ) ٣٩٠(وصححه ابن خزمية ) ٢٣(
  ٣٩٣/ ٢نيل األوطار  -٥
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١٩٨ 

أشهد أن ال إله إال اهللا أشـهد أن ال إلـه إال اهللا، أشـهد أن حممـدا     : قولمث يعود في ،اهللا
حـي علـى الفـالح     )مـرتني (اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، حي على الصالة  رسول

 tعن أيب حمذورة «واخلمسة لفظهم )١(مسلم »اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا) مرتني(
اهللا  :األذان ،رة كلمة واإلقامة سبع عشرة كلمـة علمه األذان تسع عش rأن رسول اهللا 
  .)٢(التكبري فذكر حنو احلديث السابق بتربيع »...هللا أكرب اهللا أكربا ،أكرب اهللا أكرب

  :واملختار من األذان هو
التكبري بـدون ترجيـع اختـاره أمحـد وإسـحاق والثـوري        بتربيعأذان بالل  -أ

  .وأصحاب الرأي

رواية عن و واختاره الشافعي ،التكبري مع الترجيعأذان أبو حمذورة بتربيع  -ب
  .مالك ورجحه ابن حزم

واختاره مالك يف املشهور  ،جيعأذان عبد اهللا بن زيد بتثنية التكبري مع التر -ـج
  .)٣(عنه

  :صفة االقامة. ج
ختاره أمحد والشافعي ورجحه ابن ا إحدى عشرة كلمة بتثنية قد قامت الصالة. أ

  .حزم والشوكاين

 .شرة كلمات بإفراد قد قامت الصالة عند مالكع. ب

 قامة الصالة مـرتني عنـد أيب   رادة قدمع زي ،سبع عشرة كلمة كاألذان عندهم. ج
  .)٤(حنيفة

                                       
  )٣٧٩(مسلم  -١
) ٧٠٩(جـة  وابـن ما ) ٦٣٠(والنسـائي خمتصـرا   ) ١٩٢(والترمـذي خمتصـرا   ) ٥٠٢(أمحد وأبو داود  -٢

  صريي واأللباينووالب) ١٦٨٠(وابن حبان ) ٣٧٧(وصححه ابن خزمية 
  ٢/١٤٩واحمللى  ٢٠٩-١/٢٠٦والسبل  ٣/١٠٢واموع  ٥٧-٢/٥٦املغين  -٣
  ٣٩٩-٣٩٦/ ٢ونيل األوطار  ١٠٥-٣/١٠٢واموع  ٥٩-٥٨/ ٢املغين  -٤
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١٩٩ 

  :ما يقول عند مساع األذان -جـ
إذا مسعتم النداء فقولـوا مثـل مـا    «: قال rأن النيب  tعن أيب سعيد اخلدري 

  .)١(»يقول املؤذن

إذا مسعتم املؤذن فقولوا « :يقول rأنه مسع رسول اهللا  t وعن عبد اهللا بن عمر
مث سـلوا اهللا   ،ا عشرافإنه من صلى علي صلى اهللا عليه  ،مثل ما يقول مث صلوا علي

 ،يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هـو 
  .)٢(»فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة

إذا قال املؤذن اهللا أكـرب اهللا  « :rرسول اهللا  قال: قال tعن عمر بن اخلطاب 
أشـهد أن ال   :أشهد أن ال إله إال اهللا قال :مث قال ،فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب ،أكرب

 :مث قال ،أشهد أن حممدا رسول اهللا :قال ،أشهد أن حممدا رسول اهللا :إله إال اهللا مث قال
ال حول  :قال ،حي على الفالح :مث قال ،هللاإال با وال قوة ال حول :قال ،حي على الصالة
ال إله إال اهللا  :مث قال ،اهللا أكرب اهللا أكرب :قال ،اهللا أكرب اهللا أكرب :مث قال ،وال قوة إال باهللا

  .)٣(»من قلبه دخل اجلنة ،ال إله إال اهللا :قال

أشهد أن ال إله  :املؤذن من قال حني يسمع«: أنه قال rعن النيب  tعن سعد 
رضـيت بـاهللا ربـا ومبحمـد رسـوال       ،لهاهللا وحده وال شريك له وأن حممدا عبده ورسو

  .)٤(»ذنبه وباإلسالم دينا غفر له
: من قال حني يسمع النداء« :rرسول اهللا  قال: قال t عن جابر بن عبد اهللا

ة والفضـيلة وابعثـه   اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسـيل 
  .)٥(»شفاعيت يوم القيامةله مقاما حممودا الذي وعدته حلت 

                                       
  ).٣٨٣(ومسلم ) ٦١١(البخاري  -١
  ).٣٨٤(مسلم  -٢
  ).٣٨٥(مسلم  -٣
  ).٣٨٦(مسلم  -٤
  ).٦١٤(اجلماعة إال مسلم واللفظ للبخاري  -٥
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٢٠٠ 

  :ويب يف األذان األول من الفجرثالت -د
الصالة خري من النوم مرتني بعد حـي   :ينبغي أن يقول يف األذان األول للصبح

  .)١(على الفالح

خـري  ة الصال ،الصالة خري من النوم« :rعن النيب  tففي حديث أيب حمذورة 
حـي علـى   ...« :علمـه األذان ومنـه   rوفيه أن الـنيب   .»من النوم يف األوىل من الصبح

الصالة خري من النوم الصالة خري مـن النـوم يف األوىل مـن     ،الفالح حي على الفالح
  .)٢(»الصبح

  :جعل األصبع يف األذننيو نيتاحليعل االلتفات عند -هـ

وأن يلتفت عند حي علـى الصـالة   بعه يف أذنيه اويستحب للمؤذن أن جيعل أص
اه هاهنا يؤذن ويدور ويتبع ف رأيت بالال«: حلديث أيب حمذورة قال )٣(وحي على الفالح

  .ستدارةوليس يف الصحيحني اال. )٤(»وهاهنا وإصبعه يف أذنيه
  :اإلقامةو الدعاء بني األذان -و

  .)٥(»امةال يرد الدعاء بني األذان واإلق« :rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن 

قالـه ابـن املنـذر يف     ،السنة أن يكون املؤذن واقفا مستقبال القبلة إمجاعـا : تنبيه
  .)٧(إمجاعه ص 

                                       
 ١/٢٠٨انظر سبل السالم  -١

وصححه ابن حـزم وحسـنه يف   . واللفظ الثاين له )٦٣٣(له والنسائي األول واللفظ )  ٥٠١(أبو داود  -٢
  ١/٢٨٦اخلالصة 

  ١/٢١١ل والسب ٢/٤٠٣ونيل األوطار  ٣/١١٦واموع  ٨٥ – ١/٨٤و ١/٨١انظر املغين  -٣
  )٧١٧(واللفظ له وابن ماجة ) ١٩٧(والترمذي ) ٥٠٣(ومسلم )٦٣٤(البخاري  -٤
وأمحـد  ) ٢١٢(والترمذي ) ٥٢١(وأبو داود ) ٤٢٥(وابن خزمية ) ٦٧(النسائي يف عمل اليوم والليلة  -٥

  )٢٩٦(وصححه ابن حبان ) فادعوا(وزاد  ٣/١٥٥
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٢٠١ 

  صالة الجماعة: الفصل الثالث

  :وجوا وبيان فضلها. أ
وأبو موسى وعطاء واألوزاعي وأمحد وأبو ثور وابن  t مسعودبن اوقد أوجبها 
  .)١(فرض كفاية :املنذر وقال الشافعي

  .)٢(ثنني فما فوقهما إمجاعاانعقد اجلماعة بوت

أثقل الصـالة علـى املنـافقني صـالة     «: قال rأن رسول اهللا  tعن أيب هريرة 
ولقـد مهمـت أن آمـر     ،ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ،العشاء وصالة الفجر

مث أنطلق معي برجـال معهـم حـزم مـن      ،مث آمر رجال فيصلي بالناس ،بالصالة فتقام
  .)٣(»ىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيومحطب إ

يا رسول اهللا ليس يل قائد يقـودين إىل   :أن رجال أعمى قال« tعن أيب هريرة 
فلما وىل دعـاه   ،فرخص له ،أن يرخص له فيصلي يف بيته rاملسجد فسأل رسول اهللا 

  .)٤(»فأجب :قال ،نعم :قال ؟هل تسمع النداء :فقال

صالة اجلماعة تفضل صـالة الفـذ   « :rرسول اهللا  قال: قال t عن ابن عمرو
  .)٥(»بسبع وعشرين درجة

إذا اسـتأذنتكم نسـاؤكم بالليـل إىل املسـجد     «: قال rأنه  tعن ابن عمر و
  .)٦(رواه اجلماعة إال ابن ماجه .»فأذنوا هلن

                                       
واحمللـى   ٢/٤٠٠وسـبل السـالم    ٣/١٣٠األوطـار   ونيـل  ٩٠-٨٧/ ٤وامـوع   ٣/٥املغين البن قدامة  -١

٣/١٠٤  
 ٩٢-٤/٩١واموع  ٣/٧املغين  -٢

  )٦٥١(ومسلم ) ٦٥٧(البخاري  -٣
  )٦٥٣(مسلم  -٤
  )٦٥٠(ومسلم ) ٦٤٥(البخاري  -٥
  )٤٤٢(ومسلم ) ٨٦٥(البخاري  -٦
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٢٠٢ 

ال متنعوا النسـاء أن خيـرجن إىل املسـاجد وبيـون خـري      « :ويف رواية أليب داود
  .)١(»نهل

  :من تصح إمامته .ب
 tعاقل عامل بأحكام الصالة تصح إمامته، فعن أيب سعيد اخلـدري  وكل مسلم 

إذا كــانوا ثالثــة فليــؤمهم أحــدهم، وأحقهــم باإلمامــة «: rقــال رســول اهللا : قــال
  .)٢(»أقرؤهم

  .)٣(أما اجلاهل بأحكام الصالة فال تصح إمامته إمجاعا قاله ابن جزي وغريه

مامة هو األقرأ، مث األعلم بالسنة، مث األقدم هجرة، مث األكرب سـنا،  واألحق باإل* 
: rقال رسول اهللا : قال t مسعودعن أيب : والسلطان ورب البيت أحق من غريمها

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كـانوا  «
يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا، وال يؤم الرجل  يف السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا

  .)٤(»الرجل يف سلطانه، وال جيلس على تكرمته يف بيته إال بإذنه

فإن كانوا يف اهلجرة واحدا فأفقههم فقها، فإن كـانوا يف  «: ويف رواية للدارقطين
  .)٥(»الفقه واحدا فأكربهم سنا

ضرت الصالة فأذنا إذا ح«: rقال رسول اهللا : قال tوعن مالك بن احلويرث
  .)٦(»وأقيما وليؤمكما أكربكما

  
                                       

ط الشيخني وصححه احلاكم على شر ٢/٧٦وأمحد  ٣/١٣١والبيهقي  ١/٢٠٩واحلاكم ) ٥٦٧(داود أبو  -١
  )٥١٥(ووافقه الذهيب وصححه األلباين يف اإلرواء 

  ).٦٧٢(مسلم  -٢
  ٤٨: القوانني الفقهية، ص -٣
  .والعمل عليه عند أهل العلم: واللفظ له، وقال) ٢٣٥(والترمذي ) ٥٨٢(وأبو داود ) ٦٧٣(مسلم  -٤
  وسنده صحيح) ١٠٧٣(الدارقطين  -٥
  )٦٥٨(البخاري  -٦
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٢٠٣ 

  :ويؤم األقرأ وإن كان صبيا مميزا* 
: فقال. حقا rجئتكم واهللا من عند النيب : أن أباه قال tعن عمرو بن سلمة 

صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصالة كذا يف حني كذا، فإذا حضرت الصـالة فليـؤذن   «
وا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مين ملا أتلقـى مـن   فنظر ،»أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا

  .)١( الركبان، فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنني

: ص(قال ابن حزم يف مراتب اإلمجـاع  : وال تصح إمامة املرأة للرجال إمجاعا* 
واتفقوا على أن املرأة ال تؤم الرجال، وهـم يعلمـون أـا امـرأة، فـإن فعلـوا       «): ٥١

  .»اسدة بإمجاعفصالم ف

وابـن عمـر وعائشـة وأم     عبـاس ابـن  : وجيوز أن تؤم املرأة النساء عند اجلمهور
وعطـاء وجماهـد والنخعـي     -قال ابن حزم وال يعلم هلم خمالف من الصحابة-سلمة 

والشعيب واحلسن البصري وقتادة واألوزاعي والثوري وأمحد وإسحاق والشافعي وأبـو  
  .الكثور وأبو حنيفة وداود خالفا مل

  .)٢(»أمرها أن تؤم أهل دارها rأن النيب « :عن أم ورقة بنت نوفل

أا أمـت نسـاء بالفريضـة يف     gعن متيمة بنت سلمة عن عائشة أم املؤمنني 
  .)٣(املغرب، وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة

  .)٤(أمتنا أم سلمة يف صالة العصر وقامت بيننا: وعن حجرية بنت حصني قالت
  .)٥(نه كان يأمر جارية له تؤم نساءه يف ليايل رمضانأ tعن ابن عمر 

  

                                       
  ) ٥٨٥(لفظ له يف حديث طويل، وأبو داود وال) ٤٣٠٢(البخاري  -١
  .وحسنه األلباين) ١٦٧٦(وصححه ابن خزمية ) ٥٩٢(وأبو داود  ٦/٤٠٥أمحد  -٢
  وصححه النووي ٢/١٢٦واحمللى  ١/٣٨٨الدارقطين  -٣
  وصححه النووي ٨/٣٥٦وابن سعد  ١/٣٨٨الدارقطين  -٤
  ٢/١٢٨عبد الرزاق واحمللى  -٥
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٢٠٤ 

  :)١(وجوب متابعة اإلمام والنهي عن مسابقته .ج
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب  -

وإذا قـال مسـع    ،وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع ،فكربوا وال تكربوا حىت يكرب
وال تسـجدوا حـىت    ،وإذا سجد فاسـجدوا  ،اللهم ربنا لك احلمد :فقولوا محده اهللا ملن
  .)٢(»...يسجد

أيها الناس إين إمامكم فال تسـبقوين  « :rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن  -
  .)٣(»بالركوع وال بالسجود وال بالقيام وال بالقعود وال باالنصراف

ال خيشـى  أ خيشى أحـدكم أو أما « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب  -
أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل اهللا رأسـه رأس محـار أو جيعـل اهللا صـورته     

  .)٤(»صورة محار

حبيث يعترب ما أدرك هو : الدخول مع اإلمام وإكمال ما فاته بعد سالم اإلمام -د
كاين والشـو  ورجحه الصنعاين وابن حـزم  ،وبه قال طائفة من أهل العلم ،أول صالته

  .)٥(والعسقالين وابن املنذر وابن رشد احلفيد

إذا مسعـتم اإلقامـة فامشـوا إىل الصـالة     «: قـال  rعن النيب  t هريرةعن أيب 
  .)٦(»فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا ،وعليكم بالسكينة والوقار

وإمنا يعتد الالحق بركعة أدرك ركوعها وهـي  «: قال املهدي يف حدائق األزهار
وال يتشهد األوسط من فاتته األوىل من أربع ويتابعه ويـتم مـا    ،ته يف األصحأول صال

  .»فاته بعد التسليم، فإن أدركه قاعدا مل يكرب حىت يقوم
                                       

  ٤١٢-٢/٤٠٦سبل السالم و ١٣٣- ٤/١٢٩انظر اموع  -١
  واللفظ له) ٦٠٣(وأبو داود ) ٤١١(ومسلم ) ٦٨٩(البخاري  -٢
  )٤٢٦(ومسلم  ٣/١٠٢أمحد  -٣
  )٤٢٧(واللفظ له ومسلم ) ٦٩١(البخاري  -٤
وبدايـة   ١/٥٦٤وفـتح البـاري    ١/٢٦٥والسـيل اجلـرار    ٢/٣٦١وطرح التثريب  ٢/٤٣٤انظر السبل  -٥

  ٤٩: ص والقوانني الفقهية ١/٣٤١اتهد 
  ).٦٠٢(ومسلم ) ٦٣٦(البخاري  -٦
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٢٠٥ 

  :»وهي أول صالته يف األصح«: قوله: قال الشوكاين
بعد عبد  rهذا القول الراجح، واملذهب الصحيح، وقد صلى رسول اهللا : أقول

 rيف الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرمحن قام النيب rول اهللا الرمحن ودخل معه رس
  .فصلى ركعة مث سلم، وهو يف الصحيحني وغريمها

فما أدركتم فصلوا وما فاتكم «: قال rوثبت يف الصحيحني وغريمها أن النيب 
وأمـا مـا ورد يف   . فاألمر باإلمتام يدل على أن ما أدركه مع اإلمـام أول صـالته   .»فأمتوا
فقد حكم مسلم على الزهري بأنه وهـم يف   »وما فاتكم فاقضوا«: ية مسلم بلفظروا

  .هذا اللفظ، فال متمسك ملن متسك ذا اللفظ الذي وقع فيه الوهم

وأيضا لو قدرنا عدم الوهم لكان تأويل هذا اللفـظ الـذي خـالف الروايـات     
نـا، وقـد ورد بـه    فإنه أحـد معانيـه، متعي   ،الكثرية الصحيحة حبمل القضاء على اإلمام

فَـإِذَا  ﴿: Iوقـال   أي متمتموهـا  ﴾فَإِذَا قَضـيتم مناسـكَكُمI: ﴿  قال الكتاب العزيز 
  .اآلية ﴾قُضيت الصالَةُ

وذا تعرف أنه ليس يف املقام ما يصلح ملعارضة األمر باإلمتام، وتعرف صـحة   
أربع، وأنه يتم ما فاتـه   ما قاله املصنف من أنه ال يتشهد األوسط من فاتته األوىل من

  .بعد التسليم

فليس على هذا دليل، بل ظاهر  »فإن أدركه قاعدا مل يكرب حىت يقوم«: وأما قوله
أمر املؤمت بالسجود إذا أدرك اإلمام ساجدا أنه يكرب ويعتد بتلك التكبرية لصالته، وال 

 الصـالة  إذا جئـتم إىل «: يعتد بتلك السجدة، ولفظ احلديث يف سنن أيب داود هكـذا 
 »وحنن سـجود فاسـجدوا وال تعـدوها شـيئا ومـن أدرك الركعـة فقـد أدرك الصـالة        

  .)١(اهـ .وصححه ابن خزمية

                                       
  ٢٦٦-١/٢٦٥السيل اجلرار  -١
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٢٠٦ 

وتصـح   .)١(وغـريه  تصح صالة املتنفل خلف املفترض إمجاعا قاله ابن قدامة. هـ
صالة املفترض خلف املتنفل عنـد اجلمهـور عطـاء وطـاووس واألوزاعـي والشـافعي       

  .)٢(ه قال أبو ثور وابن املنذرورواية عن أمحد وب

  .)٣(»مث يأيت قومه فيصلي م rكان معاذ يصلي مع النيب « :قال t جابرعن 

بأصحابه فقال  rأن رجال دخل املسجد وقد صلى رسول اهللا  tعن أيب سعيد 
  .)٤(»معه فقام رجل من القوم فصلى معه يمن يتصدق على هذا فيصل« :rرسول اهللا 
 وجـد مجاعـة فينبغـي أن يصـلي معهـا عنـد عامـة أهـل         من صلى منفردا مث. و
  .)٥(العلم

وهو غالم شاب فلما صلى  rأنه صلى مع رسول اهللا  tعن يزيد بن األسود 
: إذا رجالن مل يصليا يف ناحية املسجد فدعا ما فجيء ما ترعـد فرائصـهما فقـال   

تفعلـوا إذا صـلى   ال «: قاال قد صلينا يف رحالنـا فقـال   »مامنعكما أن تصليا معنا ؟«
  .)٦(»ةومل يصل فيصل معه فإا له نافل أحدكم يف رحله مث أدرك االمام

حديث حسن صحيح وهو قول غري واحد من أهـل العلـم وبـه     وقال الترمذي
إذا صلى الرجل وحده مث أدرك  :يقول سفيان الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق قالوا

  .أهـ..ةاجلماعة فإنه يعيد الصلوات كلها يف اجلماع

وثبـت   وتدرك الركعة بالركوع عند مجاهري أهل العلم من املذاهب األربعـة . ز
  :)٧(وابن عمر وابن الزبري وزيد بن ثابت مسعودبكر وابن  عن أيب

                                       
  ١٧١ -٤/١٦٩واموع  ٣/٦٨املغين  -١
 ٤/١٦٩واموع  ٣/٦٧املغين  -٢

  )٤٦٥(ومسلم ) ٧١١(البخاري  -٣
والبيهقـي  ) ١٦٨(وابـن اجلـارود    ١/٤٢٧والترمذي  ١/٣١٨والدارمي ) ٥٧٤(وأبو داود  ٣/٦٤أمحد  -٤

  )٥٣٥(وصححه ووافقه الذهيب واأللباين يف اإلرواء  ١/٢٠٩ واحلاكم ٣/٦٩
  ١٦٣-٣/١٦٢ونيل األوطار  ٤/١٢٢انظر اموع  -٥
  ).٨٥٨(والنسائي )  ٢١٩( واللفظ له والترمذي ) ٥٧٥(أبو دود  -٦
 .١٠٦: ومنار السبيل ص ١/٢٦٥والسيل اجلرار  ٣/١٥٨ونيل األوطار  ٢/٣٦١طرح التثريب  -٧
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٢٠٧ 

إذا جئتم إىل الصالة وحنن سـجود  «: rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 
قطين ويف لفظ للدار)١(»الةفاسجدوا وال تعدوا شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الص

  .»مام صلبهمن أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اإل« :والبيهقي

واتفقوا علـى أن املـرأة ال تـؤم     ٥١: قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع ص: تنبيه
 .فإن فعلوا فصالم فاسدة بإمجاع اهـالرجال وهم يعلمون أا امرأة 

                                       
وصـححه احلـاكم    ٢/٨٩والبيهقـي   ١/٢١٦واحلـاكم  ) ١٣٢(واللفظ له والدارقطين ) ٨٩٣(أبو داود  -١

  )٤٩٦(والذهيب وقواه بشواهده ابن حجر والشوكاين واأللباين يف اإلرواء 
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٢٠٨ 

  )١(السترة: الفصل الرابع

  :وجوا -أ
إذا صـلى أحـدكم فليصـل إىل سـترة وليـدن      «: قـال  rأنه  tعن أيب سعيد 

  .)٢(»منها

  :حترمي املرور بني يدي املصلي -ب
 يـدي  لو يعلم املار بني« :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب جهيم بن احلارث 

  .)٣(»ذا عليه لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديهاملصلي ما

  :در السترةق -ج
: يف غزوة تبوك عن سترة املصلي فقال rقالت سئل رسول اهللا  g عن عائشة

  .)٤(»كمؤخرة الرحل«

  .)٥(»كان يركز له احلربة فيصلي إليها rأن النيب « :عن عبد اهللا بن عمر

  :دفع املار بني يدي املصلي -د
يء إذا صلى أحدكم إىل شـ « :rقال رسول اهللا : قال tعن أيب سعيد اخلدري 

إمنـا هـو   ف فليقاتلـه  يديـه فليدفعـه فـإن أىب    يستره من الناس فأراد أحد أن جيتاز بـني 
  .)٦(»شيطان

                                       
  ٣/٥والنيل  ٢٣٢ – ٣/٢٢٤واموع  ١٠٣-٣/٨٠املغين  -١
  وإسناده صحيح) ٩٥٤(واللفظ له وابن ماجة ) ٦٩٨(أبو داود  -٢
  ).٥٠٧(ومسلم ) ٥١٠(البخاري  -٣
  ).٥٠٠(مسلم  -٤
  )٥٠١(ومسلم ) ٤٩٤(البخاري  -٥
  )٥٠٥(ومسلم ) ٥٠٩(البخاري  -٦
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٢٠٩ 

  :يقطع الصالة ما -هـ
والكلب يقطع الصالة املرأة واحلمار «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 

  .)١(»ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

                                       
  )٥١١(مسلم  -١
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٢١٠ 

  :)١(تسوية الصفوف: الفصل الخامس

  :سوية الصفاحلث على ت -ا
سووا صـفوفكم فـإن تسـوية    « :rرسول اهللا  قال: قال t عن أنس بن مالك

  .)٢(»الصف من متام الصالة
لتسون صفوفكم أو « :يقول rمسعت رسول اهللا  :قال t عن النعمان بن بشري
  .)٣(»ليخالفن اهللا بني وجوهكم

  :أفضلية الصفوف األوىل -ب
 صفوف الرجـال أوهلـا وشـرها    خري«: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 

  .)٤(»آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا

  :كيفية تسوية الصفوف -ج
وا رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذ«: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 

شـيطان يـدخل مـن خلـل الصـف كأـا       ألرى ال باألعناق فوالذي نفسـي بيـده إين  
  .)٥(»ذفاخل

ثنان فأكثر خلفه عنـد عامـة أهـل    مام ويصلي االعن ميني اإلالواحد يصلي  -د
  .)٦(العلم من السلف واخللف

                                       
  ٣/١٩٦والنيل  ١٢٤-٤/١٢٢انظر اموع  -١
  ).٤٣٣(ومسلم ) ٧٢٣(البخاري  -٢
  ).٤٣٦(ومسلم ) ٧١٧(البخاري  -٣
  ).٤٤٠(مسلم  -٤
  )٢١٦٦(وصححه ابن حبان ) ٨١٥( واللفظ له والنسائي) ٦٦٧(أبو داود  -٥
  ٣/١٨٧ونيل األوطار  ١٨٥ – ٤/١٨٣انظر اموع  -٦
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٢١١ 

يصلي من الليل فقمت  rبت عند خاليت فقام النيب «: قال t عباسعن ابن 
  .)١(»معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامين عن ميينه يأصل

 rنيب صليت أنا ويتـيم يف بيتنـا خلـف الـ    : قال t أنس عن أنس بن مالك
  .)٢(»مي أم سليم خلفناأو

                                       
  )٧٦٣(واللفظ له وسلم ) ٦٩٩(البخاري  -١
  ).٦٥٨(واللفظ له ومسلم ) ٧٢٧(البخاري  -٢
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٢١٢ 

  :)١(صفة الصالة: الفصل السادس
  .استقبل القبلة قائما وادن من السترة -١

  .استحضر يف قلبك نية الصالة وهي القصد والعزم وال يتلفظ ا -٢

  .»اهللا أكرب«: ارفع يديك حذو منكبيك أو أذنيك وقل -٣

  .ضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر -٤
  .أ بعض أدعية االستفتاحاقر-٥

اقرأ الفاحتة يف كل ركعة وذلك يستلزم االسـتعاذة والبسـملة قبلـها لكـل      -٦
  .القراء وأمن بعد الفاحتة

اقرأ بعد الفاحتة بسورة يف الصبح واألوليني من الظهر والعصـر واملغـرب    -٧
  .والعشاء

  .جيهر يف قراءة الصبح واألوليني من املغرب والعشاء -٨

  .راءة ارفع يديك وكرب واركعبعد الق -٩

يف الركوع ضع يديك على ركبتيك وفرج بني أصابعك كالقابض مـا   -١٠
سبحان ريب « :بعض أذكار الركوع مثلواقرأ وابسط ظهرك وسوه مع الرأس واطمئن 

  .ثالثا »العظيم

وقـل بعـد االعتـدال     »مسع اهللا ملن محده« :ارفع رأسك من الركوع قائال -١١
 »محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى« :أو زد »ولك احلمدربنا « :قائما

  .وحنوه من أذكار الرفع من الركوع

ما ووجهما إىل القبلة واجعلهما حذو هاسجد باسطا كفيك وضم أصابع -١٢
منكبيك أو أذنيك ومكن أنفـك وجبـهتك مـن األرض وانصـب قـدميك واسـتقبل       

  .بأصابعهما القبلة
                                       

  ٣/٢٣٢انظر اموع  -١
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٢١٣ 

سـبحان ريب  « :بعـض أذكـار السـجود مثـل     اقـرأ لسـجود و اطمئن يف ا -١٣
  .ثالثا »األعلى

ارفع رأسك مكربا وافترش رجلك اليسـرى وانصـب الـيمىن مسـتقبال      -١٤
اللـهم اغفـر يل   « :بعض أذكار اجللوس بني السـجدتني مثـل   واقرأا القبلة ابعهبأص

  .»وارمحين واجربين وارفعين واهدين وعافين وارزقين

  .سجدة الثانية كما سجدت األوىلكرب واسجد ال -١٥
ارفع رأسك مكربا واستو قاعدا مثـل قعـودك األول بـني السـجدتني مث      -١٦

  .اض معتمدا على األرض

بعد فراغـك مـن الركعـة الثانيـة اجلـس للتشـهد كمـا جلسـت بـني           -١٧
السجدتني وضع كفك اليمىن على فخذك اليمىن واليسرى على اليسرى باسطا كفها 

  .rشر بالسبابة واقرأ التشهد والصالة على النيب أاليمىن و أصابع واقبض
للتشهد األخري وافعل فيه ما متوركا اجلس وبعد إكمال ركعات الصالة  -١٨

  .فعلت يف التشهد األوسط مث استعذ باهللا وادع مبا شئت

السالم علـيكم  "وعن يسارك  "السالم عليكم ورمحة اهللا"سلم عن ميينك  -١٩
  ."ورمحة اهللا

  .افعل ما استطعت من األذكار اليت بعد الصالة -٢٠
  :و فيما يلي بعض األحاديث املبينة ملا ذكرنا من صفة الصالة

  :دعاء االستفتاح* 

 –يسكت بني التكبري والقراءة إسـكاتة   rكان النيب «: قال t هريرةعن أيب 
والقراءة  ك بني التكبرياهللا إسكاتت قال هنية، فقلت بأيب وأمي يا رسول –قال أحسبه 
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، : أقول :قال ما تقول؟
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٢١٤ 

اللهم نقين من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسـل خطايـاي   
  .)١(»باملاء والثلج والربد

  :حديث المسيء صالته* 

ناحية املسجد فصلى  يف rأن رجال دخل املسجد ورسول اهللا  t هريرةعن أيب 
وعليـك السـالم، ارجـع فصـل فإنـك مل      « :rمث جاء فسلم عليه فقال له رسـول اهللا  

 »صـل عليك السالم، ارجع فصل فإنك مل ت«: فرجع فصلى مث جاء فسلم فقال »تصل
إذا قمـت إىل الصـالة   : علمـين يـا رسـول اهللا فقـال    «قال يف الثانية أو يف اليت بعدها 

ل القبلة فكرب مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن مث اركـع حـىت   فأسبغ الوضوء مث استقب
تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تستوي قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفـع حـىت   

تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك تستوي جالسا مث اسجد حىت 
  .)٢(»يف صالتك كلها

ينما هو جالس يف املسجد يومـا قـال   ب rأن رسول اهللا  tعن رفاعة بن رافع 
وحنن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صالته مث انصرف فسلم علـى   :رفاعة
فرجـع فصـلى مث جـاء     »وعليك فارجع فصل فإنك مل تصل« :rفقال النيب  rالنيب 

وعليك فارجع فصل فإنك مل تصل ففعل ذلك مرتني أو ثالثا كـل  «: فسلم عليه قال
وعليك فارجع فصل فإنـك  « :rفيقول النيب  rفيسلم على النيب  r ذلك يأيت النيب

فخاف الناس وكرب عليهم أن يكون من أخف صالته مل يصل فقال الرجـل   » تصلمل
أجـل، إذا قمـت إىل   «: فأرين وعلمين فإمنا أنا بشر أصيب وأخطئ فقال: يف آخر ذلك

عك قرآن فاقرأ وإال فامحد فإن كان م ،الصالة فتوضأ كما أمرك اهللا مث تشهد وأقم أيضا
عا مث اعتدل قائما مث اسـجد فاعتـدل سـاجدا مث    اهللا وكربه وهلله مث اركع فاطمئن راك

مث قم فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك وإن انتقصت منه شيئا  اجلس فاطمئن جالسا
  :وأبو داود ولفظه)٣(الترمذي »انتقصت من صالتك

                                       
  واللفظ للبخاري) ٥٩٨(ومسلم ) ٧٤٤(البخاري  -١
 )٥٩٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٥١(البخاري  -٢

  )٣٠٢(الترمذي  -٣
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٢١٥ 

 -يعين مواضعه-وضأ فيضع الوضوء إنه ال تتم صالة ألحد من الناس حىت يت« 
اهللا أكرب مث يركع  :ليه ويقرأ مبا تيسر من القرآن مث يقولويثين ع Uمث يكرب وحيمد اهللا 

اهللا أكرب مث  :مسع اهللا ملن محده حىت يستوي قائما مث يقول :حىت تطمئن مفاصله مث يقول
 :ي قاعدا مث يقولاهللا أكرب ويرفع رأسه حىت يستو :يسجد حىت تطمئن مفاصله مث يقول

اهللا أكرب مث يسجد حىت تطمئن مفاصله مث يرفـع رأسـه فيكـرب فـإذا فعـل ذلـك متـت        
  :ويف رواية له )١(»صالته
إذا قمت فتوجهت إىل القبلة فكرب مث اقرأ بأم القرآن ومبا شاء اهللا أن تقرأ وإذا «
إذا سجدت فمكن لسجودك : وقال ضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهركركعت ف

فـإذا جلسـت يف   « :)٣( يب دوادويف رواية أل .)٢(»إذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرىف
 .)٤(»...وسط الصالة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى مث تشهد

يف عشرة مـن   tمسعت أبا محيد الساعدي «: عن حممد بن عمرو بن عطاء قال
 :قالوا rل اهللا أنا أعلمكم بصالة رسو :منهم أبو قتادة قال أبو محيد rأصحاب النيب 

: فاعرض قال :قالوا ،بلى :فلم فواهللا ما كنت بأكثرنا له تبعا وال أقدمنا له صحبة قال
إذا قام إىل الصالة يرفع يديه حىت حياذي ما منكبيه مث يكرب حـىت   rكان رسول اهللا «

يقر كل عظم يف موضعه معتدال مث يقرأ مث يكرب فريفع يديه حىت حياذي ما منكبيـه مث  
ه مث يعتدل فال يصـب رأسـه وال يقنـع مث يرفـع رأسـه      يركع ويضع راحتيه على ركبتي

اهللا أكرب  :مسع اهللا ملن محده مث يرفع يديه حىت حياذي ما منكبيه معتدال مث يقول :فيقول
ويثين رجله اليسرى فيقعد  :مث يهوي إىل األرض فيجايف يديه عن جنبيه مث يرفع رأسه

أكـرب ويرفـع رأسـه ويـثين      اهللا :يه إذا سجد ويسجد مث يقولويفتح أصابع رجل عليها
رجله اليسرى فيقعد عليها حىت يرجع كل عظم إىل موضعه مث يصنع يف األخرى مثـل  
ذلك مث إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت حياذي ما منكبيه كما كرب عند افتتاح 

                                       
 )٨٥٧(أبو داود  -١

  »مث اقرأ بأم القرآن مث مبا شئت«: وفيه) ١٧٨٧(وصححه ابن حبان ) ٨٥٩(أبو داود  -٢
 )٨٦٠(دواد  وبأ -٣

  )٣٢٢-٣٢١(احلديث صححه األلباين يف اإلرواء  -٤
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٢١٦ 

جدة اليت فيها التسـليم أخـر   الصالة مث يصنع ذلك يف بقية صالته حىت إذا كانت الس
 rصدقت هكذا كان رسـول اهللا   :شقه األيسر قالوارجله اليسرى وقعد متوركا على 

  .)١(»يصلي

  :وجوب قراءة الفاتحة لكل مصل* 

  .)٢(»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«: قال rأنه  t عن عبادة بن الصامت
 »فيهـا بفاحتـة الكتـاب    ال جتزئ صالة ال يقرأ الرجل«): ١٢١٢«وللدارقطين 

  .وصححه الدارقطين والنووي

يف صالة الفجر فقرأ  rكنت خلف رسول اهللا : قال tعن عبادة بن الصامت 
r نعـم  : قلنـا  »لعلكم تقرؤون خلف إمـامكم؟ «: فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال

  .)٣(»يقرأ اال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل «: هذا يا رسول اهللا، قال

والعمل على هذا احلـديث يف القـراءة خلـف    : قال الترمذي بعد هذا احلديث
والتابعني وهو قول مالك بن أنـس   rاإلمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب 

  .وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق يرون القراءة خلف اإلمام

  :رفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى* 

رفع يديه حني دخـل يف الصـالة كـرب     rأنه رأى النيب  tل بن حجر عن وائ 
فلمـا أراد   ،بثوبه مث وضع يده اليمىن على اليسرى مث التحف ،وصف مهام حيال أذنيه

مسع اهللا ملن محده رفع  :أن يركع أخرج يديه من الثوب مث رفعهما مث كرب وركع فلما قال
  .)٤(يديه فلما سجد سجد بني كفيه

                                       
  واللفظ له) ٧٣٠(وأبو داود ) ٨٢٨(البخاري  -١
  )٣٩٤(ومسلم ) ٧٥٦(البخاري  -٢
والبخاري يف جزء ) ٩٢٠(والنسائي ) ٣١١(واللفظ له، والترمذي ) ٨٢٣(وأبو داود ) ٢٢١٦٣(أمحد  -٣

 ١/٣٢٢وصـححه ابــن حبـان واحلــاكم   ) ١٢٠٠(والــدارقطين ) ٤٦٠(وابــن حبـان  ) ٢٥٧(القـراءة  
  .والدارقطين والبيهقي والذهيب وابن امللقن

 واللفظ ملسلم) ٧٢٣(وأبو داود ) ٤٠١(مسلم  -٤
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٢١٧ 

  :التأمين* 

إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني «: قال rأنه  t هريرةعن أيب 
  .)١(.»املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

  :القراءة بعد الفاتحة* 

كـان يقـرأ يف الظهـر يف األولـيني بـأم الكتـاب        rأن الـنيب   tعن أيب قتادة 
اآليـة أحيانـا ويطـول يف     وسورتني ويف الركعتني األخريتني بفاحتة الكتاب ويسـمعنا 

  .)٢(»الركعة األوىل ما ال يطول يف الثانية وهكذا يف العصر وهكذا يف الصبح

  :أذكار الركوع والسجود* 

يكثر أن يقـول يف ركوعـه وسـجوده     rكان رسول اهللا « :قالت g عن عائشة
  .)٣(»سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن

  :جلسة األوتار* 

يصلي فإذا كان يف وتر من صالته  rأنه رأى النيب  tاحلويرث بن  عن مالك
  .)٤(مل ينهض حىت يستوي قاعدا

  :االعتماد على األرض عند القيام* 

يصـلي فكـان    rأنه صلى هلم كما كان رسول اهللا  tعن مالك بن احلويرث 
  .)٥( اعتمد على األرض مث قامووإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس  ،يتم التكبري

                                       
 ).٤١٠(ومسلم ) ٧٨٠(ي البخار -١

  )٤٥١(ومسلم ) ٧٧٦(رواه البخاري  -٢
  )٤٨٤(ومسلم ) ٨١٧(البخاري  -٣
  )٨٢٣(البخاري  -٤
  )٨٢٤(البخاري  -٥
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٢١٨ 

  :التشهد* 

إن اهللا هـو السـالم فـإذا    « :rقال رسـول اهللا   :قال t عن عبد اهللا بن مسعود
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها : جلس أحدكم يف الصالة فليقل

فإنـه إذا قـال ذلـك     .النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عبـاد اهللا الصـاحلني  
يف السماء واألرض أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد أن حممـدا     أصاب كل عبد صاحل 

  .)١(»عبده ورسوله مث يتخري بعد من الكالم ما شاء

  :rالصالة على النبي * 

ولوا اللهم صـل علـى حممـد    ق«: قال rأن رسول اهللا  tعن كعب بن عجرة 
بارك  يد اللهمعلى آل إبراهيم إنك محيد جموحممد كما صليت على إبراهيم  وعلى آل

حممد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنـك محيـد       على حممد وعلى آل
  .)٢(»جميد

  :الدعاء بعد التشهد* 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 
اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القـرب ومـن فتنـة احمليـا     : أربع يقول
  .)٣(»وشر فتنة املسيح الدجال واملمات

علمين دعاء أدعو به يف صاليت  :rأنه قال لرسول اهللا  tعن أيب بكر الصديق 
وال يغفر الـذنوب إال أنـت فـاغفر يل     اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا« :قال قل

  .)٤(»الغفور الرحيم أنت مغفرة من عندك وارمحين إنك

                                       
 »مث يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو بـه « :ويف رواية) ٤٠٢(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٣٠(البخاري  -١

  )٨٣٥(البخاري 
  )٤٠٦(م واللفظ له ومسل) ٣٣٧٠(البخاري  -٢
  واللفظ له) ٥٨٨(ومسلم ) ١٣١٨١(البخاري  -٣
  )٢٧٠٥(ومسلم ) ٨٣٤(البخاري  -٤
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٢١٩ 

  :صفة السالم* 

فكان يسلم عن ميينه السـالم علـيكم    rمع النيب  صليت «: قال tعن وائل 
 .)١(»ورمحة اهللا وبركاته وعن مشاله السالم عليكم

يسلم عن ميينه وعن يسـاره حـىت يـرى     rكنت أرى النيب «: قال tعن سعد 
  .)٢(»بياض خده

  :صفة الجلوس للتشهد* 

إذا جلس يف الصالة وضـع كفـه الـيمىن     rكان النيب «: قال tعن ابن عمر 
فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه اليت تلـي اإلـام ووضـع كفـه      على

  .)٣(»اليسرى على فخذه اليسرى

  :ذكار بعد السالماأل* 

إذا انصرف من صـالته اسـتغفر ثالثـا     rكان رسول اهللا «: قال tعن ثوبان 
 .)٤(»اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام :وقال

ثـا  مـن سـبح اهللا يف دبـر كـل صـالة ثال     «: قال rعن النيب  t هريرةأيب عن 
وقال متام  ،وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب اهللا ثالثا وثالثني فتلك تسعة وتسعون

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كـل شـيء قـدير     :املائة
 .)٥(»بحرغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد ال

                                       
  وصححه ابن حجر العسقالين) ٩٩٧(أبو داود  -١
  )٥٨٢(ومسلم  ١/١٨٠أمحد  -٢
  )٥٨٠(ومسلم  ٢/١٤٧أمحد  -٣
  واللفظ له) ٥٩١(مسلم  -٤
  )٥٩٧(مسلم  -٥
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٢٢٠ 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صـالة  « :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب أمامة 
 .)١(»مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال املوت

ال إله إال اهللا وحـده ال  «: كان يقول دبر كل صالة مكتوبة rأنه  tعن املغرية 
ملا أعطيـت وال   اللهم ال مانع ،شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

  .)٢(»ا اجلد منك اجلدمعطي ملا منعت وال ينفع ذ

اللـهم إين أعـوذ بـك مـن     «: كان يتعوذ ن دبر الصـالة  rأنه  tعن سعد 
البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك من أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة 

  .)٣(»الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب

  :أركان الصالة
  .)٤(وهذا جممع عليه »إمنا األعمال بالنيات« :rلقوله  :النية. ١

إذا قمت إىل الصالة « :ء صالتهيقال للمس rألنه : )٥(إمجاعا تكبرية اإلحرام. ٢
  .ليهعمتفق  »فكرب

صل قائما فإن « :لعمران بن حصني rلقوله : )٦(ئض إمجاعااالقيام يف الفر. ٣
  .عليه متفق »مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب

ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة « :rلقوله  )٧(عند عامة أهل العلم: قراءة الفاحتة. ٤
  .)٨(يف األصح وهي على كل مصل يف كل ركعة ،متفق عليه »الكتاب

                                       
  )٩٧٢(بن حبان واأللباين يف الصحيحة وصححه ا) ١٠٠(النسائي يف عمل اليوم والليلة  -١
  )٥٩٣(ومسلم ) ٨٤٤(البخاري  -٢
  )٣٥٦٧(والترمذي ) ٢٨٢٢(البخاري  -٣
  ٢/٢٣١: واحمللى ٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٣/٢٤١واموع  ٢/١٣٢املغين  -٤
  ٢٦٢//٢واحمللى  ٢٦٠و ٢٥٦ – ٣/٢٥٠واموع  ٢/١٢٦املغين  -٥
  .٤٨: مراتب اإلمجاع صو ٢٣٩ – ٣/٢٣٥انظر اموع  -٦
  ٢٧٧ – ٢/٢٦٥واحمللى  ٥٧٤ – ٢/٥٦٦والنيل  ٢٨٧ – ٣/٢٦٣واموع  -٧
  ٢/٢٢٢انظر نيل األوطار  -٨
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٢٢١ 

 ﴾واسـجدوا  اركَعـوا  َآمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا﴿ :Iلقوله : )١(الركوع إمجاعا. ٥
  .متفق عليه »ركع حىت تطمئن راكعاامث « :تهصال للمسيء rولقوله  ]٧٧احلج [

صـالة   ئال جتز« :rلقوله )٢(عند عامة أهل العلم: االعتدال قائما بعد الركوع
 :وقد تقدم قريبا ويف حـديث املسـيء   »ا صلبه يف الركوع والسجودهال يقيم الرجل في

 .»مث ارفع حىت تطمئن قائما«

للمسـيء   rولقولـه   ﴾واسـجدوا  اركَعـوا ﴿ :Iلقولـه  : )٣(السجود إمجاعا. ٦
  .متفق عليه »مث اسجد حىت تطمئن ساجدا« :صالته

 :للمسيء صـالته  rلقوله  .٤عند عامة أهل العلم: اجللوس بني السجدتني. ٧
  .متفق عليه »مث ارفع حىت تطمئن جالسا«

مفتـاح الصـالة الطهـور    « :rوهي ركـن عنـد اجلمهـور لقولـه     : )٥(السالم. ٨
 .)٦(» وحتليلها التسليموحترميها التكبري

حلديث املسيء صالتة حيث : يف الركوع والسجود والرفع منهما)٧(الطمأنينة .٩
  .أمره باالعادة لعدم الطمأنينة

  

                                       
  ٢/٢٥٤واحمللى  ٤٩: ومراتب اإلمجاع ص ٣٦٣/ ٣واموع  ١٧٠ – ٢/١٦٩املغين  -١
  ١/٦٥واملقدمات  ٣٩٣-٣/٣٩٠اموع  -٢
  ٤٩: ومراتب اإلمجاع ص ٤٠٤ – ٣/٣٩٦واموع  ١٩٦ – ٢/١٩٤املغين  -٣
  ١/٦٥املقدمات  ٤١٨ – ٣/٤١٣اموع  -٤
  ٢/٢٧٤واحمللى  ١/٦٦املقدمات  ٤٤٤ – ٣/٤٣٥اموع  -٥
  )٢٧٥(وابن ماجة  ١/١٢٣وأمحد ) ٣(والترمذي ) ٦١(أبو داود  -٦
  ٣/٤٥٥واموع  ٢٤٧ – ٢/٢٤٠املغين  -٧
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٢٢٢ 

  :الةـواجبات الص
ويثين  Uمث يكرب وحيمد اهللا « :ويف حديث املسيء صالته: )١(دعاء االستفتاح) ١

اللهم باعد بيين وبني خاطايـاي  « :فاظهوأصح أل .)٢(»نآعليه ويقرأ مبا تيسر من القر
كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثـوب األبـيض   

  .)٣(»اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج واملاء والربد، من الدنس

وإبـراهيم  وابـن عمـر    مسـعود عمر وابن  عند اجلمهور منهم: )٤(االستعادة) ٢
وال يعلم هلم : قال ابن حزم-طاوس وابن سريين وعطاء النخعي واحلسن البصري و

 واألوزاعي وداود أبو حنيفة وأمحد وإسحاق والثوريو -خمالف من الصحابة والتابعني
  .والقنوجي والشوكاين الصنعاينابن حزم و والظاهرية ورجحه

ــ﴿ :Iلقولــه  ــرأْت إِذَافَ ــرَآنَ قَ ــتعذْ الْقُ فَاس ــه ــن بِاللَّ م طَانــي جِيمِ الشــر  ﴾ال
أنه كان إذا قـام إىل الصـالة اسـتفتح مث     rعن النيب  tوعن أيب سعيد  ]٩٨النحل[

  .)٥(»أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم«: قال

ملا دخل الصالة كرب وقال اهللا أكرب كـبريا  « :rأن النيب  tعن جبري بن مطعم 
ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم   اواحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال قاهل

  .)٦(»من نفخه ونفثه ومهزه

  

                                       
  ٢٧٨ – ٣/٢٧١واموع  ١٤٢-٢/١٤١املغين  -١
  وغريه وصححه األلباين) ٨٥٧(و داود أب -٢
  )٥٩٨(ومسلم ) ٧٤٤(متفق عليه البخاري  -٣
  ٢/٢٧٨واحمللى  ١/٢٩٠والسبل  ٢/٥٥٤والنيل  ٢٨٢ – ٣/٢٧٩واموع  ١٤٦-٢/١٤٥املغين  -٤
وابـن ماجـة    ١/٢٨٢والـدارمي  ) ١/١٤٣(والنسائي ) ٧٧٥(وأبو داود ) ٢٤٢(والترمذي  ٣/٥٠أمحد  -٥

  ).٣٤١(وصححه األلباين بشواهده يف اإلرواء  ٢/٣٤والبيهقي ) ١١٢(الدارقطين و ١/١١٦والطحاوى 
وأمحـد   ١/٢٣٥احلـاكم  ) ٩٦(وابـن اجلـارود   ) ٨٠٧(وابن ماجة ) ٧٦٤(وأبو داود) ٩٤٧(الطيالسي  -٦

  )٣٤٢(وصححه احلاكم والذهيب وحسنه األلباين يف اإلرواء  ٢/٣٥والبيهقي  ٤/٨٥
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٢٢٣ 

كان «: فقالت rأا سئلت عن قراءة رسول اهللا  سلمةعن أم : )١(البسملة) ٣
يقطع القراءة آية آية بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني الـرمحن الـرحيم   

صلي يف بيتها فيقرأ بسم اهللا الـرمحن  كان ي« :ويف رواية للحاكم )٢(»مالك يوم الدين
  .» الرحيم احلمد هللا رب العاملني

إذا أمـن  « :rعند عامة أهل العلم وهو على كل مصـل لقولـه   : )٣(التأمني) ٤
  .متفق عليه »مام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبهاإل

مث يقول مسـع اهللا ملـن محـده    «: ئ صالتهيف حديث املسي: )٤(مسع اهللا ملن محده) ٥
  .)٥(»حىت يستوي قائما

  .)٨٥٧(وقد تقدم يف حديث املسيئ صالته عند أيب داود : )٦(تكبري االنتقال) ٦

إذا قال االمام مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم «: rلقوله : )٧(ربنا ولك احلمد) ٧
د ملء السموات وملء األرض اللهم ربنا لك احلم« إن شاء وليزد)٨(»ربنا لك احلمد

قال العبد وكلنا  بعد أهل الثناء واد أحق ما ءملء ما بينهما وملء ما شئت من شيو
  .)٩(»لك عبد اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

                                       
  ١/٣٠٢والسبل  ٥٦٥ – ٢/٥٥٥والنيل  ٣١٤ – ٣/٢٨٩موع وا ١٥٥ – ٢/١٤٧املغين  -١
واحلـاكم   ٦/٣٠٢وأمحـد   ٢/٤٤والبيهقـي  ) ١١٨(والـدارقطين   ٢/١٥٢والترمـذي  ) ٤٠٠١(أبو داود  -٢

 )٣٤٣(وصححه ووافقه الذهيب وصححه ابن خزمية والدارقطين والنووي واأللباين يف اإلرواء  ٢/٢٣١

  ٣٣٤ – ٣/٣٢٧واموع  ١٦٣ – ٢/١٦٠املغين  -٣
  ٣٨٩ – ٣/٣٨٨واموع  – ٢/١٨٤املغين  -٤
  )٨٥٧(أبو داود  -٥
  ٣٦٦ – ٣/٣٦٤انظر اموع  -٦
  ٢/٦٠٦والنيل  ٣٩٣ – ٣/٣٩١اموع  -٧
  )٤٩(ومسلم ) ٧٩٦(متفق عليه البخاري  -٨
  وهذا أفضل) ٤٧٧(مسلم  -٩
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٢٢٤ 

أمحـد وداود وإسـحاق واختـاره     اوممن قال بوجو: أذكار الركوع والسجود) ٨
  .)١(ايباخلط

فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهـدوا يف الـدعاء   « :rلقوله 
  .)٢(»فإنه قمن أن أن يستجاب لكم

قـال لنـا    ﴾الْعظـيمِ  ربـك  بِاسمِ فَسبح﴿ :قال ملا نزلت tعن عقبة بن عامر 
: قال ﴾أَعلَىالْ ربك اسم سبحِ﴿ :فلما نزلت »اجعلوها يف ركوعكم« :rرسول اهللا 

  .)٣(»اجعلوها يف سجودكم«

فـإذا جلسـت يف وسـط    « :للمسيء صالته rلقوله  )٤(التشهد واجللوس له) ٩
الصالة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى مث تشهد مث إذا قمت فمثل ذلك حـىت تفـرغ   

  .)٥(»من صالتك

عنــد عامــة أهــل العلــم حــىت عــده أبــو الوليــد ابــن رشــد  : الترتيــب )١٠
 :مل خيل بالترتيب وقد قال rوألنه  .]٤٣البقرة [﴿وأَقيموا الصالَةَ﴾ :Iقال :)٦(إمجاعا

  .البخاري »صلوا كما رأيتموين أصلي«

  

  

  

                                       
  ٣٨٨ – ٣/٣٨٣واموع  ٢٠٤ – ٢٠٢/ ٢انظر املغين  -١

  )٨٧٦(أبو داود و) ٤٧٩(مسلم  -٢
  )٨٨٧(وابن ماجة ) ٣/١٦٧٧(وأمحد ) ٨٦٩(أبو داود  -٣
  ١/٦٥واملقدمات  ٢/٦١٩ونيل األوطار  ٣/٤٠٨واموع  ٢/١٧٧املغين  -٤
  وصححه األلباين) ٨٦٠(أبو داود  -٥
 ١/٦٥املقدمات البن رشد  -٦
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٢٢٥ 

  :سنن الصالة
  :قوليةسنن الصالة ال

  :)١(القراءة بعد الفاحتة -١

كـان يقـرأ يف    rأن الـنيب   tوعن أيب سعيد اخلدري ، حلديث أيب قتادة املتقدم
الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية ويف األخريني قدر مخس  صالة الظهر يف

عشرة آية أو قال نصف ذلك ويف العصر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر قراءة 
  .)٢(مخس عشرة آية ويف األخريني قدر نصف ذلك

  .)٣(اجلهر يف الصبح واألوليني من العشاء اتفاقا -٢

  :)٤(الدعاء بني السجدتني -٣

غفـر يل وارمحـين   االلهم « :كان يقول بني السجدتني rأنه  t عباسعن ابن 
رب اغفـر  « :كان يقول بني السجدتني rويف حديث حذيفة أنه  )٥(»هدين وارزقيناو
  .)٦(»...يل

  :)٧(rالصالة على النيب  -٤

يت علـى آل إبـراهيم   اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صـل « :rقال 
إبـراهيم  آل اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت علـى   ،إنك محيد جميد
  .)٨(»إنك محيد جميد

                                       
  ٣٥٠ – ٣/٣٤٣واموع  ٢٨٠ – ٢/٢٧٥و ٢/١٦٤املغين  -١
  )٤٥٢(مسلم  -٢
  ٣٦٢ – ٣/٣٥٤واموع  ٤/١٠٨حمللى ا -٣
  ٨١٩ – ٢/٦١٨نيل األوطار  -٤
 وصححه األلباين) ٢٨٤(والترمذي ) ٨٥٠(أبو داود  -٥

  وصححه األلباين ٣/٢٢٦والنسائي ) ٨٧٤(أبو داود  -٦
 ٤٥٠ – ٣/٤٤٥واموع  ٢٣٢ – ٢/٢٢٨املغين  -٧

  )٤٠٦(ومسلم ) ٦٣٥٧(البخاري  -٨
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٢٢٦ 

  :)١(الدعاء بعد التشهد -٥
إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ باهللا « :قال rأنه  t هريرةعن أيب 

ومـن شـر   ، ومـن فتنـة احمليـا واملمـات    ، ومن عذاب القرب، من عذاب جهنم: من أربع
  .)٢(»جالاملسيح الد

  :الفعليةسنن الصالة 

عـن  : )٣(رفع اليدين عند االحرام والركوع والرفع منه والقيام من الوسـطى . ١
كان إذا دخل يف الصالة كرب ورفع يديه وإذا ركع رفع يديـه وإذا   t نافع أن ابن عمر

 ورفع ذلـك إىل الـنيب  « قال مسع اهللا ملن محده رفع يديه وإذا قام من الركعتني رفع يديه
r«)وأحاديث رفع اليدين كثرية متواترة)٤.  

حلـديث مالـك بـن    : وينبغي رفع اليدين أحيانا عند السجود والرفـع منـه  . ٢
رفع يديه يف صالته إذا ركع وإذا رفع رأسـه مـن الركـوع     rأنه رأى النيب «احلويرث 

  .)٥(»وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حىت حياذى ا فروع أذنيه

كان النـاس  «: قال tعن سهل : )٦(على اليسرى فوق الصدر وضع اليمىن. ٣
  .)٧(»يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة

الكعبة ما  rملا دخل النيب «: قالت g عن عائشة: النظر إىل حمل السجود. ٤
  .)٨(»خلف بصره موضع سجوده حىت خرج منها

                                       
 ٤٥٤ – ٣/٤٥٠ع وامو ٢٣٨-٢/٢٣٣املغين  -١

  )٥٨٨(مسلم  -٢
 ٣٧٦ – ٣/٣٦٧و ٢٦٦-٣/٢٦٢واموع  ١٣٩-٢/١٣٦املغين  -٣

 ) )٣٩٠(وحنوه ملسلم ) ٧٣٩(البخاري  -٤

  .٢/٢٠٦والنسائي ) ٤٩٣(أمحد  -٥
 ٢٧٠-٣/٢٦٧واموع  ٢/١٤٢املغين  -٦

  )٧٤٠(البخاري  -٧
  .وصححه ووافقه الذهيب واأللباين ١/٤٧٩احلاكم  -٨
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٢٢٧ 

عـن  و .وحديث أيب محيد الساعدي ءسيحديث امل يف تقدم: )١(صفة السجود. ٥
كان إذا صلى فرج بـني يديـه حـىت يبـدو بيـاض       rأن النيب « :t ينةحبعبد اهللا بن 

ويف حـديث أيب   .)٣(»إذا سجدت فضع كفيـك وارفـع مرفقيـك   « :rوقال  .)٢(»إبطيه
كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من األرض وحنى يديه عـن جنبيـه ووضـع    ..« :محيد

فوجدتـه سـاجدا راصـا عقبيـه     ... « :g ويف حـديث عائشـة  . )٤(»بيـه كفيه حذو منك
  .)٥(»مستقبال بأطراف أصابعه القبلة

مث ركـع فوضـع   ... « :لفظ لـه ويف . حديث أيب محيديف تقدم : )٦(صفة الركوع. ٦
 tعـن وائـل   . )٧(»يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجاىف عن جنبيه

  .)٨(أصابعهكان إذا ركع فرج  rأنه 

 :وفيـه  g حلديث عائشة: )٩(االفتراش بني السجدتني ويف اجللسة الوسطى. ٧
  .مسلم »كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن«

قد ثبتت عن مالك بن احلويرث وعمرو بن سـلمة وأيب  : )١٠(جلسة األوتار. ٨
هب محيد يف عشرة من الصحابة ويف بعض روايات حديث املسـيء صـالته، وهـو مـذ    

 .)١١(اجلمهور؛ أمحد والشافعي وداود ورجحه ابن حزم وابن حجر والشوكاين

                                       
  ٤١٢-٣/٤٠٥واموع  ٢٠٢-٢/٢٠٠املغين  -١
  )٤٩٥(ومسلم ) ٨٠٧(البخاري  -٢
  )٤٩٤(سلم م -٣
  وابن خزمية) ٢٧٠(الترمذي  -٤
  .األلبايناحلاكم والذهيب وابن امللقن ووصححه  )٩٤٢(واحلاكم  ٢/١١٦والبيهقي ) ٦٥٤(ابن خزمية  -٥
 ٣٨٢ – ٣/٣٧٦واموع  ٢/١٧٥املغين  -٦

  )٢٥٩(والترمذي ) ٧٢٠(أبو داود  -٧
  ).٥٩٤(ابن خزمية  -٨
 ٤٣٠-٣/٤٢٩واموع  -٢/٢١٧املغين  -٩

  ٣٢٣ – ١/٣٢٢والسبل  ٣/٤٢١اموع  -١٠

  ٢/٢٧٤ونيل األوطار  ٤/١٢٤احمللى  -١١
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٢٢٨ 

كان يصلي فإذا كان يف وتر مـن صـالته مل    rأنه « tعن مالك بن احلويرث 
  .)١(»ينهض حىت يستوي قاعدا

وإذا جلس يف الركعتني « ويف حديث أيب محيد: )٢(األخرية التورك يف اجللسة. ٩
اليمىن وإذا جلس يف الركعـة األخـرية قـدم رجلـه      جلس على رجله اليسرى ونصب

 .)٣(»اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته

إذا قعـد يف الصـالة جعـل قدمـه      rكان رسـول اهللا  : قال tوعن ابن الزبري 
وفرش قدمه اليمىن ووضع يده اليسرى على ركبتـه اليسـرى    اليسرى بني فخذه وساقه

  .)٤(ار بإصبعهووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن وأش

كان إذا جلـس  « rأنه  t عن ابن عمر: )٥(بالسبابة يف التشهد اإلشارة. ١٠
صبعه اليمىن اليت تلي االام فدعا ـا ويـده   إيف الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع 

 .)٦(»اليسرى باسطها عليها

كان إذا قعد يف التشهد وضع يـده اليسـرى    rأن رسول اهللا  t عن ابن عمر
بته اليسرى، ويده اليمىن علـى ركبتـه الـيمىن، وعقـد ثالثـا ومخسـني، وأشـار        على رك
  .)٧(بالسبابة

كان إذا جلس يف الصالة وضـع كفـه الـيمىن علـى فخـذه       rأن النيب  tوعنه 
ووضع كفه اليسرى على  ،صبعه اليت تلي اإلامإاليمىن وقبض أصابعه كلها، وأشار ب

 .)٨(فخذه اليسرى

                                       
  )٨٢٩(ومسلم ) ٨٢٣(البخاري  -١
  ٤٣٢ – ٤٣٠/ ٣واموع  ٢/٢٢٥املغين  -٢
 ) ٨٢٨(البخاري  -٣

  )٥٧٩(مسلم  -٤
 ٤٣٥ – ٤٣٢/ ٣موع وا ٢/٢١٩انظر املغين  -٥

  وقد تقدم) ٥٨٠(مسلم  -٦
  ).٥٨٠/١١٥(مسلم  -٧
  ).٥٨٠/١١٦(مسلم  -٨
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٢٢٩ 

 مسعودابن و t لنوازل فقط وبه قال علي بن أيب طالبوهو يف ا: القنوت. ١١
t        ورجحـه  يف روايـة  وأصحابه والثـوري وأمحـد وأبـو حنيفـة وإسـحاق والشـافعي

 .)١(ينوابن القيم والشوكا الصنعاين

ويكون بعد الركوع عند عامة أهل العلـم خالفـا ملالـك يف الروايـة املشـهورة      
  .)٢(عنه

ت إال إذا دعــا لقــوم أو دعــا علــى كــان ال يقنــ rأن الــنيب « :t أنــسعــن 
ال أن يـدعو ألحـد أو   كان اليقنت إ« rأن النيب  t هريرةوله شاهد عن أيب )٣(»قوم

 .)٤(»أحد ىيدعو عل

 t هريـرة فكان أبو  ،rألقربن بكم صالة رسول اهللا «: قال t هريرةعن أيب 
ا يقـول  يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة الظهر والعشاء اآلخرة وصالة الصبح بعدم

  .)٥(»مسع اهللا ملن محده يدعو للمؤمنني ويلعن الكفار
شهرا متتابعا يف الظهر والعصـر   rقنت رسول اهللا « :قال t عباسعن ابن 

مسـع اهللا ملـن محـده مـن      :إذا قـال  ،واملغرب والعشاء وصالة الصبح يف دبر كل صـالة 
ية ويؤمن مـن  على رعل وذكوان وعص :الركعة اآلخرة يدعو على أحياء من بين سليم

  .)٦(»خلفه

                                       
  ٢/٢٩٠وطرح التثريب  ١/٣٢٥والسبل  ٧٠٧-٢/٧٠١والنيل  ٤٩٠-٣/٤٨٣اموع  -١
 ٢/٣٥٧ونيل األوطار  ٢/٢٩١طرح التثريبب  -٢

  شرط مسلم ىعل وسنده) ٦٣٩(كما صححه األلباين يف الصحيحة ) ٦٢٠(صححه ابن خزمية  -٣
  شرط مسلم ىابن خزمية بسنده عل -٤
 ).٦٧٦(ومسلم ) ٧٩٧(البخاري  -٥

وصـححه   ٢/٢٠٠والبيهقـي  ) ١٠٦(وابن اجلـارود   ١/٢٢٥ واحلاكم ١/٣٠١ أمحد) ١٤٤٣(أبو داود  -٦
  )٤٢٤( احلاكم على شرط البخاري ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف اإلرواء
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٢٣٠ 

ورفع اليدين يف قنوت النازلة ثبت عـن   :٢/١٨١رواء قال األلباين يف اإل: تنبيه
  .)١( يف دعائه على املشركني الذين قتلوا السبعني قارئا rرسول اهللا 

                                       
من حديث أنس بسند صحيح وثبت مثله  ١١١ :والطرباين يف الصغري ص ٣/١٣٧أخرجه اإلمام أمحد  -١

  عن عمر وغريه يف قنوت الوتر
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٢٣١ 

  سجود السهو: الفصل السابع
  :)١(أكمل صالته مث سجد بعد السالمساهيا من نقص ركعة فأكثر  -١

فقام ذو  ، ركعتنيالعصر فسلم يف rصلى لنا رسول اهللا : قال t رةهريعن أيب 
كل ذلك « :rأقصرت الصالة يا رسول اهللا أم نسيت؟ فقال رسول اهللا : اليدين فقال

علـى النـاس    rفأقبـل رسـول اهللا    قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا :فقال ،»مل يكن
ما بقـي مـن    r أمت رسول اهللاف ،نعم يا رسول اهللا: فقالوا »أصدق ذو اليدين؟«: فقال

  .)٢( الصالة مث سجد سجدتني وهو جالس بعد التسليم

صـلى العصـر فسـلم يف ثـالث      rأن رسـول اهللا   tوعن عمران بن حصني 
فقال يا  -يف يديه طول نوكا –فقام إليه رجل يقال له اخلرباق  ،ركعات مث دخل مرتله

 »أصدق هذا؟«: ى إىل الناس فقالر رداءه حىت انتهفذكر له صنيعه وخرج جي رسول اهللا
  .)٣(»نعم، فصلى ركعة مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم: قالوا

مثل نقصان الركعة نقصان ركن منها كقـراءة الفاحتـة أو الركـوع أو    : مالحظة
  :مثال )٤(السجود

  .اجلماعة »ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«: قال rأنه  tعن عبادة 
ال جتزئ صالة ال يقيم الرجـل فيهـا صـلبه يف    «: قال rأنه  t مسعودعن أيب 

  .)٥(»الركوع والسجود

                                       
  ١/٣٥٣وسبل السالم  ٤/٤٣واموع  ٢/٤٠٣املغين  -١

  واللفظ له) ٥٧٣(ومسلم ) ١٢٢٧(البخاري  -٢
  )٥٧٤(مسلم  -٣
  ٥٢و ٤/٤٣انظر اموع  -٤
ــرزاق  -٥ ــد ال ــدارمي  ٤/١١٩وأمحــد ) ٢٨٥٦(عب ــو داود ) ١٣٣٣(وال ــذي ) ٨٥٥(وأب ) ٢٦٥(والترم

وابن حبـان  ) ٥٩١(واللفظ له وصححه وصححه ابن خزمية ) ٨٧٠(وابن ماجة ) ١١١١(والنسـائي 
  وغريمها) ١٨٩٢(
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٢٣٢ 

يا معشر املسلمني ال صالة ملـن ال يقـيم   «: قال rأنه  tعن علي بن شيبان  
 .)١(»صلبه يف الركوع والسجود

  :)٢(إذا نسي التشهد سجد قبل السالم-٢

ثنتني من الظهـر  قام من ا rإن رسول اهللا « :أنه قال tبن حبينة اعن عبد اهللا 
  .)٣(»ومل جيلس بينهما فلما قضى صالته سجد سجدتني مث سلم بعد ذلك

  :)٤(من زاد ركعة فأكثر سجد بعد السالم -٣
صلى الظهر مخسا فقيل له أزيد يف الصـالة   rأنه « t مسعودعن عبد اهللا بن 

  .)٥(»صليت مخسا فسجد سجدتني بعد ما سلم: وما ذاك؟ قالوا: فقال

كم صلى فليتحر الصواب فإن علمه بأي قرينة بىن عليه  م يدرمن شك فل -٤
  :)٦(وسجد بعد السالم

إمنا أنا بشر أنسـى كمـا تنسـون فـإذا     «: قال rأنه  t مسعودعن عبد اهللا بن 
نسيت فذكروين وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث ليسـلم مث  

  .)٧(»يسجد سجدتني

  :)٨(بالتحري بىن على األقل وسجد قبل السالم وإن مل يترجح عنده شيء* 

إذا شك أحدكم فلـم يـدر   « :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب سعيد اخلدري 
مث يسجد سجدتني قبل  ،كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن

                                       
  وإسناده صحيح) ١٨٩١(وابن حبان ) ٥٩٣(وابن خزمية ) ٨٧١(وابن ماجة  ٤/٢٢أمحد  -١
  ١/٣٥٢انظر السبل  -٢
  ).٥٧٠(ومسلم ) ١٢٢٥(البخاري  -٣
  ٤/٦١انظر اموع  -٤
  )٥٧٢(ومسلم ) ١٢٢٦(البخاري  -٥
  ١/٣٥٧وسبل السالم  ٤/٤٢واموع  ٢/٤٠٦املغين  -٦
  )٥٧٢(واللفظ له ومسلم ) ٤٠١(البخاري  -٧
   ١/٣٥٦وسبل السالم  ٢/٤١٠املغين  -٨
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٢٣٣ 

يمـا  أن يسلم فإن صلى مخسا شفعن له صالته وإن كان صلى إمتاما ألربـع كانتـا ترغ  
  .)١(»لشيطانل

  :من سها فيما سوى ما ذكرنا سجد بعد السالم -٥

إن أحـدكم إذا قــام يصـلي جــاء   «: قـال  rأن رســول اهللا  t هريـرة عـن أيب  
يدري كم صلى فإن وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني الشيطان فلبس عليه حىت ال 

  .)٢(»وهو جالس
ليسـجد  فـإذا نسـي أحـدكم ف   ... « حديثـه قـال يف   rأنـه   t مسـعود عن ابن 

  .)٣(»فسجد سجدتني rسجدتني وهو جالس مث حتول رسول اهللا 

وله شاهد )٤(»ن بعد ما يسلملكل سهو سجدتا«: قال rعن ثوبان عن النيب و 
  .)٥(عن عبد اهللا بن جعفر

عند عامة أهل العلم ونقل عليه ابن : من سها خلف اإلمام فال شيء عليه -٦
وال شك  rابة كانوا يصلون خلف النيب ألن الصح )٦(املنذر االمجاع وكذلك إسحاق

  .)٧(أم كانوا يسهون ومل ينقل عن أحد منهم أنه سجد لسهو

 أما إذا سها االمام فيلزم السجود من معه عنـد كافـة العلمـاء إال ابـن سـريين     
  .)٨(مجاعونقل ابن املنذر عليه اإل

                                       
  واللفظ له) ٥٧١(مسلم  -١
  )٣٨٩(ومسلم ) ١٢٣٢(البخاري  -٢
  )٥٧٢(م متفق عليه واللفظ ملسل -٣
وقـواه ابـن التركمـاين،     ٢/٣٣٧والبيهقـي  ) ١٢١٩(وابـن ماجـة   ) ١/٢٨٠(وأمحد) ١٠٣٨(أبو داود  -٤

  )٣٣٩(وحسنه األلباين يف اإلرواء 
  وصححه ابن خزمية) ١٢٥٠(و) ١٢٤٨(والنسائي  ١/٢٠٥وأمحد ) ١٠٣٣(عند أيب داود  -٥
  ٨: ص واإلمجاع البن املنذر -٤/٦٣واموع  ٢/٤٣٩انظر املغين  -٦
  ٢/١٣٢انظر اإلرواء  -٧
  ٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٤/٦٦انظر اموع  -٨
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٢٣٤ 

رب وابن وابن عبد القاله النووي  :مل يثبت يف التشهد يف سجود السهو شيء -٧
 .)١(املنذر

لوجوب متابعة اإلمام وال يسجد البعدي : يسجد املسبوق مع اإلمام القبلي -٨
وهو مذهب مالك واألوزاعي والليث  ،إال بعد إكماله لصالته ألنه ال يتصور قبل ذلك

  .)٢(وغريهم

إن كـان   ةإن كان بسـبب واجـب والسـني   الوجوب : وحكم سجود السهو -٩
منهم أمحد ورجحه الشـوكاين وعنـد أيب حنيفـة     ،أهل العلم عند مجاعة منألجل سنة 

  .)٣(واجب كله، وعند الشافعي سنة كله

قد اجتمع يف مشروعية سجود السـهو  : ١/٢٧٤الشوكاين يف السيل اجلرار  قال
ولكن إذا كان املتروك  ،ويف أقواله ما هو بصيغة األمر فكان ذا واجبا ،أقوال وأفعال

ألن الفرع ال يزيد على أصله  ،فالسجود هلا مسنونت بواجبة سنة من السنن اليت ليس
  .اهـ

فال شيء عليه عنـد عامـة   من نسي سجديت السهو : نسيان سجود السهو -١٠
  .)٤(أهل العلم حىت حكاه إسحاق إمجاعا

ومن علم أن إمامه زاد ركعة أو سجدة أو غري ذلك فال جيوز له أن يتبعـه   -١١
  .)٥(اجلائزة، ويسبح لإلمام، وهذا ال خالف فيهيف ذلك، بل يبقى على احلالة 

                                       
  ٤/١٦٦واحمللى  ١٢٩-٣/١٢٨ونيل األوطار  – ٤/٧١انظر اموع  -١
 ١/٣٥٦بداية اتهد  -٢

  ٩١: ومنار السبيل ص ١/٢٧٤والسيل اجلرار  ١/٣٤٨بداية اتهد  -٣
  ٣/٣٢٦األوسط البن املنذر  -٤
  ٣/٥٢ى احملل -٥
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٢٣٥ 

  أمور تباح في الصالة: الفصل الثامن

  :األفعال املباحة يف الصالة - أ 
  :)١(محل الصيب يف الصالة -١

كان يصلي وهو حامل أمامـة بنـت زينـب     rأن رسول اهللا «  t عن أيب قتادة
سجد وضعها وإذا قـام   فإذا ،بن ربيعة بن عبد مشس يوأليب العاص rبنت رسول اهللا 

  .)٢(»محلها

  :املشي اليسري حلاجة -٢

 ،يصلي يف البيت والباب عليه مغلق rكان رسول اهللا «: قالت g عن عائشة
  .)٣(فجئت فاستفحت فمشى ففتح يل مث رجع إىل مصاله، ووصفت أن الباب يف القبلة

  :)٤(احلركة إلنقاذ إنسان أو مال -٣

ألهواز نقاتل احلرورية فبينا أنا علـى جـرف   كنا با«: عن األرزق بن قيس قال
قـال   –ر إذا رجل يصلي وإذا جلام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعهـا  

اللهم افعـل ـذا   : فجعل رجل من اخلوارج يقول - tشعبة هو أبو برزة األسلمي 
ت س rفلما انصرف الشيخ قال إين مسعت قولكم وإين غزوت مع رسول اهللا  ،الشيخ

وإين إن كنت أن أرجع مع دابيت أحب  ،وشهدت تيسريه اغزوات أو سبع غزوات ومثاني
  .)٥(»إيل من أن أدعها ترجع إىل مألفها فيشق علي

                                       
  ٢/١٣١واحمللى  ١/٢٤٤وسبل السالم  ٢/٤٧٩نيل األوطار  -١
  واللفظ للبخاري) ٥٤٣(ومسلم ) ٥١٦(البخاري  -٢
واللفظ للترمذي وحسـنه ووافقـه األلبـاين يف    ) ١٢٠٦(والنسائي ) ٩٢٢(وأبو داود ) ٦٠١(الترمذي  -٣

  )٣٨٦(اإلرواء 
  ٢/١٣٥احمللى  -٤
  واللفظ له) ١٢١١(البخاري  -٥
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٢٣٦ 

إذا أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصـالة وعلقـه البخـاري البـاب      :وقال قتادة
  .من العمل يف الصالة ووصله عبد الرزاق) ١١(

  :الصالة مدافعة املار بني يدي -٤

إذا صلى أحدكم إىل «: يقول rقال مسعت رسول اهللا  tعن أيب سعيد اخلدري 
فإن أىب فليقاتله فإمنا هـو   ،شيء يستره من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه

  .)١(»شيطان
  :)٢(قتل احلية والعقرب وحنو ذلك من املؤذيات -٥

احليـة  : ألسـودين يف الصـالة  أمـر بقتـل ا   rأن رسول اهللا « t هريرةعن أيب 
 .)٣(»والعقرب

  :غمز رجل النائم للحاجة -٦

وهو يصلي فإذا سـجد   rكنت أمد رجلي يف قبلة النيب  :قالت g عن عائشة
  .)٤(»غمزين فرفعتها فإذا قام مددا

  :)٥(خلع النعل وحنوه يف الصالة -٧

يـه  ابه إذ خلـع نعل حيصـلي بأصـ   rبينمـا رسـول اهللا   : قال tعن أيب سعيد 
وجتوز الصالة يف اخلفـاف   .)٦( ...فوضعها عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم

  .والنعال عند عامة أهل العلم من السلف اخللف
  

                                       
 )٥٠٥(واللفظ له ومسلم ) ٥٠٩(بخاري ال -١

  ٢/١٢٨واحمللى  ١/٢٤٥والسبل  ٦٩٩-٢/٦٩٨والنيل  ٣٨-٤/٣٧انظر اموع  -٢
وصححه ابن ) ١٢٤٥(وابن ماجة ) ١٢٠٢(واللفظ له والنسائي ) ٣٩٠(والترمذي ) ٩٢١(أبو داود  -٣

  ١/٢٥٦واحلاكم ) ٢٣٥١(وابن حبان ) ٨٦٩(خزمية 
  ).٧٤٤(له ومسلم واللفظ ) ١٢٠٩(البخاري  -٤
  ٤٧٩ – ٢/٤٧٨انظر نيل األوطار  -٥
  وغريه وقد تقدم) ٦٥٠(احلديث أبو داود  -٦
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٢٣٧ 

  :)١(البصاق يف الثوب أو املنديل -٨
إذا قام يف صالته فإنه يناجي  إن أحدكم« :rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن 

بلة فال يبصقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو حتت ربه أو إن ربه بينه وبني الق
أو يفعـل  « :مث أخذ طرف ردائه فبصـق فيـه مث رد بعضـه علـى بعـض فقـال       »قدميه
 .)٢(»هكذا

  :إصالح الثوب أو حك اجلسد -٩
علي إذا قام يف الصالة وضع ميينه على رسغ يسـاره  كان : عن جرير الضيب قال

 .)٣(صلح ثوبه أو حيك جسدهوال يزال كذلك حىت يركع إال أن ي

يستعني الرجل يف صالته من جسده مبا شاء،  t عباسقال ابن  :وقال البخاري
  .من العمل يف الصالة »١(الباب  –ووضع أبو إسحاق قلنسوته يف الصالة ورفعها 

  :)٤(شيء يف الصالة يسبح الرجال ويصفق النساء هإذا ناب -١٠
الناس ما لكم  أيها« :rول اهللا رس قال: قال tعن سهل بن سعد الساعدي 

حني نابكم شيء يف الصالة أخذمت يف التصفيق إمنا التصفيق للنساء من نابه شـيء يف  
 يسـمعه أحـد حـني يقـول سـبحان اهللا إال التفـت       صالته فليقل سبحان اهللا فإنـه ال 

  .)٥(»إليه

  .)٦(»التسبيح للرجال والتصفيق للنساء« :قال rأنه  t هريرةعن أيب 

                                       
  ٢/٦٩٧والنيل  ٣٣-٤/٣٢انظر اموع  -١
  )٤٩٣(ومسلم ) ٤٠٥(البخاري  -٢
  ١/٣٩١بصيغة اجلزم ووصله ابن أيب شيبة  ٢/٥٨علقه البخاري  -٣

ثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خـاف أن تنكشـف   باب عقد ال) ١٣٦(باب  :وقال البخاري يف األذان
  عورته اهـ

 ٢/٦٨٣نيل األوطار  -٤

  )٤٢١(ويف أوله قصة ومسلم ) ١٢٣٤(البخاري  -٥
  )٤٢٢(ومسلم ) ١٢٠٣(البخاري  -٦
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٢٣٨ 

  :)١(شارة باليد أو الرأس للحاجةاإل -١١
وهو منطلق إىل بين املصطلق فأتيته وهو  rقال أرسلين رسول اهللا  t جابرعن 

وأنـا   )أشار ـا (يصلي على بعريه فكلمته فقال بيده هكذا مث كلمته فقال بيده هكذا 
ن ما فعلت يف الذي أرسلتك فإنه مل مينعين م«: أمسعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال

  .)٢(»أن أرد عليك إال أين كنت أصلي

تسـأله عـن الـركعتني بعـد      سلمةبيده على اجلارية اليت أرسلتها أم  rوأشار 
  .)٣(العصر

  :)٤(رد السالم باإلشارة -١٢

وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي  rقال مررت برسول اهللا  tعن صهيب  -
  .)٥( إال إشارة بأصبعه وال أعلمه :إشارة قال

يـرد علـيهم حـني     rكيف كان الـنيب   tقال قلت لبالل  t مرعن ابن ع -
  .)٦(»بيدهكان يشري  :قال ؟يف الصالة كانوا يسلمون عليه وهو

  :القراءة يف املصحف يف النفل حلاجة ملحة -١٣

وأبطل ابن حزم صالة من يقرأ يف املصحف وروى ذلك عن احلسن وسعيد بن 
  .)٧(املسيب

                                       
  ٢/١٢٣انظر احمللى  -١
  )٩٢٦(وأبو داود ) ٥٤٠(مسلم  -٢
  وورد ذلك يف عدة أحاديث) ٤٣٧٠(كما يف البخاري  -٣
  ١/٢٤٢والسبل  ٢/٦٨٧ألوطار نيل ا -٤
  وصححه كما صححه األلباين) ٣٦٧(والترمذي ) ٩٢٥(أمحد وأبو داود  -٥
وابـن ماجــة   ٣/٥والنسـائي  ) ٣٦٧(والترمــذي ) ٩٢٥(وأبـو داود  ) ١٣٦٨(والـدارمي   ٢/١٠أمحـد   -٦

  وسنده صحيح) ٢٢٥٨(وابن حبان ) ١٠١٧(
 ٣/١٤٠انظر احمللى  -٧
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٢٣٩ 

 .)١( أ يف املصـحف فتصـلي يف رمضـان   كانت تقـر  g عن القاسم أن عائشةو
  .)٢(كان يؤم عائشة عبد يقرأ يف املصحف :القاسم

  :األقوال املباحة يف الصالة -ب
  :)٣(الفتح على اإلمام -١

صلى صالة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف  rأن النيب  t عن ابن عمر -
٤(»فما منعك؟«: قال ،نعم :قال »؟صليت معنا«: قال أليب(.  
  :تكرار آية واحدة يف التطوع -٢

 فَـإِنهم  تعذِّبهم نْإِ﴿ :حىت أصبح بآية واآلية rقام النيب  :قال tعن أيب ذر  -
كادبإِنْ عو رفغت ملَه كفَإِن تأَن زِيزالْع يمك٥(﴾الْح(.  

هذه  رأيت سعيد بن جبري وهو يؤمهم يف رمضان يردد :عن سعيد بن عبيد قالو
يرددهـا   يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَـرِميِ﴾ ﴿إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم﴾، ﴿ :اآلية

  .)٦(»مرتني أو ثالثا

  :)٧(البكاء يف الصالة -٣

وهو يصلي وجلوفـه أزيـز    rرأيت النيب «: قال tعن عبد اهللا بن الشخري  -
 ويف صدره أزيز كأزيز الرحـى مـن  ... « :داود ولفظ أيب)١(»يعين يبكي –كأزيز املرجل

  .»rالبكاء 

                                       
  ٢/٢٤٠عبد الرزاق  -١
  .٢/٣٣٨البخاري يف األذان باب إمامة العبد ووصله ابن أيب شيبة علقه  -٢
  ٢/٣١٢واحمللى  ٢/٦٨٤والنيل  ٤/١٣٦واموع  ٢/٤٥٦املغين  -٣
  وصححه ابن حبان واحلاكم واأللباين) ٩٠٧(أبو داود  -٤
  وأمحد واحلاكم وصححه وحسنه األلباين) ١٠١٠(النسائي  -٥
  ٢/٤٩٢مصنف عبد الرزاق  -٦
  ١/٢٤١وسبل السالم  ٢/٦٨٠وطار نيل األ -٧
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٢٤٠ 

بدر غري املقداد ولقد رأيتنا وما فينا إال ما كان فينا فارس يوم «: عن علي قالو
  .)٢(»حتت الشجرة يصلي ويبكي حىت أصبح rنائم إال رسول اهللا 

  :)٣(الكالم ملصلحة الصالة -٤

 :رف يف اثنتني فقـال لـه ذو اليـدين   انص rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب  -
 »؟أصـدق ذو اليـدين  « :rفقال رسـول اهللا   ؟أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا

  .)٤(...نعم :فقال الناس

                                                                                                   
  وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم ٤/٢٥واللفظ له وأمحد ) ١٢١٤(والنسائي ) ٩٠٤(أبو داود  -١
  وسنده صحيح ٢/٥٣وابن خزمية ) ١٠٢٦(أمحد  -٢
 ٦٧٨-٢/٦٧٣انظر األوطار  -٣

  )٥٧٣(واللفظ له ومسلم ) ٧١٤(احلديث  -٤
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٢٤١ 

  المنهيات في الصالة: الفصل التاسع
  :وهو وضع اليد على اخلاصرة: )١(االختصار -١

  .)٢(»أن يصلي الرجل خمتصرا rى النيب «: قال t هريرةعن أيب 

  :)٣(رفع البصر إىل السماء -٢

لينتهني أقوام يرفعون أبصـارهم  « rرسول  قال: قال t عن جابر بن مسرة -
 rرسـول اهللا   قـال : قال t أنسعن و .)٤(»إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم

: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال«
  .)٥(»ن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهملينته«

  :)٦(النظر إىل ما يشغل يف الصالة -٣
صلى يف مخيصة هلا أعالم فنظـر إىل أعالمهـا نظـرة     rأن النيب  g عائشةعن 

اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم وأتوين بانبجانية أيب جهم فإا «: فلما انصرف قال
  .)٧(»أهلتين آنفا عن صاليت

  :)٨(االلتفات -٤

هـو  «: عن االلتفات يف الصالة قال rسئل رسول اهللا «: قالت g ن عائشةع
  .)٩(»اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد

                                       
 ١/٢٥٥والسبل  ٢/٦٩٢والنيل  ٣٠-٤/٢٩انظر اموع  -١

  )٥٤٥(ومسلم ) ١٢٢٠(البخاري  -٢
 ٢/٣٣٠واحمللى  ١/٢٦٣وسبل السالم  ٤/٢٩اموع  -٣

  )٤٢٨(مسلم  -٤
  )٧٥٠(البخاري  -٥
  ١/٢٦٢انظر سبل السالم  -٦
 )٥٥٦(ومسلم ) ٣٧٣(البخاري  -٧

  ٢/٦٨٩ونيل األوطار  ٤/٢٨انظر اموع  -٨
  )٧٥١(البخاري  -٩
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٢٤٢ 

  :)١(تشبيك األصابع -٥
م يف بيتـه مث أتـى   إذا توضـأ أحـدك  « rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 

  .)٢(»وشبك بني أصابعه: املسجد كان يف صالة حىت يرجع فال يقل هكذا

إذا توضـأ أحـدكم فأحسـن    «: قـال  rأن رسول اهللا  tعن كعب بن عجرة و
  .)٣(»وضوءه مث خرج عامدا إىل املسجد فال يشبكن يديه فإنه يف صالة

  :)٤(التثاؤب -٦
إذا تثاوب أحدكم يف الصالة فليكظم ما « rرسول  قال: قال tعن أيب سعيد 

  .)٥(»استطاع فإن الشيطان يدخل

  :)٦(آن يف الركوع والسجودالنهي عن قراءة القر -٧

وإين يـت أن أقـرأ القـرآن    ..... « rرسـول اهللا   قـال : قال t عباسعن ابن 
وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء  Uراكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب 

  .)٧(»فقمن أن يستجاب لكم

  :)٨(بسط الذراعني يف السجود-٨

 لوا يف السـجود وال يبسـط أحـدكم   اعتد« rرسول اهللا  قال: قال t أنسعن 
  .)١(»ذراعيه انبساط الكلب

                                       
  ٢/٣٦٨واحمللى  ٢/٦٩٠نيل وال ٤/٣٨اموع  -١
وصـححه األلبـاين يف السلسـلة    وصححه على شرطهما ووافقـه الـذهيب ابـن امللقـن      ١/٢٠٦احلاكم  -٢

)١٢٩٤(   
  )١٢٩٤(واللفظ له وأمحد وابن ماجة انظر الصحيحة ) ٥٦٢(أبو داود  -٣
  ١/٢٦٤انظر سبل السالم  -٤
  واللفظ له) ٢٩٩٥(ومسلم ) ٣٢٨٩(البخاري  -٥
  ٢/٣٦١لى انظر احمل -٦
  )٨٧٦(وأمحد وأبو داود ) ٤٧٩(مسلم  -٧
 ٢/٣٣٨احمللى  -٨
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٢٤٣ 

أي ضمه ومنعه من االنتشار علـى األرض عنـد   (: )٢(كفت الثوب والشعر -٩
  .)٣()السجود

أمرنا أن نسجد علـى سـبعة أعظـم وال    « :قال rعن النيب  t عباسعن ابن 
  .)٤(»نكف ثوبا وال شعرا

رض وينصب سـاقيه ويضـع يديـه    وهو أن يلصق إليتيه باأل(: )٥(اإلقعاء -١٠
  )على األرض كما يفعل الكلب

وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى أن يفترش ... « :g يف حديث عائشة
، وعقبـة الشـيطان هـي    )٦(ذراعيه افتراش السبع وكان خيتم الصالة بالتسـليم الرجل 

  .اإلقعاء املنهي عنه قاله أبو عبيدة وغريه

  .)٧(»عن اإلقعاء يف الصالة rاهللا  ى رسول« :قال tعن مسرة 

  :)٨(النهي عن االعتماد على اليد اليسرى يف اجللوس -١١
إذا جلس الرجـل يف الصـالة أن يعتمـد     rى النيب « :قال t عن ابن عمر
  .)٩(»على يده اليسرى

                                                                                                   
  ).٤٩٣(واللفظ له ومسلم ) ٨٢٢(البخاري  -١
 ٤/٣٠انظر اموع  -٢

  ١/٢٥٢الصحاح  -٣
  )٤٩٠(واللفظ له ومسلم ) ٨١٠(البخاري  -٤
  ١/٣٩٣انظر السبل  -٥
  )٧٨٣(وأبو داود ) ٤٩٨(أمحد ومسلم  -٦
وغـريه وصـححه األلبـاين يف الصـحيحة     ) ٣/٢٣٣(ه شاهد عـن أنـس عنـد أمحـد    احلاكم والبيهقي ول -٧

)١٦٧٠( 

  ٢/٢٩٣انظر النيل  -٨
  وصححه األلباين ٢/١٣٦والبيهقي  ١/٢٣٠واحلاكم  ٢/١١٦وأمحد ) ٩٩٢(أبو داود  -٩
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٢٤٤ 

أنه رأى رجال يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد يف الصـالة  « t عن ابن عمر
  .)١(»ن هكذا جيلس الذين يعذبونفقال ال جتلس هكذا فإ

  :)٢(مسح احلصى من موضع السجود يف الصالة -١٢

: قال يف الرجل يسوي التراب حيث يسـجد قـال   rأن النيب  tعن معيقيب 
ال متسح وأنت تصلي وإن كنت ال بد « عند أيب داود ولفظه)٣(»إن كنت فاعال فواحدة«

إذا «: أيب صـاحل السـمان قـال   وعـن   .وإسناده صـحيح  »فاعال فواحدة لتسوية احلصى
  .رواه ابن أيب شيبة »سجدت فال متسح احلصى فإن كل حصاة حتب أن يسجد عليها

  :)٤(الصالة حبضرة الطعام أو عند مدافعة البول أو الغائط -١٣

ال صالة حبضرة طعام وال هـو  «يقول  rقالت مسعت رسول اهللا  gعن عائشة 
  .)٥(»ويدافعه األخبثان

                                       
  بسند حسن) ٩٩٤(أبو داود  -١
  ١/٢٥٨والسبل  ٢/٦٩٤والنيل  ٣١/ ٤انظر اموع  -٢
  )٩٤٦(وأبو داود ) ٥٤٦(واللفظ له ومسلم ) ١٢٠٧(البخاري  -٣
 ٢/٣٦٦واحمللى  ١/٢٦٣والسبل  ٤/٣٨انظر اموع  -٤

  )٨٩(وأبو داود ) ٥٦٠(مسلم  -٥
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٢٤٥ 

  :مبطالت الصالة: الفصل العاشر
 rشـكي إىل رسـول اهللا   حلديث عبـد اهللا بـن زيـد قـال     : )١(تيقن احلدث -١

ال ينفتل أو ال ينصـرف حـىت   «: قال .الرجل الذي خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة
  .)٢(»يسمع صوتا أو جيد رحيا

  )٣(:ترك ركن أو شرط صحة -٢
  .اه اجلماعة وقد تقدمرو »ارجع فصل فإنك مل تصل« :للمسيء صالته rلقوله 

  :األكل أو الشرب عمدا -٣

أمجع أهل العلم على أن من أكل أو شـرب يف صـالة الفـرض     :قال ابن املنذر
  .)٤(وحنوه البن حزم عامدا أن عليه اإلعادة اهـ

  .)٥(»إن يف الصالة شغال«: قال rأنه  t مسعودعن ابن 

وابن حزم ر وابن قدامة إمجاعا قاله ابن املنذ: تعمد الكالم لغري إصالحها -٤
  .)٦(وابن عبد الرب

إن الصالة ال يصلح فيها شيء «: قال rأنه  tعن معاوية بن احلكم السلمي 
  .)٧(»إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن ،من كالم الناس

                                       
 ١/٢٣٥والسيل اجلرار  ٦-٤/٤اموع  -١

  )٣٦١(ومسلم ) ١٣٧(البخاري  -٢
 ١/٢٣٤ والسيل اجلرار ١/١٤٥والروضة الندية  ٧و ٤/٣واموع  ٣٨٤-٢/٣٨١انظر املغين  -٣

  ٥١: ومراتب اإلمجاع ص ٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٢٣-٤/٢٢انظر اموع  -٤
  )٥٣٨(ومسلم ) ١١٩٩(البخاري  -٥
 ٥١: ومراتــب اإلمجــاع ص ١/١٤٢والروضــة النديــة  ٢٠-١٦و ١٣-٤/٨وامــوع  ٢/٤٤٤املغــين  -٦

 ١/٣٥٠والتمهيد 

 ).ال يصلح(ان مك) ال حيل(بلفظ ) ٩٣٠(وأمحد وأبو داود ) ٥٣٧(مسلم  -٧
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٢٤٦ 

كنا نتكلم يف الصالة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إىل  :أرقم قالوعن زيد بن 
فأمرنـا بالسـكوت وينـا عـن      ﴾قـانتني  وقومـوا هللا ﴿ :زلـت جنبه يف الصالة حـىت ن 

  .)١(الكالم

  :الضحك -٥

وذلك ألنه أفحش من  )٢(وابن حزممبطل للصالة باإلمجاع كما نقله ابن املنذر 
ومن يعظِّمI: ﴿ قال  :الكالم وملا فيه من التالعب بالصالة واالستخفاف بشعائر اهللا

وقد نقل ذلك عن غري واحـد مـن    ]٣٢احلج [ ﴾ن تقْوى الْقُلُوبِنها مشعائر اللَّه فَإِ
  .)٣(الصحابة

                                       
  واللفظ له) ٥٣٨(ومسلم ) ١٢٠٠(البخاري  -١
  ٥٢: ومراتب اإلمجاع ص ٢/٣١٩واحمللى  ٤: واإلمجاع البن املنذر ص ٢٢-٤/٢١انظر اموع  -٢
  ٢/٣٧٨وعبد الرزاق  ١/٣٨٧انظر مثال ابن أيب شيبة  -٣
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٢٤٧ 

  
  

  

  

  

  

 
  وفيه ستة فصول

  اجلمعة: الفصل األول •

 العيدين: الفصل الثاين •

 اخلوف: الفصل الثالث •

 القصر يف السفر: الفصل الرابع •

 صالة اجلنازة: الفصل اخلامس •

 املريض صالة: الفصل السادس •
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٢٤٨ 

  صالة الجمعة: ولالفصل األ
يا أَيهـا الـذينI: ﴿   قال .)١(هي فرض بالكتاب والسنة واالمجاع صالة اجلمعة

  .]٩اجلمعة [ ﴾اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي إِذَاآمنوا 

  :التأكيد عليها -١
لقد مهمت أن آمر رجال «: قال لقوم يوم اجلمعة rأن النيب  t مسعودعن ابن 

  .)٢(»يصلي بالناس مث أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوم

 :يقـول علـى أعـواد منـربه     rأما مسعا رسول اهللا  t وابن عمر t هريرةعن أيب و
  .)٣(»لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني«

من ترك اجلمعة ثالثا من « :rرسول اهللا  قال: قال t عن جابر بن عبد اهللاو
  .)٤(»غري ضرورة طبع اهللا على قلبه

  :على من جتب -٢
منا جتب اجلمعة على املسلم احلر الذكر البالغ العاقل املقيم الذي يسمع النداء إ

  .)٥(عند عامة أهل العلم

لم يأته فال صالة له إال النداء ف من مسع«: قال rعن النيب  t عباسعن ابن 
  .)٦(»من عذر

                                       
   ١/٢٩٤والسيل اجلرار  ٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٥٨: مراتب اإلمجاع ص -١
  )٦٥٢(ومسلم  ١/٤٠٢أمحد  -٢
  )٥٦٨(ومسلم  ٢/٨٢أمحد  -٣
وإسـناده  ) ١١٢٦(وابـن ماجـة   ) ١٨٥٦(وابـن خزميـة   ) ١٥٨٣( والنسائي يف الكربى ٣/٣٣٢أمحد  -٤

  صحيح ورجاله ثقات كما قال البصريي
 ٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٤/٣٤٨واموع  ٣/٢١٦و ٣/٢٠٣انظر املغين  -٥

والـدارقطين والبيهقـي واحلـاكم    ) ٢٠٦٤(واللفظ له وابن حبان ) ٧٩٣(وابن ماجة  )٥٥١(أبو داود  -٦
  صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب واأللباين :وقال
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٢٤٩ 

اجلمعـة حـق واجـب علـى كـل      «: قال rعن النيب  tعن طارق بن شهاب 
قـال أبـو داود    .)١(»عبد مملوك أو امرأة أو صـيب أو مـريض  : مسلم يف مجاعة إال أربعة

  .ومل يسمع منه شيئا اهـ rوطارق بن شهاب قد رأى النيب 

هذا  :٢/٧٥٧ قال النووي يف اخلالصة« :٢/١٩٩ة نصب الراي يفوقال الزيلعي 
غري قادح يف صحته فإنـه يكـون مرسـل صـحايب وهـو حجـة واحلـديث علـى شـرط          

  .اهـ »الشيخني
فإذ قد ثبتت صـحبته فاحلـديث   : صححه غري واحد، وقال العراقي: قال احلافظ

إمنا خـالف فيـه أبـو     ،صحيح وغايته أن يكون مرسل صحايب وهو حجة عند اجلمهور
بل ادعى بعض احلنفية اإلمجاع على أن مرسل الصـحايب حجـة    ،سحاق االسفرائيينإ

فهو صحايب على  rإذا ثبت أنه لقي النيب ]: ٣/٤١٤[قال ابن حجر يف اإلصابة  اهـ،
الراجح، وإذا ثبت أنه مل يسمع منه فروايته عنـه مرسـل صـحايب، وهـو مقبـول علـى       

  اهـ.الراجح

شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب  وقال أبو داود الطيالسي حدثنا
t قال ابن حجر. رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وغزوت يف خالفة أيب بكر: قال :

  .وهذا إسناد صحيح، كذا يف اإلصابة

عن طـارق عـن أيب    ١/٢٨٨ورواه احلاكم ) ٥٩٢(وصححه األلباين يف اإلرواء 
  .وغلطوه: يف اإلصابة موسى قال

  .سناد شاذ أو منكر عندي اهـكر أيب موسى يف اإلوذ :وقال األلباين

  .»وليس مبحفوظ« :٣/١٧٢وقال البيهقي 

ومن ال جتب عليه اجلمعة إذا صالها أجزأته عن صالة الظهر عنـد عامـة أهـل    
  .)٢(العلم ونقل االمجاع عليه ابن املنذر وابن قدامة

                                       
وصححه على شـرط الشـيخني ووافقـه الـذهيب      ١/٣٥٦واحلاكم  ٣/١٨٣والبيهقي ) ١٠٦٧(أبو داود  -١

  .ـوطارق يعد من الصحابة اه: وابن امللقن، وقال الذهيب
  ٨: واإلمجاع ص ٣٦٢-٤/٣٦٠واموع  ٣/٢١٩انظر املغين  -٢
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٢٥٠ 

ة من املقـيمني  وأمجعوا على أن من فاتته اجلمع« :٩قال ابن املنذر ص : تنبيه* 
  .اهـ» أن يصلوا أربعا

  :العدد الذي تنعقد به صالة اجلمعة-٣
قاله طائفة من أهل : ة اجلماعة وهو اثنان فما فوقهماهو كل ما صحت به صال

  .)١(بن صاحل ورجحه ابن حزم والشوكاينالعلم منهم داود ومكحول واحلسن 

 :rالسفر فقال  يريدان rأتى رجالن النيب « :قال tعن مالك بن احلويرث 
  .)٢(»إذا أنتما خرجتما فأذنا مث أقيما مث ليؤمكما أكربكما«

  .ستيطان والبنيان واألمن فال دليل عليها واهللا أعلموأما اشتراط التقري واال

واحلق أن هـذه اجلمعـة فريضـة مـن     «: ١/٢٩٨قال الشوكاين يف السيل اجلرار 
ة من الصلوات فمن زعم أنه فرائض اهللا سبحانه وشعار من شعارات االسالم وصال

وقـد   ،ذلـك إال بـدليل   هيف غريها مـن الصـلوات مل يسـمع منـ    فيها ما ال يعترب يعترب 
ختصصت باخلطبة وليست اخلطبة إال جمرد موعظة يتواعظ ا عباد اهللا فإن مل يكـن يف  

مث قاما فصـليا صـالة اجلمعـة     ،املكان إال رجالن قام أحدمها خيطب واستمع له اآلخر
  .»اهـ

عن عبد الرمحن بن كعب عن أبيه أنه كان إذا مسع النـداء يـوم اجلمعـة تـرحم     
ألنـه أول   :إذا مسعت النداء ترمحت ألسعد بن زرارة قال: ألسعد بن زرارة ؟ فقلت له

  .)٣( نقيع اخلضمات :من مجع بنا يف هزم النبيت من حرة بين بياضة يف نقيع يقال له

                                       
  ٣/٢٤٨واحمللى  ٢٤٤ – ٣/٢٤٣والنيل  ٣٧٢-٤/٣٧٠انظر اموع  -١
  ).٦٧٤(ومسلم ) ٦٣٠(البخاري  -٢
وصححه علـى شـرط مسـلم ووافقـه الـذهيب       ١/٢٨١واحلاكم ) ١٦٤(والدارقطين ) ١٠٦٩(أبو داود  -٣

  )٦٠٠(لباين يف اإلرواء قالين واألوحسنه البيهقي وابن حجر العس
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٢٥١ 

  :االستعداد هلا -٤
عن سـلمان   .)١(ال هلا والتطيب ولبس النظيف من الثياب إمجاعايستحب االغتس 

ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطاع من « :rرسول اهللا  قال: قال tالفارسي 
أو ميس من طيب بيته مث خيرج فال يفرق بني اثنني مث يصلي ما كتب  طهر ويدهن من دهنه

  .)٢(»نه وبني اجلمعة األخرىله مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بي

من اغتسل يوم اجلمعة فأحسن غسله وتطهـر  « :وحنوه من حديث أيب ذر بلفظ
ثيابه ومس ما كتب اهللا له مـن طيـب أهلـه مث أتـى      فأحسن طهوره ولبس من أحسن

  .)٣(»اجلمعة ومل يلغ ومل يفرق بني اثنني غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابـة  «: قال rاهللا  أن رسول t هريرةعن أيب 
ومـن راح يف   ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قـرب بقـرة   ،مث راح فكأمنا قرب بدنة

ومـن راح يف السـاعة الرابعـة فكأمنـا قـرب       ،الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقـرن 
اإلمـام حضـرت    فـإذا خـرج   ،ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ،دجاجة
  .)٤(»ة يستمعون الذكراملالئك

  :وقتها -٥
  )٥(:بعد زوال الشمس إمجاعا

وابـن   مسـعود ورويت صالا قبل الزوال عن أيب بكر وعمـر وعثمـان وابـن    
  .)٦(الزبري وطائفة من التابعني، وهي رواية عن أمحد رجحها الشوكاين والقنوجي

                                       
  ٤١٨-٤/٤٠٤واموع  ٢٣٠-٣/٢٢٤املغين  -١
  ٥/٤٣٨وأمحد ) ٨٨٣(البخاري  -٢
  وأمحد وصححه ابن خزمية وإسناده صحيح) ١٠٩٧(ابن ماجة  -٣
  )٨٥٠(واللفظ له ومسلم ) ٨٨١(البخاري  -٤
  ٣٨١ – ٤/٣٧٩واموع  ٣/١٦٠املغين  -٥
  ١/١٧٩ندية والروضة ال ٥/٤٢احمللى  -٦
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٢٥٢ 

إذا زالت الشـمس   rاهللا كنا جنمع مع رسول «: قال tبن األكوع  سلمةعن 
كان يصلي اجلمعـة مث نـذهب    rأن النيب « :t جابرعن و. )١(»مث نرجع نتتبع الفيء

  .)٢(»إىل مجالنا فنرحيها حني تزول الشمس يعين النواضح

  :كيفيتها -٦
  :صفة اخلطبة -أ

خيطب يوم اجلمعة قائما مث جيلس مث يقوم  rكان النيب «: قال t عن ابن عمر
  .)٣(»يومكما يفعلون ال

إن طول صالة الرجل « :يقول rمسعت رسول اهللا  :قال tرساعن عمار بن ي
العالمـة  : واملئنـة  )٤(»ة واقصـروا اخلطـب  وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصـال 

  .واملظنة

  :اإلنصات للخطبة -ب
نصـت  أإذا قلت لصـاحبك يـوم اجلمعـة    «: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 

  .)٥(»غوتواإلمام خيطب فقد ل

  :صفة الصالة -ـ ج

علـى املدينـة وخـرج إىل     t هريرةاستخلف مروان أبا  :عن ابن أيب رافع قال
 إِذَا﴿ :اجلمعة فقرأ بعد سورة اجلمعة يف الركعـة اآلخـرة   t هريرةمكة فصلى لنا أبو 

اَءكقُونَ جافنهريرةفأدركت أبا  :قال ﴾الْم t إنـك قـرأت    :حني انصرف فقلت له

                                       
  )٨٦٠(ومسلم ) ٤١٦٨(البخاري  -١
  )٨٥٨(أمحد ومسلم  -٢
  )٨٦١(ومسلم ) ٩٢٠(البخاري  -٣
  ) ٨٦٩(أمحـد ومسـلم  -٤
  ).٨٥١(واللفظ له ومسـلم ) ٩٣٤(البخاري  -٥
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٢٥٣ 

مسعـت  « :t هريـرة كان على ابن أيب طالب يقرأ ما يف الكوفة فقال أبو بسورتني 
  .)١(»وم اجلمعةيقرأ ما ي rرسول اهللا 

أي شيء  tكتب الضحاك بن قيس إىل النعمان بن بشري« :عن عبيد اهللا قال
  .)٢(»﴾أَتاك هلْ﴿فقال كان يقرأ  يوم اجلمعة سوى سورة اجلمعة؟ rقرأ رسول اهللا 

بح يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بس rقال كان النيب « tبن بشري عن النعمان
  .)٣(»اشيةاسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغ

  :يقرأ به يف صبح اجلمعة ما -٧
وهل أتـى  ( )بآمل ترتيل السجدة(وتستحب القراءة يف صالة الصبح يوم اجلمعة 

  )على اإلنسان

) آمل ترتيل(عة يف صالة الفجر اجلميقرأ يف  rكان النيب : قال t هريرةعن أيب 
  .)٤()وهل أتى على اإلنسان (السجدة 

  :مب تدرك اجلمعة -٨
عـن   ،)٥(كسائر الصلوات تدرك بركعة فتضاف هلا أخرى عند عامة أهل العلم

من أدرك ركعة من الصـالة مـع اإلمـام فقـد     «: rقال رسول اهللا : قال t هريرةأيب 
  .)٦(»أدرك الصالة

إذا أدرك الرجل يوم اجلمعة ركعة صلى إليهـا أخـرى   «: قال t عن ابن عمر
 .)١(»وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا

                                       
  واللفظ له وأمحد والترمذي وأبو داود) ٨٧٧(مسلم  -١
  واللفظ له) ٨٧٨(أمحد ومسلم  -٢
  )٨٧٨(وابن ماجة واللفظ ملسلم اجلماعة إال البخاري  -٣
  )٨٨٠(ومسلم ) ٨٩١(البخاري  -٤
 ٤/٤٣٣واموع  ٣/١٨٩املغين  -٥

  )٦٠٧(ومسلم ) ٥٨٠(البخاري  -٦
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٢٥٤ 

من أدرك ركعـة فقـد أدرك اجلمعـة ومـن مل يـدرك      «: قال t مسعودعن ابن 
  .)٢(»اجلمعة فليصل أربعا

 .)٣(»إن أدركهم جلوسا صلى أربعا«: t أنسوقال 

 r به أصحاب رسول اهللا فاجلمعة ال تدرك إال بركعة كما أفىت«: قال ابن تيمية
ــحابة خمــالف   ــم يف الص ــم هل ــك إمجــاع     .»وال يعل ــد أن ذل ــري واح ــى غ ــد حك وق

  اهـ)٤(.الصحابة

  :rاإلكثار من الصالة على النيب  -٩
فعن أوس بن أوس أنه : يوم اجلمعة rكثار من الصالة على النيب ويستحب اإل

r ٥(»وضة عليأكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة فإن صالتكم معر« :قال(.  

  :اإلكثار من الدعاء والتضرع -١٠
  :يستحب اإلكثار من الدعاء والتضرع يوم اجلمعة لعله يوافق ساعة اإلجابة

فيه ساعة ال يوافقها عبد  :ذكر يوم اجلمعة فقال rأن النيب « t هريرةعن أيب 
  .)٦(وأشار بيده يقللها .»مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه

                                                                                                   
  بسند صحيح) ٥٤٧١(وعبد الرزاق  ٢/١٢٨ابن أيب شيبة  -١
  بسند صحيح ٣/٢٠٤والبيهقي ) ٥٤٧٧(وعبد الرزاق  ٢/١٢٨ابن أيب شيبة  -٢
  بسند صحيح) ١٨٥٣(واألوسط البن املنذر  ٢/١٣٠ابن أيب شيبة  -٣
  .٢٣/٣٣٢جمموع الفتاوى  -٤
وصـححه   ٤/٨وأمحـد  ) ١٠٨٥( جـة وابـن ما  ١/٣٦٩والدارمي  ١/٢٠٣والنسائي ) ١٠٤٧(أبو داود  -٥

 احلاكم والذهيب والنووي واأللباين

 )٨٥٢(ومسلم ) ٩٣٥(البخاري  -٦
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٢٥٥ 

  صالة العيدين: الفصل الثاني
وسـنة مؤكـدة عنـد اجلمهـور أبـو حنيفـة        ،وهي فرض عند أمحد وبعض احلنفية

  .)٢(ورجح الشوكاين الوجوب العيين)١(ومالك والشافعي وغريهم

العيدين مها عيد الفطر مـن رمضـان   : ٣/٢٩٣قال ابن حزم يف احمللى  :تنبيه* 
يـوم العاشـر مـن ذي احلجـة لـيس      وهو أول يوم من شـوال ويـوم األضـحى وهـو ال    

للمسلمني عيد غريمها إال يوم اجلمعة وثالثة أيام بعد يوم األضـحى ألن اهللا مل جيعـل   
  اهـ .وال خالف بني أهل اإلسالم يف ذلك rذكرنا وال رسوله  هلم عيدا غري ما

  :التجمل للعيد -١
أتى وجد عمر حلة من استربق تباع يف السوق فأخذها ف :قال t عن ابن عمر

فقـال إمنـا   « :يا رسول اهللا ابتع هذه فتجمل ا للعيد والوفـد  :فقال rا رسول اهللا 
  .)٣(.متفق عليه »هذه لباس من ال خالق له

أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثـار  : فقال يف البدر املنري: )٤(أما الغسل
  :عن الصحابة جيدة

ويـوم   يوم اجلمعة«: السئل علي بن أيب طالب عن الغسل الذي هو الغسل فق
  .)٥(»لفطرعرفة ويوم النحر ويوم ا

كــان يغتســل يــوم الفطــر قبــل أن يغــدو إىل  t أن ابــن عمــر«وعــن نــافع 
  .)٦(»املصلى

                                       
  ٥/٦واموع  ٣/٢٥٣انظر املغين  -١
  ١/٣١٥رار يف السيل اجل -٢
  )٢٠٦٨(ومسلم ) ٣٠٥٤(البخاري  -٣
  ١٢-٥/١٠انظر اموع  -٤
  .وسنده صحيح ٣/٢٧٨والبيهقي ) ١١٤(الشافعي يف مسنده  -٥
  )٥٧٥٤(والشافعي يف األم بسند صحيح واملصنف ) ٤٢٦(مالك  -٦
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٢٥٦ 

  :اخلروج إىل الصالة -٢
أمرنا أن خنرج احليض « :عن أم عطية قالت: أمر النساء حبضور صالة العيد -أ

املسلمني ودعوم ويعتزل احليض عن فيشهدن مجاعة  -وذوات اخلدور–يوم العيدين 
سها صاحبتها لتلب :يا رسول اهللا إحدانا ليس هلا جلباب، قال :مصالهن فقالت امرأة

  .)١(»من جلباا

 :قـال  t أنـس عـن  : كل يوم الفطر قبل الصالة ويوم األضحى بعدهااأل -ب
معلقة اري للبخويف رواية )٢(.»ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات rكان رسول اهللا «

ال خيرج يوم الفطـر   rكان النيب «: قال tعن بريدة  .»ويأكلهن وترا« :وصلها أمحد
  .)٣(»حىت يطعم وال يطعم يوم األضحى حىت يصلي

إذا كان يوم عيد خـالف   rكان النيب « :قال t جابرعن : خمالفة الطريق -ج
  .)٤(»الطريق

  :وقتها -٣
د عامة أهل العلـم إىل الـزوال   إذا طلعت الشمس وارتفعت قليال قدر رمح عن

  .)٥(اتفاقا

أنه خرج مع الناس يوم فطـر أو أضـحى فـأنكر إبطـاء     «عن عبد اهللا بن بسر 
  .)١(»إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حني التسبيح :اإلمام وقال

                                       
  )٨٩٠(ومسلم ) ٣٥١(البخاري  -١
  )٩٥٣(البخاري  -٢
) ١٤٢٦(وابن خزمية ) ١٦٠٨(والدارمي ) ١٧٥٦(ن ماجة واب) ٥٤٢(اللفظ له والترمذي وصححه  -٣

 وصححاه) ٢٨١٢(وابن حبان 

  )٩٨٦(البخاري  -٤
  ٣/٣٠٧والنيل  ٥/٧واموع  ٣/٢٦٨املغين  -٥
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٢٥٧ 

  :صفة صالة العيدين -٤
  .)٢(طب بعدمها إمجاعاخيوهي ركعتان 

وأيب بكـر وعمـر    rسـول اهللا  شـهدت العيـد مـع ر    :قـال  t عباسعن ابن 
  .)٣( فكلهم كانوا يصلون قبل اخلطبة yوعثمان 

  .)٤(ويكرب يف الركعة األوىل سبعا ويف الثانية مخسا عند مجهور أهل العلم* 

واألضـحى يف األوىل  يكرب يف الفطر  rكان رسول اهللا « :قالت g عن عائشة
  .)٥(»سبع تكبريات ويف الثانية مخسا

 :rنيب اهللا  قال: قال t عن أبيه عن عبد اهللا بن عمروعن عمرو بن شعيب و
  .)٦(»التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخس يف اآلخرة والقراءة بعدمها كلتيهما«

  :ما يقرأ به يف صالة العيد -٥
سألين عمر بن اخلطاب عما قرأ به رسول اهللا « :قال tعن أيب واقد الليثي  -
r يد(و) الساعة اقتربت(:ـيف يوم العيد فقلت ب٨٩١(مسلم  )ق والقرآن ا.(  

  .)٧(وقد تقدم يف اجلمعة أنه كان يقرأ عن العيد بسبح وهل أتاك
                                                                                                   

وعلقـه   ٣/٢٨٢والبيهقـي   ١/٢٩٥واحلـاكم  ) ١٣١٧(وابن ماجـة  ) ١٣١٧(وابن حبان ) ١١٣٥(أبو داود  - ١
وصححه احلاكم والذهيب والنووي وأقـره الزيلعـي واأللبـاين يف     .وإسناده صحيح ١/٢٤٦البخاري جمزوما به 

  )٦٣٢(اإلرواء 
  ٥/٢٢واموع  ٣/٢٦٥املغين  -٢
  )٨٨٤(ومسلم ) ٩٦٢(البخاري  -٣
 ٢٦-٥/٢٤واموع  ٢٧٢ -٢٧١/ ٣املغين  -٤

م واحلاك ٢/٤٦وسند ابن ماجة صحيح والدارقطين ) ١٢٨٠(واللفظ له وابن ماجة ) ١١٤٩(أبو داود  -٥
  )٦٣٩(وصححه االلباين يف اإلرواء  ٢/٣٩٩ والطحاوي ٣/٢٨٧ والبيهقي ١/٢٩٨

ونقل الترمذي يف العلل الكربى ص  ٢/١٨٠وأمحد ) ١٢٧٨(واللفظ له وابن ماجة ) ١١٤٩(أبو داود  -٦
  )٦٣٩(عن البخاري تصحيحه وصححه أمحد وعلي بن املديين واأللباين يف اإلرواء  ٩٣

  )٨٧٨(مسلم  -٧
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٢٥٨ 

  :بعد الصالة اخلطبة -٦
خيرج يوم الفطر واألضـحى   rكان رسول اهللا « :قال tعن أيب سعيد اخلدري 

جلـوس   ابل الناس والناسإىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصالة مث ينصرف فيقوم مق
فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر  ،على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم

  .)١(»بشيء أمر به مث ينصرف

  :ليس لصالة العيد سنة قبلية وال بعدية -٧
صلى يوم الفطـر ركعـتني مل يصـل قبلـها وال      rأن النيب « t عباسعن ابن 

جعلن يلقني تلقي املـرأة خرصـها   بعدها مث أتى النساء ومعه بالل فأمرهن بالصدقة ف
  .)٢(»وسخاا

حضور اجلمعة عمـن صـلى   وجوب إذا اجتمعت اجلمعة والعيد سقط : تنبيه* 
  .)٣(العيد

أشـهدت مـع   « :عن إياس بن أيب رملة قال مسعت معاوية سأل زيد بـن أرقـم  
  .)٤(»عيد أول النهار مث رخص يف اجلمعةعيدين ؟ قال نعم صلى ال rالنيب 

                                       
  ).٨٨٩(ومسلم ) ٩٥٦(ري البخا -١
  ).٨٨٤(واللفظ له ومسلم ) ٩٦٤(البخاري  -٢
 ٢/٤٦٧والسبل  ٣/٣١١والنيل  ٤/٣٥٩انظر اموع  -٣

وصححه ابن املـديين واحلـاكم والـذهيب    ) ١٣١٠(وابن ماجة )  ١٥٩١(والنسائي ) ١٠٧٠(أبو داود  -٤
  واأللباين
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٢٥٩ 

  )١(صالة اخلوف: لثالفصل الثا
 معـك  مـنهم  طَائفَـةٌ  فَلْـتقُم  الصـلَاةَ  لَهـم  فَأَقَمـت  فيهِم كُنت وإِذَا﴿ :Iقال  

  .]١٠٢النساء [ ﴾...ورائكُم من فَلْيكُونوا سجدوا فَإِذَا أَسلحتهم ولْيأْخذُوا

  :صفتها* 
غزوت مـع   :قال t عن عبد اهللا بن عمر: إذا مل يكن العدو يف جهة القبلة -أ

يصلي بنا فقامت  rفوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول اهللا  ،قبل جند rرسول اهللا 
مبـن معـه وسـجد     rطائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العـدو وركـع رسـول اهللا    

م ركعة  rسجدتني مث انصرفوا مكان الطائفة اليت مل تصل فجاؤوا فركع رسول اهللا 
  .)٢(»سجد سجدتني مث سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتنيو

 rشهدت مع رسول اهللا  :قال t جابرعن : إذا كان العدو يف جهة القبلة -ب
مث  ،مث ركع وركعنا مجيعـا  ،وكربنا مجيعا rصالة اخلوف فصفّنا صفني خلف رسول اهللا 

م الصف السجود والصف الذي يليه وقامث احندر ب ،رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا
السجود وقام الصف الذي يليه احندر الصف  rفلما قضى النيب  ،حنر العدو املؤخريف
 مث ،وركعنا مجيعـا  rمث ركع النيب  ،مث تقدم الصف املؤخر وتأخر الصف املقدم ،املؤخر

ي كـان  الـذ مث احندر بالسجود والصف الذي يليه  ،رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا
 rفلمـا قضـى الـنيب     ،وقام الصف املـؤخر يف حنـور العـدو    ،مؤخرا يف الركعة األوىل

وسـلمنا   rمث سلم الـنيب   ،السجود والصف الذي يليه احندر الصف املؤخر فسجدوا
  .)٣(»مجيعا

خلفه  خلوف فصفهمصلى بأصحابه يف ا rأن النيب  tعن سهل بن أيب حثمة 
قام فلم يزل قائما حىت صلى الذين خلفهم ركعة صفني فصلى بالذين يلونه ركعة مث 

                                       
 ٤٨٠/ ٢والســبل  ٣٣٨ – ٣/٣٣١والنيـل   ٣١٠ – ٢٨٧/ ٤وامـوع   ٣٢٠ – ٣/٢٩٦انظـر املغـين    -١

 .٣/٢٣٢واحمللى 

  ).٨٣٩(واللفظ له ومسلم ) ٩٤٢(البخاري  -٢
  .واللفظ له) ٨٤٠(خمتصرا ومسلم ) ٤١٢٥(البخاري  -٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٢٦٠ 

مث تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى م ركعة مث قعد حىت صلى الذين ختلفوا 
  .)١(»ركعة مث سلم

 rأخربه أنه صلى مـع رسـول اهللا    tا أن جابربن عبد الرمحن  سلمةعن أيب 
صلى بالطائفة األخرى  بإحدى الطائفتني ركعتني مث rصالة اخلوف فصلى رسول اهللا 

  .)٢(»كعتنيأربع ركعات وصلى بكل طائفة ر rركعتني فصلى رسول اهللا 

البقـرة  [ ﴾ركْبانـا  أَو فَرِجالًـا  خفْتم فَإِنْ﴿ :Iقال : عند القتال واملسايفة -جـ
٢٣٩[.  

عند عامة أهل العلم يصلون عند املسايفة رجاال وركبانا إىل القبلة أو إىل غريها 
  .)٣(سلف واخللفمن ال

كـان  فـإن  .. .«: أنه كان إذا سئل عن صالة اخلوف قال t عن عبد اهللا بن عمر
أو غري خوف أشد من ذلك صلوا رجاال قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة 

ذكر ذلك إال عن رسول  t ال أرى عبد اهللا بن عمر :قال نافع :مستقبليها قال مالك
  .)٤(»rاهللا 

  .واهللا أعلم. ذه هي أصحهااخلوف كثرية وه وصور صالة

                                       
  واللفظ له) ٨٤١(ومسلم ) ٤١٣١(البخاري  -١
  )٨٤٣(مسلم  -٢
  ٣١٩ – ٤/٣١١واموع  ٣١٧ -٣١٦/ ٣انظر املغين  -٣
  ).٤٥٣٥(البخاري  -٤
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٢٦١ 

  )١(قصر املسافر: الفصل الرابع
وبه قال أبو حنيفة والثوري ومحاد بن أيب سليمان وروي عـن ابـن   : وجوبه -١
وعمر وعائشة وابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عـن مالـك    t عباس

  .)٢(لشوكاينأكثر أهل العلماء ورجحه اوأمحد قال البغوي وهذا قول 

 مـن  تقْصـروا  أَنْ جنـاح  علَـيكُم  فَلَـيس  الْـأَرضِ  فـي  ضـربتم  وإِذَا﴿: Iقال 
لَاة١٠١النساء [ ﴾..الص[.  

صـدقة تصـدق اهللا ـا علـيكم     «: عن هذه اآلية فقال rسأل عمر رسول اهللا 
  .)٣(»فاقبلوا صدقته

ركعتني يف احلضر والسفر  فرض اهللا الصالة حني فرضها :قالت g عن عائشة
  .)٤(فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر

يف احلضر أربعـا ويف   rفرض اهللا على لسان نبيكم  :قال t عباسعن ابن و
  .)٥( ركعة ويف اخلوفالسفر ركعتني 

صالة السـفر ركعتـان واجلمعـة ركعتـان والفطـر       :قالعن عمر بن اخلطاب و
  .)٦(rلسان حممد  واألضحى ركعتان متام غري قصر على

وكان ال يزيد يف السفر علـى ركعـتني    rصحبت النيب  :قال t عن ابن عمر
  .)٧(yوأبا بكر وعمر وعثمان كذلك 

                                       
 ١٢٦ – ٣/١٠٤املغين  -١

  ٣/٢١١والنيل  ٢٢٢-٤/٢٢٠واموع  ٣/١٢٢املغين  ١/٣٠٦والسيل اجلرار  -٢
 )٩٤٥(وابن خزمية ) ١٥١٣(والدارمي )  ٦٨٦(مسلم  -٣

  )٦٨٥(ومسلم ) ٣٥٠(البخاري  -٤
  )٣٠٤(وابن خزمية ) ٢٢٦(والبخاري يف القراءة خلف اإلمام ) ٦٨٧(مسلم -٥
وإسـناده  ) ٣/١٩٩والبيهقـي  ) ١٤٣٥(وابن خزميـة  ) ١٠٦٤(وابن ماجة ) ٤١٠(النسائي يف الكربى  -٦

 صحيح

  ) ٦٨٩(ومسلم ) ١١٠٢(البخاري  -٧
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٢٦٢ 

 أبـو حنيفـة  و عنـد اجلمهـور مالـك   : يبدأ القصر بعد اخلروج مـن القريـة   -٢
  .)١(عده ابن املنذر إمجاعاو رأبو ثوو إسحاقو أمحدو الشافعي واألوزاعيو

فقصر وهو يرى  tباب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي  :قال البخاري
 t أنـس حـديث   ال حىت ندخلها وأسند :هذه الكوفة قال :البيوت فلما رجع قيل له

ربعـا وبـذي   أباملدينة  rصليت الظهر مع النيب « :قال t عن أنس بن مالك: وهو
فر من أسفاره إال قصر يف س rوال أعلم أن النيب  :بن املنذراوقال )٢(»احلليفة ركعتني

  اهـ. بعد خروجه من املدينة

وهـذا  وضـربا يف األرض   اهـي مـا يسـمى سـفر    و: فيها املسافة اليت يقصر-٣
قـال  ، واأللبـاين  )٣(مذهب كثري من السلف ورجحه ابن حزم وابن القيم والصـنعاين 

I: ﴿رقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الْأَرف متبرإِذَا ضو﴾لَاةالص نوا م.  

 »اهـ.يوما وليلة سفرا rيقصر الصالة ومسى النيب  باب يف كم«: قال البخاري
إين ألسـافر السـاعة مـن    «: قـال  t وروى ابن أيب شيبة بسند صحيح عن ابن عمر

لو خرجت مـيال  «: أيضا قال t بن عمراوروى عن  يعين الصالة. )٤(»النهار فاقصر
الشرعية ربطت القصر مبا يسـمى سـفرا وضـربا يف    والنصوص  ،)٥(»قصرت الصالة

  .األرض فال اعتبار لطول املدة أو قصرها فمن أقام أمت ومن سافر قصر

ألمتـه مسـافة حمـدودة     rومل حيـد الـنيب   «: ١/١٩٠قال ابن القيم يف زاد املعاد 
يف مطلق السفر والضـرب يف األرض كمـا أطلـق     ذلكللقصر والفطر بل أطلق هلم 

أما مايروى عنه من التحديد باليوم واليومني أو الثالثة فلم يصح  .»ل سفرالتيمم يف ك
  اهـ .عنه منها شيء البتة واهللا أعلم

                                       
  )٩(واإلمجاع ص  ٤/٢٢٨واموع  ٣/١١١املغين  -١
  )٦٩٠(ومسلم ) ١٠٨٩(البخاري  -٢
  ٣/٢٢٠ونيل األوطار  ١/١٩٠وزاد املعاد  ٣/١٩٢واحمللى  ٢/٤٤٤سبل السالم  -٣
 واأللباين ٢/٤٦٧احلافظ يف الفتح  وصححه -٤

  ٣/١٩وصححه ابن حجر واأللباين يف اإلرواء  -٥
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٢٦٣ 

  :مىت يتم املسافر -٤
ال يزال املسافر يقصـر مـا مل ميـر    : ١/٩٧قال أبو الوليد ابن رشد يف املقدمات 

  .اهـاختالف بإمجاع أو ينوي إقامة أربعة أيام على يكون له حمل إقامة مبوطن 

فأما من كان معه يف : ٢٥/٢١٣سالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوي قال شيخ اإل
وأهل البادية ر، فهذا ال يقصر وال يفطالسفينة امرأته ومجيع مصاحله وال يزال مسافرا 

وغريهم الذين يشتون يف مكان ويصيفون يف مكـان   واألكراد والترككأعراب العرب 
مـن املشـىت إىل املصـيف، ومـن املصـيف إىل املشـىت فـإم         إذا كانوا يف حال ظعنهم

وإن كـانوا يتبعـون   يقصرون، وأما إذا نزلوا مبشتاهم ومصيفهم مل يفطروا ومل يقصروا، 
  اهـ. املرعى

مل جيمع إقامة وإن  ال ابن املنذر أمجع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ماق
  .)١(أتى عليه سنون

قامـة  احلق أن من حط رحله ببلد ونـوى اإل و«: ٣/٢٢٠قال الشوكاين يف النيل 
ا أياما من دون تردد ال يقال له مسافر فيتم الصالة وال يقصـر إال بـدليل وال دليـل    

  .»هنا

عند عامة أهل العلم ومن األئمـة أمحـد   : املسافر خلف املقيم أمت إذا صلى -٥
أمـا املقـيم إذا صـلى     )٢(مالك والثوري واألوزاعي وأبـو ثـور  و والشافعي وأبو حنيفة

  .)٣(خلف املسافر فإنه يتم إمجاعا

إنا إذا كنا معكم  :مبكة فقلت t عباسكنا مع ابن «: قال سلمةعن موسى بن 
 .)٤(»rتلك سنة أيب القاسم  :ربعا وإذا رجعنا إىل رحالنا صلينا ركعتني؟ قالأصلينا 

                                       
  ٣/١٥٣املغين  -١
 ٤/٢٣٦واموع  ٣/١٤٣املغين  -٢

  ٩: واإلمجاع البن املنذر ص ١٤٦/ ٣املغين  -٣
  )٥٨١(وانظر اإلرواء ) ٦٨٨(وأصله يف مسلم  ٣/١٥٣والبيهقي ) ٩٢٥(أمحد وابن خزمية  -٤
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٢٦٤ 

ة القوم يعين املسافر يدرك ركعتني من صال :قلت البن عمر :أيب جملز قال وعن
  .)١(يصلي بصالم :يه الركعتان أو يصلي بصالم؟ فضحك وقالاملقيمني أجتز

أما املغرب والصبح فال تقصران والقصر إمنا يكون يف الصلوات الرباعية  -٥
  .)٢(والنووي إمجاعا قاله ابن املنذر وابن قدامة

                                       
  ٣/٢٢وصححه األلباين يف اإلرواء  ٣/١٥٨ البيهقي -١
  ٩: واإلمجاع البن املنذر ص ٢١٠ – ٤/٢٠٩وانظر اموع  ٣/١٢١املغين  -٢
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٢٦٥ 

  الصالة على الجنازة: الفصل الخامس
  .)١(عا قاله النووي وغريهإمجا فرض كفاية :حكمها -١

إن أخـا لكـم قـد مـات     « :rرسـول اهللا   قال: قال tعن عمران بن حصني 
مسعـت رسـول اهللا   «: قال t هريرةعن أيب و ،)٢()يعين النجاشي( فقوموا فصلوا عليه

r رد السـالم وعيـادة املـريض واتبـاع اجلنـائز       :حق املسلم على املسلم مخس :يقول
  .)٣(»اطسوإجابة الدعوة وتشميت الع

من اتبع جنازة مسلم إميانا واحتسابا «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
وكان معه حىت يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل قرياط 

  .)٤(»ومن صلى عليها مث رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط ،مثل أحد
  .)٥(ط املرأة عند مجهور أهل العلموهو عند رأس الرجل ووس: موقف اإلمام-٢

على امرأة ماتت يف نفاسها  rصليت وراء النيب «: قال tعن مسرة بن جندب 
  .)٦(»فقام عليها وسطها

صلى علـى جنـازة رجـل فقـام      t رأيت أنس بن مالك« :عن أيب غالب قال
سـط  حيال و مل عليها فقايا أبا محزة ص :فجئ جبنازة أخرى المرأة فقالوا ،حيال رأسه

 قام من اجلنازة rيا أبا محزة هكذا رأيت رسول اهللا  :فقال له العالء بن زياد ،السرير
نعم فأقبل علينـا فقـال    :قال ،وقام من املرأة مقامك من املرأة ،من مقامك من الرجل

  .)٧(»احفظوا

                                       
  ٢/٤واحمللى  ٥/١٦٩اموع  -١
  )٩٥٣(مسلم  -٢
  )٢١٦٢(ومسلم ) ١٢٤٠(البخاري  -٣
  )٩٤٥(ومسلم ) ٤٧(البخاري  -٤
  ٤/٤٢٦والنيل  ١٨٤-٥/١٨٢واموع  ٤٥٣-٤٥٢/ ٣املغين  -٥
 واللفظ للبخاري) ٩٦٤(ومسلم ) ١٣٣٢(البخاري  -٦

  واللفظ له وإسناده صحيح) ١٤٩٤(وابن ماجة ) ١٠٣٤(والترمذي ) ٣١٩٤(وأبوداود  ٣/١١٨أمحد  -٧
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٢٦٦ 

وهي أن يكرب أربعا يقرأ بعـد التكـبرية األوىل الفاحتـة    : صفة صالة اجلنازة -٣
وخيلص الدعاء يف التكبريات األخرى وال يرفـع يديـه إال عنـد     rلنيب ويصلي على ا

  .)١(التكبرية األوىل مث يسلم

كان يرفع يديه على اجلنازة أول تكبريه مث  rأن رسول اهللا « t عباسعن ابن 
  .)٢(»ال يعود

 .)٣(»صلى على أصحمة النجاشي فكرب أربعا« rالنيب أن  t جابرعن 

على جنازة  t صليت خلف ابن عباس« :عوف قالعن طلحة بن عبد اهللا بن 
  .)٤(»لتعلموا أا سنة :فقرأ بفاحتة الكتاب فقال

أن السـنة يف   :أخـربه  rعن أيب أمامة بن سهل أن رجال مـن أصـحاب الـنيب    
ى اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل سرا يف الصالة عل

مث خيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات الثالث ال يقرأ  ،r مث يصلى على النيب ،نفسه
 .)٥( مث يسلم سرا يف نفسه ،يف شيء منهن

يقـرأ يف التكـبرية    السنة يف الصالة على اجلنازة أن« :أنه قال tعن أيب أمامة 
  .)٦(»والتسليم عند األخرية ،مث يكرب ثالثا ،األوىل بأم القرآن خمافتة

علـى جنـازة فحفظـت مـن      rصلى رسول اهللا « :قال tعن عوف بن مالك 
اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزلـه ووسـع مدخلـه     :دعائه وهو يقول

د ونقه من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض مـن الـدنس   واغسله باملاء والثلج والرب

                                       
 ٤٢٥ – ٤١٨/ ٤والنيل  ٢٠٤ – ١٨٦/ ٥واموع للنووي  ٤١٩ – ٣/٤١٠املغين  -١

  ١٣٨: اجلنائز صوهو حسن بشواهده كما يف أحكام  )١٨١٤( الدارقطين -٢
  )٩٥٢(ومسلم ) ١٣٣٤(البخاري  -٣
  وسنده صحيح) وسورة(وزاد ) ١٩٨٧(والنسائي ) ١٣٣٥(البخاري  -٤
  )٧٣٤(وصححه احلافظ ابن حجر واأللباين يف اإلرواء  ٤/٣٩والبيهقي  ٢١٤الشافعي يف األم  -٥
  )١١١(وصححه األلباين أحكام اجلنائز ) ١٩٨٩(النسائي  -٦
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٢٦٧ 

جلنـة  دخلـه ا أوجـه و وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من ز
 .)١( حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت »عذاب القرب ه منآمنو وأعذه من النار

اللـهم  « :لـى اجلنـازة يقـول   إذا صلى ع rكان النيب « :قال t هريرةعن أيب 
 اللهم من أحييتـه  ،اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا

اللـهم ال حترمنـا أجـره وال     ،ته منا فتوفه على اإلميانمنا فأحيه على اإلسالم ومن توفي
 .)٢(»تضلنا بعده

ما من رجل مسـلم  «: يقول rقال مسعت رسول اهللا  t عباسعن ابن : فائدة
  .)٣(»ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه

بة والتـابعني، وبـه قـال    جتوز الصالة على الغائب عند اجلمهور من الصحا. ٤
  .أمحد والشافعي وداود واألوزاعي، ورجحه ابن حزم وابن القيم والشوكاين والقنوجي

  .)٤(وجتب إن كان امليت مل يصل عليه ورجحه ابن حزم

                                       
  )٩٦٣(مسلم  -١
والنسـائي يف عمـل اليـوم    ) ١٤٩٨(وابن ماجـة  ) ١٠٢٤(والترمذي ) ٣٢٠(وأبو داود  ٢/٣٦٨أمحد  -٢

  وصححاه) ١/٣٥٨واحلاكم ) ٣٠٧٠(وابن حبان ) ١٠٨٠(والليلة 
  ).٩٤٨(مسلم  -٣
  ٢٢٤-١/٢٢٢والروضة الندية  ١٤٢-٥/١٣٨احمللى  -٤
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٢٦٨ 

  )١(صالة املريض: الفصل السادس
 تقُوافَـا ﴿ :Iوقال  ]٢٨٦البقرة [  يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها﴾﴿ال :Iقال 

ا اللَّهم متطَعت١٦التغابن [ ﴾اس.[  

يصلي املريض قائما فإن عجز فجالسا فإن عجز فعلى جنب وإن عجـز عـن   * 
  :الركوع والسجود أومأ ويكون السجود أخفض من الركوع

عن الصالة  rكانت يب بواسري فسألت النيب « :قال tعن عمران بن حصني 
  .)٢(»اعدا فإن مل تستطع فعلى جنبصل قائما فإن مل تستطع فق«: فقال

عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخـذها فرمـى    rأن النيب «: t جابرعن 
صـل علـى األرض إن    rفرمـى بـه وقـال     rا وأخذ عـودا ليصـلي عليـه فأخـذه     

  .)٣(»استطعت وإال فأوم إمياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك

                                       
  ٣٥١ -٣٤٩والسبل  ٢٠٩/ ٣والنيل  ٢٠٨ – ٤/٢٠١واموع  ٥٧٧ – ٢/٥٧٠انظر املغين  -١
وزاد فـإن مل  ) ٣/٢٢٤والنسـائي  ) ٣٧٢(والترمـذي  ) ٩٥٢(واللفظ له وأبـو داود  ) ١١١٧(البخاري  -٢

  .تستطع فمستلقيا ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها
وله شـواهد عـن ابـن    ) ٣٢٣(وقواه ابن حجر وحسنه األلباين يف الصحيحة  ٢/٣٠٦البزار والبيهقي  -٣

  مهاعمر وابن عباس وغري
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٢٦٩ 

  
  

 
  السنن الرواتب: الفصل األول •
  ة الوترصال: الفصل الثاين •

  صالة الضحى: الفصل الثالث •

  االستخارة: الفصل الرابع •

  ية املسجدحت: الفصل اخلامس •
  صالة الكسوف: الفصل السادس •

  صالة االستسقاء: الفصل السابع •

  الصالة بعد الطهارة: الفصل الثامن •

  فبعد الطواالصالة : الفصل التاسع •

  لتوبةصالة ا: الفصل العاشر •
  سجود الشكر: الفصل احلادي عشر •

  سجود التالوة: الفصل الثاين عشر •

  لتسبيح وصالة احلاجةال صالة: الفصلني الثالث عشر والرابع عشر •
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٢٧٠ 

  )١(السنن والرواتب: الفصل األول
يوم اثنيت عشر ما من عبد مسلم يصلي هللا كل « :قال rعن أم حبيبة عن النيب 

رواه  » اهللا له بيتا يف اجلنة أو إال بين له بيت يف اجلنةركعة تطوعا غري الفريضة إال بىن
من ثابر على اثنيت عشر ركعة من السنة بىن اهللا له بيتـا يف  « والترمذي لفظه )٢(مسلم
أربعا قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب وركعـتني بعـد العشـاء    : اجلنة

  .)٣(»جروركعتني قبل الف

سجدتني قبـل الظهـر وسـجدتني     rت مع النيب صلي«: قال t عن ابن عمر
بعد الظهر وسجدتني بعد املغرب وسجدتني بعد العشاء وسجدتني بعد اجلمعة فأمـا  

 .)٤(»املغرب والعشاء ففي بيته

صـلى أربعـا قبـل     رحم اهللا امـرءا «: rقال رسول اهللا  :قال t عن ابن عمر
 .)٥(»العصر

بل املغرب صلوا قبل املغـرب  صلوا ق« :rعن النيب  tعن عبد اهللا بن مغفل 
 .)٦(»ملن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة :قال يف الثالثة

                                       
 ٢/٣٦٩والسبل  ١٩/ ٣والنيل  ٥٢٥ – ٥٢١/ ٣واموع  ٥٤٨ – ٥٤٤/ ٢انظر املغين  -١

  واللفظ له) ٧٢٨(رواه مسلم  -٢
وأبـو يعلـى   ) ١١٤٠(وابن ماجة ) ١٧٩٤(حديث حسن صحيح والنسائي  :وقال) ٤١٤(والترمذي  -٣

)٤٥٢٥( 

  واللفظ للبخاري) ٧٢٩(ومسلم ) ١١٧٢(البخاري  -٤
 وصححه ابن خزمية وابن حبان وحسنه الترمذي واأللباين) ٤٢٠(والترمذي ) ١٢٧١(داود أمحد وأبو  -٥

  )١١٨٣(البخاري  -٦
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٢٧١ 

  الوتر: الفصل الثاني
  .)١(هو سنة عند اجلمهور وأوجبه أبو حنيفة: الوتر

 .)٢(»إن اهللا وتر حيب الوتر« :قال rأنه  tعن أيب هريرة : التأكيد عليه

  .)٣(»تكم بالليل وتراا آخر صالاجعلو« :قال rأنه  t عن ابن عمر

 :أي الصالة أفضل بعد املكتوبة فقال rسئل رسول اهللا : قال t هريرةعن أيب 
  .)٤(»الصالة يف جوف الليل«

  .وثلث الليل األخري أفضل )٥(ما بني العشاء إىل الفجر إمجاعا: وقته

مـن أول الليـل    :r من كل الليل قد أوتر رسـول اهللا «: قالت gعن عائشة 
 .)٦(»ره فانتهى وتره إىل السحروأوسطه وآخ

آخـر الليـل    من خاف أن ال يقوم من«: rقال رسول اهللا  :قال t جابرعن و
  .)٧(»...فليوتر آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره

صالة الليـل مـثىن مـثىن فـإذا     «: قال rأن رسول اهللا  t عن ابن عمر: صفته
  .)٨(»د صلىخشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما ق

                                       
– ٣/٣٤ونيـل األوطـار   - ٥٠٥/ ٣وامـوع   ٦٠٠ –٥٧٩ –٥٧٨/ ٢و ٥٦٣ -٢/٥٥٥انظـر املغـين    -١

 ٣٩٤– ٢/٣٨١وسبل السالم 

  واللفظ له) ٢٦٧٧(ومسلم ) ٦٤١٠(البخاري  -٢
  )٧٤٩(واللفظ له ومسلم ) ٩٩٨(البخاري  -٣
  وأمحد) ١١٢٣(مسلم  -٤
  ٤٤/ ٣ونيل األوطار  ٥١٨/ ٣اموع  -٥
  واللفظ له) ٧٤٥(ومسلم ) ٩٩٦(البخاري  -٦
  )٧٥٥(مسلم  -٧
  )٧٤٩(ومسلم )٩٩٠(البخاري -٨
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٢٧٢ 

سـبع وتسـع   « :فقالـت  rعن صالة الـنيب   g سألت عائشةعن مسروق قال 
  .)١(»إحدى عشرو

يزيد يف رمضان وال يف غريه على  rما كان رسول اهللا « :قالت g عن عائشةو
ركعة يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصـلي أربعـا فـال     ةإحدى عشر

  .)٢(»ثالثا يصليتسأل عن حسنهن وطوهلن مث 

وروى عن  ،يف كل السنة عند أمحد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور: )٣(قنوت الوتر
يف النصـف األخـري مـن     :والنخعي واحلسن البصري وقال اجلمهـور  t مسعودابن 

  .رمضان منهم مالك والشافعي وأمحد يف رواية وروى عن أيب وابن عمر وابن سريين

  .)٤(»تر فيقنت قبل الركوعكان يو rأن رسول اهللا « t أيب بن كعبعن 

اللهم إين أعوذ برضاك « :كان يقول يف آخر وتره rأن رسول اهللا  tعن علي 
من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كمـا  

  .)٥(»أثنيت على نفسك

من نام عن وتـره أو نسـيه   «: قال rأن النيب  tعن أيب سعيد : )٦(قضاء الوتر
  .)٧(»إذا تذكره فليصله

                                       
  ) ١١٣٩(البخاري  -١
  )٧٣٨(ومسلم ) ١١٤٨(البخاري  -٢
  ٥١١ – ٥١٠/ ٣واموع  ٥٨٤ – ٥٨٠/ ٢املغين  -٣
واللفظ له وإسناده صحيح وصححه األلباين ) ١١٨٢(وابن ماجة  ٣/٢٣٥والنسائي ) ١٤٢٣(أبو داود  -٤

  )٤٢٦(يف اإلرواء 
وصـححه األلبـاين يف االرواء    ١/٩٦وأمحد ) ١١٧٩(وابن ماجة  ١/٢٥٢والنسائي ) ١٤٢٧(أبو داود  -٥

)٤٣٠(  
  ٢/١٤٤واحمللى  ٥٢/ ٣نيل األوطار  -٦
وصـححه احلـاكم علـى شـرط     ) ١١٨٨(واللفظ له وابن ماجة ) ١٤٣١(اود وأبو د) ٤٦٥(الترمذي  -٧

  )٤٢٢( ٢/١٥٣الشيخني ووافقه الذهيب واأللباين يف اإلرواء 
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٢٧٣ 

  )١(صالة الضحى: الفصل الثالث
يصـبح علـى كـل سـالمى مـن      «: نه قالأ rعن النيب  tعن أيب ذر : فضلها
فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وكل تكـبرية   ،أحدكم صدقة

صدقة واألمر باملعروف صدقة والنهي عن املنكـر صـدقة وجيـزي مـن ذلـك ركعتـان       
 .)٢(»لضحىيركعهما يف ا

صالة األوابـني حـني تـرمض    «: قال rأن رسول اهللا  tوعن زيد بن األرقم 
  .)٣(»الفصال

صيام ثالثة أيام من كل بثالث «: قال أوصاين خليلي t هريرةعن أيب : عددها
  .)٤(»يت الضحى وأن أوتر قبل أن أنامشهر وركع

ا شـاء  يد مالضحى أربعا ويز ييصل rرسول اهللا كان «: قالت g عن عائشة
  .)٥(»اهللا

صلى يف بيتها عام الفتح مثاين ركعـات يف ثـوب   « rأن النيب  g عن أم هاينو
  .)٦(»واحد قد خالف بني طرفيه

                                       
  ٣٩٥/ ٢والسبل  ٦٥/ ٣والنيل  ٥٣١ – ٥٢٨/ ٣واموع  ٥٥٠ – ٥٤٩/ ٢انظر املغين  -١
  )١٢٨١(واللفظ له وأبو داود ) ٧٢٠(مسلم  -٢
 )٧٤٨(محد ومسلم أ -٣

  )٧٢١(واللفظ له ومسلم ) ١٩٨١(لبخاري ا -٤
  )١٣٨١(وابن ماجة ) ٧١٩(أمحد ومسلم  -٥
  )٣٣٦( ومسلم) ١١٧٦(البخاري  -٦
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٢٧٤ 

  )١(صالة االستخارة: الفصل الرابع
يعلمنا االستخارة يف األمور  rكان رسول اهللا «: قال t عن جابر بن عبد اهللا

ذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني مـن  إ« كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول
ستقدرك بقدرتك وأسألك مـن  أغري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك بعلمك و

اللـهم إن   .فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيـوب 
عاجـل أمـري    :أمري أو قالكنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة 

وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديـين   ،قدره يل ويسره يل وبارك يل فيهاله فوآج
صرفه عـين واصـرفين عنـه    اف -أمري وآجله عاجليف أو قال - ومعاشي وعاقبة أمري

  .)٢(»رضين به قال ويسمى حاجتهأواقدر يل اخلري حيث كان مث 

  تحية المسجد: الفصل الخامس
إذا دخـل  «: rقـال الـنيب   : قال tة األنصاري عن أيب قتاد)٣(وهي سنة إمجاعا

  .)٤(»أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني
إذا جـاء أحـدكم واإلمـام    « :rرسـول اهللا   قال: قال t عن جابر بن عبد اهللا

  .)٥(»فليصل ركعتني -أو قد خرج –خيطب 

                                       
  ٧٦/ ٣ونيل األوطار  ٥٥٢/ ٢انظر املغين  -١
  ).١١٦٢(البخاري  -٢
  ٧٢/ ٣والنيل  ٥٤٤/ ٣واموع  ٢/٥٥٤انظر املغين  -٣
  )٧١٤(ومسلم ) ١١٦٣(البخاري  -٤
  )٨٧٥(ومسلم ) ١١٦٦(البخاري  -٥
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٢٧٥ 

  صالة الكسوف: الفصل السادس
وأوجبـها أبوعوانـة    ،)١(وهي سنة عند عامة أهل العلـم مـن السـلف واخللـف    

  .ورجحه األلباين

 عـن  سلمةعن أيب : وصالة الكسوف ركعتان يف كل ركعة ركوعان وسجودان* 
نـودي إن   rملا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا «: أنه قال t عبد اهللا بن عمرو

ركعتني يف سجدة مث قام فركع ركعتني يف سجدة مث جلس  rالصالة جامعة فركع النيب 
مـا سـجدت سـجودا قـط كـان أطـول        :g وقالت عائشة :ن الشمس قالمث جلي ع

  .)٢(»منها

كمـا   عنـد اجلمهـور خالفـا ملالـك وأيب حنيفـة      ويستحب أن خيطـب بعـدها  * 
  .)٣(يستحب اإلكثار من الدعاء والتكبري واالستغفار والصدقة

فصـلى   rخسفت الشمس علـى عهـد رسـول اهللا    : أا قالت g عن عائشة
مث قـام فأطـال القيـام     ،مث ركع فأطال الركوع ،اس فقام فأطال القيامبالن rرسول اهللا 

مث سـجد فأطـال    ،مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول ،وهو دون القيام األول
مث انصـرف وقـد اجنلـت     ، فعل يف الركعة الثانية مثـل مـا فعـل يف األوىل   مث ،السجود
إن الشمس والقمر آيتان من «: قالفخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث  ،الشمس

فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصـلوا   ،آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته
  .)٤(»....وتصدقوا

سنية صالة خسوف القمر وبه قـال أكثـر أهـل العلـم      على وهذا احلديث يدل
  .)٥(خالفا ملالك وأيب حنيفة وهي كصالة كسوف الشمس عندهم

                                       
  ٣/٣٣٩والنيل  ٦٦-٥/٥٠واموع  ٣٢١/ ٣املغين  -١
  ).٩١٠(ومسلم ) ١٠٥١(البخاري  -٢
 ١/٣٨٦وبداية اتهد  ٣٢٩ – ٣/٣٢٨املغين  -٣

  ).٩٠١(واللفظ له ومسلم ) ١٠٤٤(احلديث البخاري  -٤
  .١/٣٨٧وبداية اتهد  ٣/٣٢١املغين  -٥
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٢٧٦ 

  )١(صالة االستسقاء: سابعالفصل ال
وهي ركعتان معهما خطبة وحيول رداءه ويكثر من الدعاء عند : صالة االستسقاء

  .)٢(عامة أهل العلم

ملا خرج يستسقي قال فحول إىل  rرأيت النيب «: قال tعن عبد اهللا بن زيد 
الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو مث حـول رداءه مث صـلى لنـا ركعـتني جهـر فيهمـا       

  .)٣(»قراءةبال

متبذال متواضعا متضـرعا حـىت أتـى     rخرج النيب «: قال t عباسعن ابن و
والتضرع والتكبري املصلى فرقي املنرب فلم خيطب خطبتكم هذه ولكن مل يزل يف الدعاء 

  .)٤(»مث صلى ركعتني كما يصلي يف العيدين

  )٥(الصالة عقب الطهور: الفصل الثامن
يـا بـالل حـدثين    « :لبالل عند صالة الفجرقال  rأن النيب  t هريرةعن أيب 

مـا   :قـال  ،بأرجى عمل عملته يف اإلسالم فإين مسعت دف نعليك بـني يـدي يف اجلنـة   
أو ـار إال صـليت     مل أتطهر طهورا يف ساعة من ليـل ي أينعملت عمال أرجى عند

  .)٦(»بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي

                                       
 ٤/٣٦١والنيل  ٩٥ – ٥/٦٨ واموع ٣/٣٥٠ – ٣/٣٣٤املغين  -١

  ٣/٣٣٥املغين  -٢
  )٨٩٤(واللفظ له ومسلم ) ١٠٢٥(البخاري  -٣
  )١٤٠٥(وابن خزمية  ٣/١٥٦والنسائي ) ٥٥٨(والترمذي ) ١١٦٥(أبو داود  -٤
 ٣/٧٥والنيل  ٣/٥٤٥انظر اموع  -٥

  )٢٤٥٨(واللفظ له ومسلم ) ١١٤٩(البخاري  -٦
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٢٧٧ 

  :الصالة بعد الطواف: الفصل التاسع
حىت إذا أتينا البيت معه استلم ... : (rيف صفة حجة النيب  t جابر يف حديث

واختذوا من مقام ﴿ :فقرأ uالركن فرمل ثالثا ومشى أربعا مث نفذ إىل مقام إبراهيم 
قـل هـو اهللا   ﴿كان يقرأ يف الركعتني ... فجعل املقام بينه وبني البيت ﴾إبراهيم مصلى

  .)١()﴾قل يا أيها الكافرون﴿و ﴾أحد

  )٢(صالة التوبة: العاشر الفصل
ما من رجل يذنب «: يقول rمسعت رسول اهللا  :قال tعن أيب بكر الصديق 

  .)٣(»وضأ فيحسن الوضوء مث يصلي ركعتني ويستغفر اهللا إال غفر لهذنبا فيت
فـذكر   rأن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى رسـول اهللا   t مسعودوعن ابن 

 اتنسـ حالْ نَّإِ لِيـ اللَّ نا مـ فًـ لَزو ارِهالن يِفَرطَ ةَالَالص مِقأَو﴿ :ذلك له فأنزلت عليه
ذْيهبن السئَيذَ اتلك كْذى للذَّررِاكا من « :قال ؟قال الرجل أيل هذه ﴾ين ملن عمل

  .)٤(»أميت

                                       
  ).١٢١٨(مسلم  -١
 ٢/٥٥٣انظر املغين  -٢

والنسـائي يف  ) ٤٠٦(والترمـذي  ) ١٥٢١(وأبو داود  ١/٢وأمحد  ٢/٣٨٧وابن أيب شيبة ) ١(احلميدي  -٣
واللفظ له واحلديث حسنه الترمذي وابن عدي وجوده ) ١٣٩٥(وابن ماجة ) ٤١٤(عمل اليوم والليلة 

ومل يوثقه إال  احلافظ ابن حجر وصححه شعيب األرنؤوط وحسنه األلباين وفيه أمساء بن احلكم الفزاري
  )صدوق(ابن حبان والعجلي وقال البزار جمهول وقال يف التقريب 

  )٢٧٦٣(واللفظ له ومسلم ) ٤٦٨٧(البخاري  -٤
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٢٧٨ 

  سجود الشكر: الفصل الحادي عشر
  كخالفا ملال )١(وهو سنة عند أكثر العلماء: سجود الشكر

  .)٢(»كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا هللا rأن النيب « tعن أيب بكرة 

  .)٣(»أنه ملا تاب اهللا عليه خر ساجدا« tعن كعب بن مالك 

سجد حـني وجـد ذا الثديـة مـن      tعن طارق بن زياد أن علي بن أيب طالب 
  .)٤( اخلوارج

  سجود التالوة: الثاني عشر لالفص
  .)٥(هور السلف واخللف خالفا أليب حنيفةوهو سنة عند مج: سجود التالوة

على املسلم أن يسجد يف املواضع اخلمسة عشر اليت اتفق القراء على السـجود  
فيها وبه قال أمحد وإسحاق والليث وابن وهب وابن حبيب من املالكية وابن املنـذر  

إىل متوجهـا إىل القبلـة أم    ،سواء أكان طاهرا أم ال ،وابن سريج من الشافعية وغريهم
وروي عـدم   وال دليـل علـى ذلـك    ،واشترط اجلمهور الطهارة واستقبال القبلة ،غريها

 والشعيب ورجحه ابـن حـزم والصـنعاين    وابنه اشتراط الطهارة عن عمر بن اخلطاب
  .)٦(وابن تيمية

                                       
  ١/٣٦٧والسبل  ٣/١١١والنيل  – ٣/٥٦٤انظر اموع  -١
والبيهقي ) ١٥٧(والدارقطين )١٣٩٤(وابن ماجة ) ١٥٧٨(والترمذي ) ٢٧٧٤(وأبو داود  ٥/٤٥أمحد  -٢

  )٤٧٤(وحسنه الترمذي واأللباين يف اإلرواء  ٢/٣٧٠
  .بسند صحيح على شرط الشيخني، وأصله يف الصحيحني) ١٣٩٣(ابن ماجة  -٣
  .بسند حسن ١/١٠٧أمحد  -٤
  .١/٨٤واملقدمات  ٣/٥٥٦انظر اموع  -٥
 ١/٣٦٢وسبل السالم  ٥٥١/ ٣واموع  ٣٥٨ – ٢/٣٥٢انظر املغين  -٦
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٢٧٩ 

قرأ والنجم فسجد فيها وسجد مـن كـان معـه     rأن النيب  t مسعودعن ابن 
حصى أو تراب فرفعه إىل جبهته وقـال يكفـيين   غري أن شيخا من قريش أخذ كفا من 

  .)١(فلقد رأيته بعد قتل كافرا :هذا قال عبد اهللا

  .)٢(ويسن السجود للتايل واملستمع بال خالف* 

يقرأ علينا السـورة فيقـرأ السـجدة     rكان رسول اهللا «: قال t عن ابن عمر
  .)٣(»فيسجد ونسجد معه حىت ما جيد أحدنا مكانا ملوضع جبهته

صالتي التسبيح : ل الثالث والرابع عشرالفص
  والحاجة

  

  .واهللا أعلم. rمل يثبث يف هاتني الصالتني شيء عن رسول اهللا 

مل ؟ قال ليس فيها شيء  :قيل له ،ما تعجبين: وسئل أمحد عن صالة التسبيح قال
  .)٤(ونفض يده كاملنكر .يصح

 قال من قال من وقد اختلف الناس يف احلديث الوارد فيها حىت :وقال الشوكاين
  .)٥( اهـ..وقال مجاعة إنه ضعيف ال حيل العمل به ،األئمة إنه موضوع

  .وأورد ابن اجلوزي حديث صالة التسبيح يف موضوعاته

  .ليس يف صالة التسبيح حديث يثبت: وقال العقيلي

  .ليس فيها حديث صحيح وال حسن: وقال أبو بكر بن العريب

                                       
  )٥٧٦(ومسلم ) ٣٨٥٣(البخاري  -١
  ٣/١٠٦والنيل  ٢/٣٦٦املغين  -٢
  ).٥٧٥(ومسلم ) ١٠٧٥(البخاري  -٣
  ٢/٥٥١املغين  -٤
  .١/٣٢٨السيل اجلرار  -٥
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٢٨٠ 

يقرب  t عباسا ضعيفة وأن حديث ابن واحلق أن طرقه كله: وقال ابن حجر
من شرط احلسن إال أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم املتابع والشاهد من وجه معتـرب،  

  .)١(انتهى. وخمالفة هيئتها هليئة باقي الصالة

وحديث صالة احلاجة أورده الشوكاين يف الفوائد اموعة لألحاديث املوضوعة، 
  .)٢( األحاديث املوضوعةوالسيوطي يف الآللئ املصنوعة يف

                                       
   ٣٨-٣٧: الفوائد اموعة ص -١
  ٤١-٣٨: والفوائد اموعة ص ٢٥-٢/٢٤الآللئ املصنوعة  -٢
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٢٨١ 

  
  

  

  

  

  

  الزكاة: الركن الثالث
  :إىل أربعة أبواب هي وينقسم

  تمهيدال: الباب األول •

 أموال الزكاة : الباب الثاين •

 إخراج الزكاة: الباب الثالث •

 ملحقات الزكاة : الباب الرابع •
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٢٨٢ 

  
  

  

  

  

 
  :وفيه مخسة فصول

  تعريف الزكاة: الفصل األول •
  الترغيب فيها: صل الثاينالف •

  الترهيب من منعها: الفصل الثالث •

  حكم مانع الزكاة: الفصل الرابع •

  شروط الزكاة: الفصل اخلامس •
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٢٨٣ 

  تعريف الزكاة :الفصل األول
  )١(تعريفها-١

النمو والربكة وزيادة اخلري يقال زكا الزرع إذا منا وزكت النفقة إذا بـورك  : لغة
أي  ﴾زكَّاهـا  من أَفْلَح قَدI: ﴿يطلق على التطهري قال و، وفالن زاك كثري اخلري، فيها

  .طهرها من األدناس
 ومناسبتها للمعىن الشرعي من حيث كوا سببا لنمو املال املخرج منه وألا ال

  .مخرج من اإلمث وسبب لتزكية النفستكون إال من األموال ذات النماء وألا طهرة لل

يف وقـت خمصـوص يصـرف يف جهـات      حصة مقدرة من مال خمصوص :شرعا
  .خمصوصة

  .ما خيرجه اإلنسان من حق اهللا تعاىل إىل الفقراء :وقيل هي

  .اهـ هامشي وال مطليب إعطاء جزء من النصاب احلويل إىل فقري وحنوه غري :وقيل

اسم لقـدر مـن املـال خيرجـه املسـلم يف وقـت خمصـوص لطائفـة          :وقيل هي 
  .اهـ.بالنية

الزكاة فعلـة كالصـدقة وهـي مـن األمسـاء       :١/٥٣٦فائق وقال الزخمشري يف ال
وعلى معـىن وهـو الفعـل     ،املشتركة تطلق على عني وهي الطائفة من املال املزكي ا

  . اهـ .الذي هو التزكية

  :اختلف يف وقت فرض الزكاة على أقوال هي: مالحظة

 يف قصـة  gسـلمة  قاله ابن خزمية يف صحيحه واستدل حبديث أم  .قبل اهلجرة
يأمرنـا بالصـالة   «: rقال للنجاشي عن النيب  t هجرم إىل احلبشة وفيه أن جعفر

                                       
ولسـان   ٨١-٣/٨٠ليـل  ومواهـب اجل  ١/٨٦١وفتح الباري  ٥/٢٩٥واموع للنووي  ٤/٥انظر املغين  -١

 .٤/٤٧٧ونيل األوطار  ١/١٨٤وغريب احلديث البن قتيبة  ١٤/٣٥٨العرب 
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٢٨٤ 

مث هـو مـن طريـق ابـن      ،بن الفضـل وفيـه مقـال    سلمةويف سنده  .»والزكاة والصيام
  .إسحاق

  .قاله الذهيب يف تاريخ اإلسالم .السنة األوىل للهجرة

  .عند أهل العلمأشار إليه النووي يف الروضة وهو املشهور  .السنة الثانية

وفيه نظر فقد ورد األمر ـا يف   ،به جزم ابن األثري يف التاريخو .السنة التاسعة
ويف خماطبة أيب سفيان هلرقل بداية سنة  ،حديث ضمام سنة مخس على ما قاله الواقدي

  .وإمنا الذي وقع سنة تسع هو بعث العمال جلباية الزكاة ،سبع

ا كانـت مطلقـة وإمنـا حـددت أنصـبتها      والظاهر أن الزكاة فرضت مبكة لكنـه 
  .)١(ومقاديرها باملدينة

                                       
  .٤/٤٧٧ونيل األوطار  ١/٨٦١انظر فتح الباري  -١
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٢٨٥ 

  : الفصل الثاني
  الترغيب في أداء الزكاة والتأكيد على وجوبها

نَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ لَهم ﴿إِ :Iقال  
 :Iوقـال   ].٢٧٧البقـرة  [﴾ ا خوف علَيهِم ولَـا هـم يحزنـونَ   أَجرهم عند ربهِم ولَ

﴿ يهِمتؤـنس كرِ أُولَئمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْملَاةَ والص نييمقالْمو 
صدقَةً تطَهرهم وتـزكِّيهِم  ذْ من أَموالهِم ﴿خ :I وقال ]١٦٢النساء [أَجرا عظيما﴾ 

  ].١٠٣التوبة [ ﴾بِها

) ٢(الَّـذين هـم فـي صـلَاتهِم خاشـعونَ      ) ١(د أَفْلَح الْمؤمنـونَ  ﴿ق :I وقال
-١املؤمنـون [﴾ )٤(والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ ) ٣(والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ 

ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُـونَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ    ﴿ :I قالو. ]١١
وما َآتيتم من رِبا ليربو في ﴿ :I وقال ]١٥٦ األعراف[﴾ والَّذين هم بَِآياتنا يؤمنونَ

ه وما َآتيتم من زكَاة ترِيـدونَ وجـه اللَّـه فَأُولَئـك هـم      أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّ
للسائلِ ) ٢٤(والَّذين في أَموالهِم حق معلُومI: ﴿  وقال .]٣٩الروم [ ﴾الْمضعفُونَ
  ].املعارج[﴾ )٢٥(والْمحرومِ 

ه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصلَاةَ ما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّ﴿ :I وقال
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيوقـال   .]٥البينـة  [ ﴾وI: ﴿    ـاتنـي جف نيقـتإِنَّ الْم

 ونيع١٥(و (ِِسنحم كلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن مهبر ماها َآتم ينذَآخ ني)يلًا ) ١٦وا قَلكَان
وفـي أَمـوالهِم حـق    ) ١٨(وبِالْأَسحارِ هـم يسـتغفرونَ   ) ١٧(من اللَّيلِ ما يهجعونَ 

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضـهمI: ﴿   وقال ].الذاريات[﴾ )١٩(للسائلِ والْمحرومِ 
رأْمضٍ يعاُء بيلكَـاةَ   أَوـونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْم

مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيوقـال  .]٧١التوبـة  [اُهللا﴾  و I: ﴿  ْإِن ينالَّـذ
وَآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنكَـرِ  مننِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الز

  .]٤١احلج[﴾ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
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٢٨٦ 

  :وأما األحاديث
شـهادة أن ال  : بين اإلسالم على مخس« :قال rأن رسول اهللا  t عن ابن عمرف

  .)١(»وصوم رمضان إقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلجو إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا

 ؟يف حديث هرقل الطويل أنه قـال أليب سـفيان مب يـأمركم    t عن ابن عباس
 .)٢(»مرنا بالصالة والزكاة والصلة والعفافأي«: قال

ادعهم إىل شهادة «: بعث معاذا إىل اليمن فقال rأن النيب  t عن ابن عباس
مهم أن اهللا افترض عليهم فإن هم أطاعوا لذلك فأعل ،أن ال اله إال اهللا وأين رسول اهللا

  .)٣(»صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم

مالـه   :أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال rأن رجال قال للنيب  tعن أيب أيوب 
أرب ماله تعبد اهللا وال تشرك بـه شـيئا وتقـيم الصـالة وتـؤيت      «: rوقال النيب  ماله؟

  .)٤(»الزكاة وتصل الرحم
يا رسول اهللا  :قالوا rقدم وفد عبد القيس على النيب  :قال t اسعن ابن عب

إن هذا احلي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفـار مضـر ولسـنا خنلـص إليـك إال يف      
 آمـركم بـأربع   :قـال  .فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه مـن ورائنـا   ،الشهر احلرام

إقـام  و –عقـد بيـده هكـذا    – اهللا اإلميان باهللا وشهادة أن ال إلـه إال : أاكم عن أربعو
وأاكم عن الـدباء واحلنـتم والـنقري     ،الصالة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مخس ما غنمتم

 .)٥(»واملزفت

                                       
  ) ١٦(ومسلم ) ٨(رواه البخاري -١
  ) ١٧٧٣(ومسلم) ٧(البخاري  -٢
  واللفظ للبخاري) ١٩(ومسلم ) ١٣٩٥(البخاري  -٣
  واللفظ للبخاري) ١٣(ومسلم ) ١٣٩٦(البخاري -٤
  ) ١٧(واللفظ له ومسلم ) ١٣٩٨(البخاري  -٥
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٢٨٧ 

على إقام الصالة وإيتاء الزكاة  rبايعت النيب « :قال tعن جرير بن عبد اهللا 
 .)١(»والنصح لكل مسلم

ثالثـة أقسـم علـيهن    «: يقـول  rأنه مسع رسول اهللا  tعن أيب كبشة األمناري 
وال ظلم عبد مظلمـة فصـرب    ،ما نقص مال من صدقة: وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال

 .)٢(»...وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر ،عليها إال زاده اهللا عزا

مـا   ،ثالث أقسم عليهن«: قال rأن رسول اهللا  tوعن عبد الرمحن بن عوف 
ال عفا رجل عن مظلمة ظلمها إال زاده اهللا تعاىل و ،صدقة فتصدقوانقص مال قط من 

ال فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل النـاس إال  و ،ا عزا فاعفوا يزدكم اهللا عزا
  .)٣(»فتح اهللا عليه باب فقر

يف سفر فأصبحت يوما قريبا منه  rكنت مع النيب  :قال tعن معاذ بن جبل 
: قـال  .هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن الناريا رسول ا: وحنن نسري فقلت

تعبـد اهللا وال تشـرك بـه    : من يسره اهللا عليه ىلقد سألتين عن عظيم وإنه ليسري عل«
 .)٤(»...شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت

ء إن اهللا أمر حيـي بـن زكريـا   «: قال rأن رسول اهللا  tعن احلارث األشعري 
خبمس كلمات أن يعمل ن ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا ن فذكر احلديث إىل أن 

وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجـل أسـره العـدو فشـدوا يديـه إىل عنقـه       : قال
هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ فجعل يفتدى نفسه  :فقال هلم ،وقدموه ليضربوا عنقه

  .احلديث)٥(»...الكثري حىت فك نفسهو منهم بالقليل

                                       
  ) ٥٦(واللفظ له ومسلم ) ١٤٠١(البخاري  -١
  وقال الترمذي حديث حسن صحيح) .٤٢٢٨(وابن ماجة  )٢٣١(وأمحد ) ٢٣٢٥(الترمذي  -٢
  ) ٨٠٨(والبزار وابن عساكر وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ) ٨٤٩( وأبو يعلى ١/١٩٣ أمحد -٣
. وأمحد واحلـاكم والبيهقـي يف الشـعب والطـرباين    ) ٣٩٧٣(واللفظ له وابن ماجة ) ٢٦١٦(الترمذي  -٤

  وقال الترمذي حسن صحيح
) ١٥٦٦( وصححه ابن خزميـة وابـن حبـان واحلـاكم    ) ٢٨٦٣(أمحد والبخاري يف التاريخ والترمذي  -٥

  .وابن امللقن والذهيب
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٢٨٨ 

  :الترهيب من منع الزكاة: الفصل الثالث
والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهمI: ﴿ قال 

جنـوبهم  يوم يحمى علَيها في نارِ جهـنم فَتكْـوى بِهـا جِبـاههم و    ) ٣٤(بِعذَابٍ أَليمٍ 
وقـال   .]التوبـة [﴾ )٣٥(وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لأَنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِـزونَ  

I: ﴿  ـرش ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض نم اللَّه ماها َآتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحلَا يو
  .]١٨٠آل عمران [﴾ نَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامةلَهم سيطَوقُو

ما من صاحب ذهب وال فضة « :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب  -١
ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نـار فـأمحي عليهـا    

قداره مخسني ألـف  فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان م
يا رسول اهللا  :قيل »سنة حىت يقضي بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وِإما إىل النار

وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إال إذا «: قال ،فاإلبل
كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر أوفر ما كانت ال يفقد منـها فصـيال واحـدا تطـؤه     

أخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره ب
 :قيل »مخسني ألف سنة حىت يقضي بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منها حقها إال إذا «: قال ،يا رسول اهللا فالبقر والغنم
ح هلا بقاع قرقر ال يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء وال جلحاء وال كان يوم القيامة بط

عضباء تنطحه بقروا وتطؤه بأظالفها كلما مر عليه أوهلا رد عليه أخراها يف يوم كان 
مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي بني العباد فـريى سـبيله إمـا إىل اجلنـة وإمـا إىل      

  .)١(»احلديث...النار
من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثـل  «: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب  -٢

له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمتيه يعـين  

                                       
  لهواللفظ ) ٩٨٧(ومسلم ) ٢٣٧١(البخاري  -١
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٢٨٩ 

بِما آتـاهم   ولَا يحسبن الَّذين يبخلُونَ﴿ :مث تال ،أنا كرتك ،أنا مالك :شدقيه مث يقول
  .)١(]اآلية[ »﴾اُهللا

  :احلية وقيل الثعبان ألنه يواثب الفارس قال الشاعر): لشجاعا(

  فــأطرق إطــراق الشــجاع وقــد جــرى 
  

ــه الزعــاف املســمم      )٢(علــى حــد نابي
  

وقيـل الـذي    –زعموا جلمعه السم فيـه   –الذي يتمعط شعر رأسه ): األقرع( 
  .)٣(برأسه بياض

يه كـالرغوتني  مسلحتان يف شـدق : نقطتان سوداوان فوق عينيه، وقيل): زبيبتان(
  .)٤(يقال إما تبدوان حني يفح ويغضب وقيل نابان له وقيل نكتتان على شدقيه

فلمـا   ،وهو جالس يف ظل الكعبـة  rانتهيت إىل النيب  :قال t عن أيب ذر-٣
فجئت حىت جلست فلـم أتقـار أن قمـت    .  »هم األخسرون ورب الكعبة«: رآين قال
هم األكثرون أمواال إال مـن قـال   «:م ؟ قاليا رسول اهللا فداك أيب وأمي من ه :فقلت

مـا   ،هكذا وهكذا وهكذا من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله وقليل ما هـم 
ال بقر وال غنم ال يؤدي زكاا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و من صاحب إبل

هـا حـىت   وأمسنه تنطحه بقروا وتطؤه بأظالفها كلما نفدت أخراها عادت عليـه أوال 
  .)٥(»يقضي بني الناس

يـا معشـر   «: فقال rأقبل علينا رسول اهللا : قال t عن عبد اهللا بن عمر -٤
مل تظهـر الفاحشـة يف قـوم    : املهاجرين مخس إن ابتليتم ن وأعوذ باهللا أن تدركوهن

حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين 
مل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤونـة وجـور السـلطان    و ،مضوا

                                       
 واللفظ له) ١٤٠٣(البخاري  -١

 ٣/١٧٩واالستذكار  ٣٩٩: وامل ص ٢/٢٥٦انظر الصحاح  -٢

  ٣/١٧٩واالستذكار  ٢/٩٧٥الصحاح  -٣

  ٣/١٧٩واالستذكار  ٣٢٧: وامل ص ١/١٦٣الصحاح  -٤
  واللفظ له) ٩٩٠(ومسلم ) ١٤٦٠(البخاري  -٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٢٩٠ 

ومل  ،ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا ،عليهم
ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم عدوا من غريهم فأخذوا بعض مـا  

متهم بكتاب اهللا ويتخريوا مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم ما مل حتكم أئو ،يف أيديهم
 .)١(»بينهم

، )٢(»ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم اهللا بالسنني«: قال rأنه  tعن بريدة  -٥
وقـال   »وال منع قوم الزكاة إال حبس اهللا عنهم القطـر « :ورواه احلاكم والبيهقي بلفظ

 .)٣(صحيح على شرط مسلم :احلاكم

مــانع الزكـاة يـوم القيامــة يف   « :rرسـول اهللا   قـال : قــال t أنـس  عـن  -٦
  .)٤(»النار

رواه الطرباين يف الصغري، وفيه سنان بن سعد وفيـه كـالم   : ٣/١٥١قال اهليثمي 
  .كثري وقد وثق اهـ

يا رسول  :قيل، »مخس خبمس«: rرسول اهللا  قال: قال t عن ابن عباس -٧
العهـد إال سـلط اهللا علـيهم عـدوهم، ومـا       ما نقض قوم«: قال ؟اهللا وما مخس خبمس

حكموا بغري ما أنزل اهللا إال فشا فيهم الفقر، وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم 
املوت، وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم القطـر، وال طففـوا املكيـل إال حـبس عنـهم      

  .)٥(»النبات وأخذو بالسنون

                                       
  ) ١٠٦(واأللباين يف الصحيحة واللفظ له وصححه احلاكم والذهيب ) ٤٠١٩(ابن ماجة  -١
  ورجاله ثقات اهـ ٣/٩٦رواه الطرباين يف األوسط قال اهليثمي  -٢
   ١/٢٧٠انظر الترغيب والترهيب  -٣
 ٢/٢٥٤وانظـر كشـف اخلفـاء    ) ٥٨٠٧(وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع  ٢/٥٨الطرباين يف الصغري  -٤

   ٤٢٨: واملقاصد احلسنة ص
وفيه إسحاق بن عبد اهللا بن كيسـان املـروزي   ) ١٠٩٩٢(الطرباين يف الكبري  رواه ٣/١٥٣قال اهليثمي  -٥

 .لينه احلاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كالم اهـ
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٢٩١ 

  )١(حكم مانع الزكاة: الفصل الرابع
ر وجوا جهال به وكان ممن يظن به جهل ذلك حلداثة عهده باإلسـالم  من أنك

أما  ،أو ألنه نشأ يف بادية نائية عن األمصار عرف وجوا ومل حيكم بكفره ألنه معذور
ألن أدلة  ،من نشأ يف بالد اإلسالم وأنكر وجوا فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإال قتل

وإن منعها مقرا بوجوـا وقـدر    .وإمجاع األمةوجوب الزكاة ظاهرة يف الكتاب والسنة 
عن  t حلديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده ،اإلمام على أخذها منه أخذها وعزره

ومن أباها فإنا آخذوها وشـطر مالـه    ،من أعطاها مؤجرا فله أجرها...« :قال rالنيب 
ومـن  « :ولفظهرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن اجلارود  . »..عزمة من عزمات ربنا

  .)٢(»منعها فإنا آخذوها وشطر إبله
وإن ظفر به دون ماله دعاه إىل أدائها واستتابه ثالثا فإن تاب وأدى وإال قتل حدا 

وإن كانوا مجاعة هلم منعة قوتلوا كما فعل  .عند عامة أهل العلم وعن أمحد يقتل كفرا
  .أبوبكر الصديق وأمجع عليه الصحابة

وكان أبوبكر وكفر من كفـر مـن    rا تويف رسول اهللا مل«:قال t هريرةعن أيب 
أمرت أن أقاتل الناس « :rكيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا  :العرب فقال عمر

فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على  ،ال إله إال اهللا :حىت يقولوا
واهللا لـو   ،إن الزكـاة حـق املـال   ف ،قال واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة .»اهللا

فو اهللا مـا   :لقاتلهم على منعها قال عمر rمنعوين عناقا كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا 
  .)٣(»هو إال أن قد شرح اهللا صدر أيب بكر فعرفت أنه احلق

                                       
 ٤٨٦– ٤/٤٨٢ونيل األوطار  ٣٠٩-٥/٣٠٧اموع للنووي  -١

 ١/٣٩٧واحلـاكم   ١/٣٩٦والـدارمي  ) ٢٥-٥/١٥(والنسائي ) ١٥٧٥(أبو داود و ٣/١٦ابن أيب شيبة  -٢
وصححه ووافقه احلاكم والـذهيب وقـال   ) ٣٤١(وابن اجلارود ) ٢٢٦٦(وابن خزمية  ٤/١١٦بيهقي وال

  ) .٧٩١(يف اإلرواء  أمحد صاحل اإلسناد وحسنه األلباين
  ) ٢٠(ومسلم ) ١٤٠٠-١٣٩٩(البخاري  -٣
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٢٩٢ 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن «:قال rأن رسول اهللا  t عن ابن عمر
 ذلـك فـإذا فعلـوا    ،توا الزكـاة ؤرسول اهللا ويقيموا الصالة وي ال إله إال اهللا وأن حممدا

ويف رواية عقـاال   .)١(»اهللا ىعصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام عل
عناقا وهـو   :عبد اهللا عن الليثو قال ابن بكري : )٧٢٨٥(وقال البخاري  .بدل عناقا

  .اهـأصح 

يـل  ، وقال الكسائي والنضـر بـن مش  بعريهو احلبل الذي يعقل به ال )٢(والعقال
أنـه   tويف حديث معاوية  ،هي زكاة العام :وغريهم من أئمة اللغة ،وأبو عبيد واملربد

استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أيب سفيان على صدقات كلب فاعتـدى علـيهم   
  :فقال عمرو بن العداء الكليب

ــا ســبدا    ســعى عقــاال فلــم يتــرك لن
ــادا و  ــي أوبـ ــبح احلـ ــدواألصـ   مل جيـ

  

  عقــالني فكيــف لــو قــد ســعى عمــرو
ــالني   ــا مجـ ــرق يف اهليجـ ــد التفـ   عنـ

  

العناق هـي األنثـى مـن    و .كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقاهلا :وقيل
  .أوالد املعز

فلـم يسـتطع    Uاألمر عندنا أن من منع فريضة من فـرائض اهللا   :وقال مالك
  .)٣()٢١٨(املوطأ ص اهـ .أخذوها منهاملسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حىت ي

  

  

                                       
  ) ٢٢(ومسلم) ٢٥(البخاري  -١
   ٢/١٣٢١والصحاح  ١١/٤٦٤لسان العرب  -٢
  . ٣/٢١٧واالستذكار  ٤/٤٨٢ونيل األوطار  ١/٨٦١فتح الباري  ٥/٣٣٤موع وا ٩-٤/٥انظر املغين  -٣
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٢٩٣ 

  شروط الزكاة: الفصل الخامس
  .)١(قاله ابن قدامه وابن حزم والنووي ،فال زكاة على الكافر األصلي إمجاعا: اإلسالم- ١

دعهـم إىل  ا«: ملا بعث معاذا إىل اليمن فقال rأن النيب  t حلديث ابن عباس
فأعلمهم أن اهللا افترض  ذلكإن هم أطاعوا لف ،شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا
فـأعلمهم أن اهللا افتـرض    ذلكفإن أطـاعوا لـ   ،عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة

  .)٢(»عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم

و أما املرتد فإن كانت قد وجبت الزكاة يف ماله فال تسقط عنه بالردة ألا حق 
وخــالف أبــو حنيفــة يف ذلــك . فلــم يســقط بردتــه كغرامــة املتلفــاتثبــت وجوبــه 

  .)٣(فأسقطها
وما املاشية واحلرث والعني : كون املال مما جتب فيه الزكاة وهي ثالثة أصناف-٢

  .يف معناها كالعروض التجارية

إمنـا الصـدقة يف   «وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله على دمشق يف الصـدقة 
 وهذا قول عامة أهل العلم من السلف واخللف) ٢٠٢(املوطأ »ةاحلرث والعني واملاشي

  .)٤(حىت عده ابن عبد الرب وابن املنذر إمجاعا
قالـه   اهــ  وهو القدرة علـى التصـرف ابتـداء إال ملـانع    : متام امللك إمجاعا -٣

  .الكمال بن اهلمام يف فتح القدير

ضي متكـني مـن   منفعة يقت يف حكم شرعي قدر وجوده يف عني أو: وقال القرايف
عتياض عنها ما مل يوجد أضيف إليه من األشخاص من انتفاعه بالعني أو املنفعة أو اال

  .الفروق اهـ ذلكمانع من 

                                       
  ١. ٤/١٢واحمللى  ٥/٢٩٧واموع  ٤/٦٩املغين  -١
  ) ١٩(واللفظ له ومسلم ) ١٣٩٥(البخاري  -٢
  .٣٠٠-٥/٢٩٩انظر اموع  -٣
  ١/١٣٤واملقدمات  ٢٥/١٠وجمموع الفتاوي  ٣/١٣٣انظر االستذكار  -٤
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٢٩٤ 

احـود واملـال العـام كـالفيء واخلمـس      و وعليه فال زكاة يف الرهن واملغصوب
  اهـ.الغلول وحنو ذلك من املال احلرامو واألموال املوقوفة

  .]اآلية[ ﴾موالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهاذْ من أَ﴿خ :Iقال 

فأعلمهم أن اهللا افترض علـيهم صـدقة يف   « :املتقدم t ويف حديث ابن عباس
  .حلديثا »..أمواهلم

  .كثريهو يزكى قليله :إمجاعا خالفا أليب حنيفة يف الزرع فقال: بلوغ النصاب -٤
وال  ،ليس فيما دون مخس أواق صدقة« :الق rأن رسول اهللا  tعن أيب سعيد 

  .)١(»وال فيما دون مخس أوسق صدقة ،فيما دون مخس ذود صدقة

ثنا عشر شـهرا عربيـا   اوهو يف غري الزرع أن مير على امللك  :حوالن احلول-٥
  .)٢(وهو جممع عليه .ويف الزرع احلصاد

ه ال زكــاة يف مــال حــىت حيــول عليــ«: قــال rأن رســول اهللا  g عــن عائشــة
 ،)٤(»ال جتب يف مال زكاة حىت حيول عليـه احلـول  «: قال t عن ابن عمرو، )٣(»احلول

  .)٥(»ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول«: قال rعن النيب  tعن علي و

وعـن  ) ٢-٩٨/١(وابن عدي  )١٩٩( الدارقطينعند  t أنسويف الباب عن 
 يف الكبري وفيه عنبسة بن أخرجه الطرباين: ٣/٧٩قال اهليثمي  g أم سعد األنصارية

  .اهـ .عبد الرمحن وهو ضعيف

                                       
  واللفظ للبخاري) ٩٧٩(ومسلم ) ١٤٠٥(البخاري  -١
 ) ١٣(انظر اإلمجاع البن املنذر ص  -٢

وصـححه ابـن القـيم واأللبـاين يف االرواء      ٢/٩١والـدارقطين   ٤/٩٥والبيهقـي  ) ١٧٩٢(ابن ماجـة   -٣
)٧٨٧ (  
  بسند صحيح ٤/١٠٤والبيهقي ) ١٩٨(والدارقطين ) ٦٣٢(واللفظ له والترمذي ) ٢٠٢(مالك ص -٤
 وحسنه النووي والزيلعي وابن حجر وصححه البخـاري واأللبـاين   ٤/٩٥والبيهقي ) ١٥٧٣(أبو داود  -٥

  ٢٥٧-٣/٢٥٦انظر اإلرواء 
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٢٩٥ 

فإن نقصت عن النصاب أثناء احلول استقبل ـا حـوال جديـدا عنـد كمـال      * 
  .)١(هي على حوهلا األول: نصاا عند عامة أهل العلم خالفا أليب حنيفة فقال

فال جتب الزكاة على العبد عنـد عامـة أهـل العلـم مـن السـلف       : احلرية -٦
 :وال نعلم فيه خالفا إال عن عطاء وأيب ثور فإما قاال :٤/٦٩لف قال ابن قدامة واخل

  .)٢(ونقل النووي عليه اإلمجاع .اهـ على العبد زكاة ماله

ال على العبد خالفـا أليب حنيفـة   و وعند اجلمهور ال زكاة يف ماله ال على السيد
  .خيرجها سيده :محد قالواأوروايتني عن الشافعي و

بل جتب يف مال الصيب وانون عند عامة أهل  ،لبلوغ والعقل فال يشترطأما ا* 
  .)٣(م خالفا أليب حنيفة يف غري الزرعالعلم من الصحابة والتابعني ومن بعده

  .)٤(»اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة«: قال tعن عمر 

أخـا يل  تلـيين و  gكانت عائشـة  «: عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال
  .)٥(»يتيمني يف حجرها فكانت خترج من أموالنا الزكاة

                                       
  ٣/١٩٨انظر االستذكار  -١
  ٥/٢٩٧اموع شرح املهذب  -٢
  ٢/٥٩١وسبل السالم  ٣٠٤-٥/٣٠٣واموع  ٧٠-٤/٦٩انظر املغين  -٣
  ٤/١٠٧ي والبيهق ٤/٦٧وعبد الرزاق ) ١٢(الزكاة : املوطأ -٤
  ) .١٣(الزكاة : املوطأ -٥
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٢٩٦ 

  
  

  

  

 
  وفيه مثانية فصول

  زكاة املواشي: الفصل األول •

 زكاة العني: الفصل الثاين •

 زكاة العروض التجارية: الفصل الثالث •

 زكاة الزروع والثمار: الفصل الرابع •

 كازالرو زكاة املعدن :الفصل اخلامس •

 زكاة املال املستفاد: الفصل السادس •

 زكاة الديون: الفصل السابع •

 زكاة العسل: الفصل الثامن •
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٢٩٧ 

  )١(زكاة المواشي: الفصل األول

  :شروطها
يف قول عامة أهل العلـم  ) اإلبل، البقر، والغنم(أن تكون من يمة األنعام -١

  .)٢(»ليس على املسلم يف فرسه وال غالمه صدقة« :rلقول النيب 
. )٣(»عفوت لكم عـن صـدقة اخليـل والرقيـق    «: قال rأن النيب  tوعن علي 

يف اخليـل السـائمة يف   «: t جابروخالف أبو حنيفة فأوجب الزكاة يف اخليل حلديث 
  .)٤(»كل فرس دينار

  .)٥(»ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول« :rلقوله أن حيول عليها احلول -٢

ى الكـأل والعشـب يف أكثـر العـام عنـد      وهي الـيت ترعـ   :أن تكون سائمة-٣
 .)٦(وال أعلم أحدا قاله به غريمها: والليث، قال ابن عبد الرب اجلمهور خالفا ملالك

أن أبابكر الصديق كتب لـه هـذه فريضـة الصـدقة الـيت       t أنسويف حديث 
ويف صدقة الغنم يف سـائمتها إذا كانـت   ..« :فذكر احلديث وفيه rفرضها رسول اهللا 

 بن حكيم عن أبيه عن جده زاحلديث وعن . )٧(».. عشرين ومائة شاة شاةأربعني إىل

                                       
  ٦٩-٤/١٠انظر املغين  -١
  ) ٩٨٢(ومسلم ) ١٤٦٣(البخاري  -٢
) ١٧٩٠(وابــن ماجــة  ٥/٣٧والنســائي  ١/١٢١وأمحــد ) ١٥٧٤(وأبــو داود ) ٦٢٠(رواه الترمــذي  -٣

  وصححه البخاري واأللباين وحسنه ابن حجر ١/٣٨٣والدارمي 
اهـ والبيهقي . غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاءتفرد به : وقال) ٢٠٠٠(الدارقطين  -٤

  ٢/٤٩٦وابن اجلوزي يف العلل  ٤/١١٩
ابن ماجة والدارقطين والبيهقي وصححه ابن القيم وقد تقدم خترجيه وحديث علي وأنـس وأم إسـحاق    -٥

   yوابن عمر 
 ٢٥/٣٢وجمموع الفتاوي  ٢/٥٧٩وسبل السالم  ٣٢٦-٥/٣٢٤انظر اموع  -٦

  ) ١٤٥٤(صحيح البخاري  -٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٢٩٨ 

t رسول اهللا  قال: قالr: »احلديث أمحد » ..يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبون
  .وقد تقدم خترجيه ،لنسائي بسند حسنوأبو داود وا

  .وسنبني نصاب كل صنف على حدة .)١(إمجاعابلوغ النصاب -٤

  بالسنة واإلمجاع واجبةوهي : زكاة اإلبل -أ
 :قال rأنه  t فال زكاة يف أقل منها حلديث أيب سعيد: )٢(نصاا مخس إمجاعا

 .لذود من الثالثة إىل العشرةوا. )٣(»ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة«

  : مقدار زكاا -

  ما خيرج منه  من االبلالعدد 

  ) جذع من الضأن أو ثىن من املعز(شاة   ٩ – ٥

  شاتان   ١٤ – ١٠

  ثالث شياه   ١٩ – ١٥

  أربع شياه   ٢٤ – ٢٠

  سنة ودخلت يف الثانية: بنت خماض  ٣٥ – ٢٥

  سنتان ودخلت يف الثالثة :بنت لبون  ٤٥ – ٣٦

  ثالث سنوات ودخلت يف الرابعة  :حقة  ٦٠ – ٤٦

  أربع سنوات ودخلت يف اخلامسة: جذعة  ٧٥ – ٦١

  بنتا لبون   ٩٠ – ٧٦

  ان حقت  ١٢٠ – ٩١
                                       

  .٣٢٧-٥/٣٢٦انظر اموع للنووي  -١
  ٦٥: ومراتب اإلمجاع ص ٥/٣٥٥واموع ) ١١(انظر اإلمجاع البن املنذر ص  -٢
  ) ٩٧٩(ومسلم ) ١٤٠٩(متفق عليه البخاري  -٣
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٢٩٩ 

  .)١(وابن عبد الرب وابن حزم قاله ابن املنذر وابن قدامة .وهذا جممع عليه
عنـد عامـة    ،ويف كل مخسني حقـة  ،ففي كل أربعني بنت لبون ذلكفما زاد على 

  .)٢(ن السلف واخللف خالفا أليب حنيفةأهل العلم م

  :كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين t  بكر باأأن  t أنسعن 

علـى   rهذه فريضة الصدقة اليت فرض رسـول اهللا   ،اهللا الرمحن الرحيم بسم«
ومن  ،فمن سأهلا من املسلمني على وجهها فليعطها ،واليت أمر اهللا ا رسوله ،املسلمني

يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوا من الغنم من كـل مخـس   : سئل فوقها فال يعط
فـإذا بلغـت    ،ني ففيها بنت خماض أنثىفإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالث ،شاة

فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني  ،ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى
فإذا  ،فإذا بلغت واحدة وستون إىل مخس وسبعني ففيها جذعة ،ففيها حقة طروقة اجلمل

سـعني إىل  فإذا بلغـت إحـدى وت   ،بلغت يعين ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون
فإذا زادت على عشـرين ومائـة ففـي كـل      ،عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل

ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها  ،أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة
  .فإذا بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة ،صدقة إال أن يشاء را

ت زادفإذا  ،إىل عشرين ومائة شاةويف صدقة الغنم يف سائمتها إن كانت أربعني 
دت على مائتني إىل ثالمثائة ففيها ثـالث  زافإذا  ،على عشرين ومائة إىل مائتني شاتان

فإن كانت سائمة الرجل ناقصة مـن   ،فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة شاة ،شياه
فـإن مل   ،ويف الرقة ربـع العشـر   ،أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء را

  .)٣(»تكن إال تسعني ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء را

                                       
 ٦٥: ومراتب اإلمجاع ص ٣/١٨٢واالستذكار  ٣٦٦-٥/٣٦٥انظر اموع  -١

  ١٨٣-٣/١٨٢واالستذكار  ٥/٣٦٦ انظر املغين واموع -٢
  ) ١٤٥٤(البخاري  -٣
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٣٠٠ 

  واجبة بالسنة واإلمجاع :زكاة الغنم -ب
  )١(أربعني إمجاعا: نصاا

  .املتقدم  t أنسفال زكاة يف تسع وثالثني كما يف حديث 

 : مقدارها -

  ما خيرج منه  العدد من الغنم

  من املعز ع ضأن أو ثينذج: شاة  ١٢٠ – ٤٠

  شاتان  ٢٠٠ – ١٢١

  ثالث شياه  ٣٠٠ – ٢٠١

  .)٢(وابن املنذر وهذا جممع عليه قاله ابن قدامة

  .املتقدم t أنستقدم كل هذا يف حديث وقد  ،فما زاد ففي كل مائة شاة

وابن تيمية وابن عبد واملعز كالضأن إمجاعا قاله النووي وابن قدامة وابن املنذر 
  .)٣(الرب وابن حزم

  واجبة بالسنة واإلمجاع: زكاة البقر -ج
  )٤(نصاا ثالثون-

إىل اليمن وأمـرين   rبعثين رسول اهللا «: قال t فال زكاة يف أقل منه فعن معاذ
وله شـواهد  )٥(»ومن كل ثالثني تبيع أو تبيعة ،أن آخذ من البقر من كل أربعني مسنة

                                       
  ٦٦: ومراتب اإلمجاع ص ٥/٣٨٦واموع ) ١٢(انظر اإلمجاع البن املنذر ص  -١
  ) ١٢(وابن املنذر ص  ٤/٣٨ابن قدامة  -٢
  ٣/١٩١واالستذكار  ٢٥/٣٥وجمموع الفتاوي ) ١٢(انظر اإلمجاع البن املنذر ص -٣
 ١/١٣٧ملقدمات وا ٣٨٥-٥/٣٨٣انظر اموع  -٤

) ١٥٦١(وأبـو داود  ) ٦١٩(والترمـذي  ) ١٧٨(وابـن اجلـارود    ٤/١٢وابـن أيب شـيبة    ٥/٢٣٣أمحد  -٥
  ) ١٨٠٣(وابن ماجة  ٥/٢٦والنسائي 
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٣٠١ 

 د الـرب وابـن بطـال والـذهيب    كثرية تصححه وصححه ابن حبان واحلـاكم وابـن عبـ   
  .ابن حجر واأللباين وحسنه الترمذيووالنووي قطين والدار

ويف يف ثالثني من البقر تبيـع أو تبيعـة   «: قال rعن النيب  t مسعودعن ابن 
  .)١(»أربعني مسنة

  : مقدارها -

  ما خيرج عنه  العدد من البقر

تبيع أو تبيعة وهو الذي له سـنة ودخـل يف     ٣٩ - ٣٠
  الثانية

  ن ودخلت يف الثالثةمسنة هلا سنتا  ٥٩ – ٤٠

  تبيعان  -٦٠

وأقـره   اإلمجاع عليـه وأبو عبيد  نقل ابن عبد الرب هذا قول مجهور العلماء حىتو
  .ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة ففي كل ذلكفما زاد على . )٢(ابن تيمية

  .)٣(قاله ابن املنذر وابن قدامة وابن عبد الرب ،و اجلواميس من البقر إمجاعا
كى البقر األهلي إمجاعا، وال يزكى بقر الـوحش إمجاعـا، واختلـف يف    يز: تنبيه

املتولد منهما فال يزكى عند الشافعي خالفا ألمحد، وفرق مالك بني ما كانت أمه أهلية 
  .)٤(فيزكى دون غريه

                                       
: وصححه األلباين وانظر ٤/٩٩والبيهقي ) ٣٤٤(وابن اجلارود ) ١٨٠٤(وابن ماجة ) ٦٢٢(الترمذي  -١

  ٣/٢٧١اإلرواء 
 ٢٥/٣٦وجمموع الفتاوي  ٣٨٧ :األموال أليب عبيد ص -٢

 ٢٥/٣٧وجمموع الفتاوي  ٢/٥٨٢وسبل السالم  ٥/٣٧٥انظر اموع  -٣

   ٢٥/٣٧انظر جمموع الفتاوي  -٤
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٣٠٢ 

  :أحكام زكاة املواشي -د
إن أخرج عن الواجب سنا أعلى منه مثل أن خيرج بنـت لبـون عـن بنـت     -١

 :ذلـك ملن عرض عليـه   rولقول النيب  ،٤/١٨خالف قاله ابن قدامة  خماض جاز بال
  .)١(»ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت خبري آجرك اهللا فيه وقبلناه منك«

من مل تكن عنده إال سن فوق ما وجب عليه أعطاهـا وردت لـه شـاتان أو     -٢
شاتني أو ومن مل يكن عنده إال سن دون ما وجب عليه تقبل منه ويزيد  ،عشرون درمها

  .)٢(عشرين درمها وهذا يف اإلبل وهو قول عامة أهل العلم

: rكتب له فريضة الصدقة اليت أمر اهللا رسـوله   t بكر أن أبا t أنسوعن 
من بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإا تقبـل  «

نه اجلذعة ويعطيه املصدق ومن عنده اجلذعة فإا تقبل م ،وجيعل معها شاتان منه احلقة
بنـت لبـون    ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنـده إال  ،عشرين درمها أو شاتني
بنـت   ومن بلغـت صـدقته   ،ويعطي شاتني أو عشرين درمها فإا تقبل منه بنت لبون

ويعطـي معهـا عشـرين     لبون وليس عنده إال بنت خماض فإا تقبل منه بنت خمـاض 
  .)٣(»درمها أو شاتني

 .)٤(املال ال ذات عوار أي عيب وال تيس وال خيارو وال خترج يف الزكاة هرمة-٣

وال خيـرج يف  « :rكتب لـه الـيت أمـر رسـول اهللا      t بكر أن أبا t أنسعن 
ضبطه األكثر ) املصدق( )٥(»الصدقة هرمة وال ذات عوار والتيس إال أن يشاء املصدق

ال ذات و ومعىن احلديث ال تؤخذ هرمـة  .بتشديد الدال املهملة وكسرها واملراد املالك
الكبرية الـيت  ) هرمة( .املالك ىبرض عيب أصال وال يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إال

                                       
  وحسنه األلباين) ١٥٨٤(وأبو داود  ٥/١٤٢أمحد  -١
  ٥٨٢\٢وسبل السالم  ٣٧٥\٥انظر اموع  -٢
  واللفظ له) ١٤٥٣(البخاري  -٣
 ٤٠٠-٥/٣٩٦انظر اموع  -٤

  واللفظ له) ١٤٥٥(البخاري  -٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٣٠٣ 

بـالفتح العيـب    :وقيـل  ،بفتح العني وبضمها أي معيبة) ذات عوار( .سقطت أسناا
  .)١(وبالضم العور

فإن هم « :لفذكر احلديث إىل أن قا t قال ملعاذ rأن النيب  t عن ابن عباس
فأخربهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن أغنيـاءهم فتـرد إىل     ذلكأطاعوك ب
واتـق دعـوة املظلـوم فإنـه      ،كرائم أمواهلمو فإياك ذلكفإن هم أطاعوا لك ب ،فقرائهم

  .)٢(»ليس بينه وبني اهللا حجاب
تعـد علـيهم   : قـال  tعن سفيان بن عبد اهللا الثقفـي أن عمـر بـن اخلطـاب     

حيملها الراعي وال تأخذها وال تأخذ األكولة وال الرىب وال املاخض وال فحل  بالسخلة
  .)٣(عدل بني غذاء املال وخياره ذلكوتأخذ اجلذعة والثنية و ،الغنم

  .)٤(وتسمن العاقر من الشياه والشاة تعزل لألكل) األكولة(

بـاب  اليت وضعت حديثا ومجعهـا ر : ، وقيلالشاة ترىب يف البيت للبنها) الرىب(
  .)٥(بالضم

  .)٦(السخال والرديء من املال مطلقا) غذاء املال(

أوالد الغنم ساعة تضعه من الضأن واملعز مجيعا ذكرا كـان أم أنثـى   ) السخلة(
  .)٧(ومجعه سخن وسخال

  
  

                                       
  ١/٨٨٥وفتح الباري  ٤٩٠: وامل ص ١/٦١٦الصحاح  -١
  ) ١٩(ومسلم ) ١٤٩٦(البخاري  -٢
  ٤/٦٢وعبد الرزاق  ١/٢٦٥املوطأ  -٣
  ٢/١٢٢٥والصحاح ) ٨٦٥(القاموس ص -٤
  ٢٧٨: وامل ص ١/١٥٤الصحاح  -٥

  ٤/٤٩٨والنيل  ٥٤٢: وامل ص ٢/١٧٧٥انظر الصحاح  -٦
  ٣٧٢: وامل ص ٢/١٢٩٢والصحاح ) ٩١٣(انظر القاموس ص  -٧
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٣٠٤ 

  :زكاة اخلليطني-٤
يزكى مال اخلليطني كما يزكى مال شخص واحد عند اجلمهور أمحد والشافعي 

: ، وقواه أبو عبيد خالفا ملالك فقالعي والليث وعطاء وغريهموداود وإسحاق واألوزا
  .)١(ال خلطة أصال: ال بد أن يكون لكل منهما نصاب وأليب حنيفة فقال

  :واشترط اجلمهور ما يلي

  .وجوب الزكاة أن يكون اخلليطان من أهل -أ
 .أن يبلغ ماهلما معا النصاب -ب

 .أن حيول عليه احلول -ج

أحدمها عن اآلخر يف املـراح واملبيـت واملشـرب واحمللـب     أن ال يتميز مال  -د
  .)٢(ذلكوالفحل والراعي وحنو 

 rأن أبابكر كتب له فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا  t أنسعن  -هـ
  .)٣(»وما كان من خليطني فإما يتراجعان بينهما بالسوية« :قال

  :النهي عن التفريق بني اتمع أو اجلمع بني املفترق -٥

  .على إسقاط الزكاة أو تقليلها ألنه احتيال ذلكال جيوز شيء من 

: rكتب له فريضة الصدقة اليت فرض رسـول اهللا   t أن أبابكر t أنسعن 
  .)٤(»وال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة«

  .)٥(شيء يف األوقاص ال :ل أكثر العلماءقال ابن املنذر قا: مالحظة

                                       
  ٣/١٤٣والستذكار  ٤٠٥: األموال أليب عبيد ص ٤٠٠-٥/٣٩٦انظر اموع  -١
 ١٩٦-٣/١٩٤واالستذكار  ٤١٢-٥/٤٠٩اموع  -٢

  واللفظ له) ٢٤٨٧(البخاري -٣
  واللفظ له) ٦٩٥٥(البخاري  -٤
   ٥/٣٥٩انظر اموع للنووي  ٥
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٣٠٥ 

واو والقاف وجيوز إسكاا، وبالسني املهملة بدل الصاد، هو ما والوقص بفتح ال
  .)١(بني الفرضني عند اجلمهور، واستعمله الشافعي يف ما دون النصاب األول أيضا

                                       
  ١/٨٨٤اري فتح الب -١
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٣٠٦ 

  زكاة العين: الفصل الثاني
  )الذهب والفضة(

  :حكمها. أ
  .ي واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاعوه

هب والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم والَّذين يكْنِزونَ الذَّ﴿ :Iقال 
  ].٢٤التوبة [ ﴾بِعذَابٍ أَليمٍ

ال فضة ال يؤدي حقها إال إذا كان يوم القيامة و ما من صاحب ذهب« :rوقال 
صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهـره  

أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي بني العباد فريى  كلما بردت
  .)١(سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

  .)٢(وابن عبد الرب وابن حزم وابن رشد النووي وغريه ونقل اإلمجاع

  :شروطها. ب
  :وهلا شرطان

يف  أن حيول احلول وهو سنة هجرية من يوم ملك النصاب والبد من اكتماله. ١
 .)٣(احلول كله

  .)٤(»ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول«: rلقوله  

                                       
  واللفظ له) ٩٨٧(ومسلم ) ٢٣٧١(البخاري  ١
  ٥/٣٥٩اموع للنووي  ٢
   ١/١٤٤واملقدمات  ٥/٣٥٩انظر اموع للنووي ٣
وصححه البخاري وحسنه ابن حجر وقد تقدم حـديث عائشـة وابـن عمـر     ) ١٥٧٣(أبو داود عن علي  ٤

  وأنس وأم إسحاق
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٣٠٧ 

  :بلوغ النصاب -٢
وابن تيمية وابن مائتا درهم إمجاعا قاله ابن املنذر وابن قدامة : ونصاب الفضة

  .)٢(»ليس فيما دون مخس أواق صدقة« :rغراما لقوله  ٥٩٥وهو يساوي  )١(حزم

قاله ابن املنذر وابن عبد الرب وابن حزم  اعاعشرون دينارا إمج:ونصاب الذهب
  .)٣(وابن تيمية

  غراما من الذهب ٨٥  ) ٢٤(عيار 

  غراما من الذهب ٩٧  ) ٢١(عيار 

  غراما من الذهب ١١٣  ) ١٨(عيار

فإذا كان لك مائتا درهم وحـال  « :قال rعن النيب  tعن علي بن أيب طالب 
حىت يكون لك –يعين الذهب  –شيء  عليها احلول ففيها مخسة دراهم وليس عليك يف

عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها احلول ففيها نصف دينار فما 
  .)٤(»زاد فبحساب ذلك

كان يأخذ من كل عشـرين دينـارا    rالنيب  أن« t وابن عمر g عن عائشة
  .)٥(»فصاعدا نصف دينار ومن األربعني دينارا

                                       
ومراتـب   ٢٥/١٢وجمموع الفتـاوي   ٥/٥٠٣واموع ) ١٢(واإلمجاع البن املنذر ص  ٤/٢١٢انظر املغين  ١

  ٦٣: اإلمجاع ص
  ) ٩٧٩(ومسلم ) ١٤٠٥(البخاري  ٢
 ٣/١٣٦واالسـتذكار   ٢٥/١٢جممـوع الفتـاوي    ٥/٥٠٣وامـوع  ) ١٣(انظر اإلمجـاع البـن املنـذر ص     ٣

  .٦٤: ومراتب اإلمجاع ص
وحسـنه ابـن حجـر وصـححه     –لـه   واللفـظ ) ١٥٧٣(أبـوداود  ) ١١٥٧(وأبو عبيـد  ٤/٨ابن أيب شيبة  ٤

  البخاري والنووي واأللباين
  ) ٨١٣(وصححه األلباين بشواهده يف اإلرواء ) ١٩٩(والدارقطين ) ١٧٩١(ابن ماجة  ٥
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٣٠٨ 

  :مقدار زكاا. ج
  .املتقدم t حلديث علي %٢.٥الذهب والفضة ربع العشر أي  يخرج من

يف الرقة ربع العشر فإن مل تكن إال تسعني ومائة فليس فيها شيءِ إال « rوقال 
تطلـق   :وقيـل  ،الفضة اخلالصة سواء كانـت مضـروبة أم ال  : والرقة .)١(»أن يشاء را
  .)٢(على النقدين

  :أحكام زكاة العني. د
أوراق البنوك هي نقود قائمة بذاا مقدرة بقيمة مـن  : ورقيةزكاة األموال ال. ١

  .الذهب فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الذهب وحال عليها احلول

كل شخص له راتب معـني أو أجـرة    :)٣(زكاة رواتب العمال وأجرة الكراء. ٢
  :ندار وحنوه فله حاال

 ،ألجـرة زيـادة عليـه   أن يكون عنده مال بلغ النصاب مث يستفيد الراتب أو ا -أ
فعلى هذا العامل أن حيسب ما يدخر كل شهر من راتبه أو أجرته واألفضل أن يزكيه 

  .يخرج زكاة كل مبلغ عند متام حولهمع حول ماله وإال فل

من استفاد ماال : عن معمر عن الزهري قال) ٦٨٨٣(ويف مصنف عبد الرزاق 
  .اله كان املسلمون يستحبون ذلكزكاه مع ماله وإذا أفاد ماال زكاه حني يفيده مع م

أن ال يكون عنده مال يبلغ النصاب فال زكاة عليه حىت يبلغ ما يدخر مـن   -ب
  .)٤(راتبه نصابا وحيول عليه احلول

 

                                       
  ) ١٤٥٣(لبخاري ا ١
 .٨٨٥\١الفتح بتصرف  ٢

  ٥١١-٥/٥٠٨انظر اموع  ٣
  ٤/٢٤٧انظر املغين  -٤
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٣٠٩ 

  :للحلي ثالث حاالت :زكاة احللي. ٣
 .)١(قاله ابن عبد الرب ،أن يكون من غري الذهب والفضة فال زكاة فيه إمجاعا -

 .ب أو الفضة فيه زكاة على الراجحهأن يكون من الذ -

فيزكـي مافيـه مـن     ،أن خيتلط مع الذهب والفضة غريها من املعادن األخرى -
 .الذهب أو الفضة

وابن عباس   مسعودوابن   عمر بن اخلطابعبد اهللا بن وممن قال بزكاة احللي  
y   اهللا وابن سريين وعبد وإبراهيم النخعي وابن املسيب وابن جبري وعطاء وجماهد

وأبو حنيفة واألوزاعي بن شداد والزهري وميمون بن مهران وجابر بن زيد والثوري 
  .)٢(ورجحه ابن حزم واأللباينورواية عن أمحد وقول للشافعي  .وداود

  :أدلة زكاة احللي

  عموم أدلة زكاة الذهب والفضة
قُونهـا فـي سـبِيلِ اللَّـه     والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضـةَ ولَـا ينفI: ﴿  قوله ك

  ].٢٤ التوبة[ ﴾فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

وال صاحب كرت ال يفعل فيه حقه إال جاء كرته يوم القيامة شجاعا ..« rقوله وك
فـإذا   ،منه فيناديه خذ كرتك الذي خبأته فأنا عنـه غـين   أقرع يتبعه فاحتا فاه فإن أتاه فر

  .)٣(»يف فيه فيقضمها قضم الفحلرأى أنه ال بد منه سلك يده 
  :أدلة خاصة باحللي

ومعهـا   rأن امرأة أتت رسول اهللا  t عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ال : قالت ؟أتعطني زكاة هذا :ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا

                                       
 ٣/١٥٣االستذكار  -١

 ٢٥/١٦وجممـوع الفتـاوي    ١٩١-٤/١٨٤واحمللـى   ٢/٦٠٠وسبل السـالم   ٥/٥٢٩انظر اموع للنووي  ٢
   ١/٤٦٢وبداية اتهد  ٣/١٥١واالستذكار 

  عن جابر) ٩٨٨(مسلم  ٣
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٣١٠ 

فخلعتـهما   :قـال » أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سـوارين مـن نـار   «: قال
  .)١(وقالت مها هللا ولرسوله rفألقتهما إىل رسول اهللا 

  :واملسك بفتحتني أسورة من ذبل أو عاج قال جرير

ــا بكوعهــا    تــرى العــبس احلــويل جون
 

  )٢(هلــا مســكا مــن غــري عــاج وال ذبــل 
 

هللا يـا رسـول ا   :كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلـت  :قالت g سلمةعن أم 
  .)٣(»ؤدي زكاته فليس بكرتما بلغ أن ت :قال« ؟أكرت هو

فرأى يف يدي فتخات من ورق  rدخل علي رسول اهللا  :قالت g عن عائشةو
أتؤدين زكان  :صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا قال :فقلت ؟ما هذا يا عائشة :فقال
  .)٤(»هو حسبك من النار«: شاء اهللا قال ال أو ما :قلت

إذا بلغ مائيت درهم «:قال ؟زكاةعن حلي هلا أفيه  t مسعودوسألت امرأة ابن 
  .)٥(»فزكيه

  .)٦(»ال بأس باحللي إذا أعطيت زكاته« :قالت g وعن عائشة

جتـب فيهـا الزكـاة إذا بلغـت      :زكاة األواين والتحـف الذهبيـة والفضـية    -٤
ألـا ذهـب وفضـة فتشـملها     ، )١(النصاب وحال عليها احلول إمجاعا قاله ابن قدامـة 

                                       
 ١/٢٨٩واحلاكم  ٦/٤٦١وامحد  ٤/١٤٥والبيهقي ) ٦٣٧(والترمذي  ٥/٣٨والنسائي ) ١٥٦٣(أبو داود  ١

  وقال ابن حجر إسناده قوي اهـ وصححه الذهيب وابن القطان وحسنه النووي واأللباين 
 ٦٦٥: وامل ص ٢/١٢١٣الصحاح  -٢

وحسنه النووي وقال العراق إسناده جيد واأللباين  ٤/٨٣والبيهقي  ٢/١٠٥والدارقطين ) ١٥٦٤(أبوداود  ٣
صـدوق  ( ٣٢٠: يف التقريـب ص وفيه عتاب بن أيب بشري احلـراين قـال احلـافظ    ) ٥٥٩(يف الصحيحة

   عطاء وأم سلمةوفيه إنقطاع بني) خيطئ
وقـال ابـن حجـر إسـناده علـى شـرط        ٣٩٠– ١/٣٨٩واحلاكم  ٢/١٠٥ والدارقطين) ١٥٦٥(أبو داود  ٤

وحسـنه   ٣/٢٩٧ الصحيح وصححه احلاكم على شرط الشـيخني ووافقـه الـذهيب واأللبـاين يف اإلرواء    
  النووي 

  بسند قوي ٩/٣٧١والطرباين ) ٤/٨٣(عبد الرزاق  ٥
  حسن بسند ٢/١٠٧الدارقطين  ٦
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٣١١ 

 rحلـديث حذيفـة أنـه     )٢(مع أنه حيرم اقتنـاء هـذه األواين  النصوص اآلمرة بزكاما 
ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تلبسوا الديباج واحلرير فإنه هلم يف الدنيا «:قال

  .)٣(»ولكم يف اآلخرة

منهم أمحد والشافعي وأبو  وال جيمع بني الذهب والفضة عند مجهور العلماء-٥
 .)٤(وكاين خالفا ملالك وأيب حنيفة فقاال جيمعانثور والظاهرية ورجحه ابن حزم والش

وحجتنا يف أنه ال حيل اجلمع بينهما يف الزكاة هـو قـول    :٤/١٩٤قال ابن حزم 
فكـان مـن مجـع بـني      .»ليس فيما دون مخس أواق من الـورق صـدقة  « :rرسول اهللا 

 وهذا خالف جمرد ألمر رسول ،الذهب والفضة قد أوجب الزكاة يف أقل من مخس أواق
وهم يصححون اخلرب يف إسقاط الزكاة يف أقل من عشرين  ،وشرع مل يأذن اهللا به rاهللا 

  .)٥(اهـ .دينارا مث يوجبوا يف أقل وهذا عظيم جدا

                                                                                                   
   ٥/٥١٨واموع  ٤/٢٢٨انظر املغين  ١
  ٢٥/٦٤انظر جمموع الفتاوي  -٢
  واللفظ له) ٢٠٦٧(ومسلم ) ٥٤٢٦(البخاري  ٣
والسـيل اجلـرار    ١/٤٧٥وبدايـة اتهـد    ٢٥/١٣وجمموع الفتاوي  ٤/١٩٤واحمللى  ٥/٥٠٤انظر اموع  ٤

٢/٢٤  
  . ٢٢٥-٤/٢٠٩انظر احمللى  ٥
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٣١٢ 

  :)١(زكاة العروض التجارية: الفصل الثالث

  :أدلة وجوا. أ
  .بالكتاب والسنة واإلمجاع ةثابت

باب صدقة الكسب والتجارة لقوله يف كتاب الزكاة : قال البخاري: نآأوال القر
I: ﴿اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا َآمفأَن نم اتبا طَيم متبوقال الطربي عند هـذه   .اهـ ﴾كَس

جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو  ذلكيعين ب :٥/٥٥٥اآلية 
 ما طَيبات منI: ﴿ قوله وروى من عدة طرق عن جماهد .صناعة من الذهب والفضة

متبوقد روي عن مجاعة من السـلف يف  : ١/٥٤٣أنه من التجارة قال اجلصاص  ﴾كَس
 .اهـأنه من التجارات منهم احلسن وجماهد  ﴾كَسبتم ما طَيبات من أَنفقُوا﴿ :Iقوله 

  .اهـ .ارةيعين التج "ما كسبتم" :قال علماؤنا قوله: ١/٢٣٥وقال ابن العريب 

الكسب يكون بدون تعب بدن وهـو اإلجـارة وسـيأيت    : ٣/٢٠٨وقال القرطيب 
  .حكمها أو مقاولة يف جتارة وهي البيع

﴾ )٢٥(للسائلِ والْمحـرومِ  ) ٢٤(والَّذين في أَموالهِم حق معلُومI: ﴿ وقال 
يريـد الزكـاة   الهِم حق معلُـوم﴾  ﴿والَّذين في أَمو: ١٨/١٨٨يب ، قال القرط]املعارج[

سوى الزكاة وقال علـي بـن أيب طلحـة    : قاله قتادة وابن سريين وقال جماهد املفروضة
صلة رحم، ومحل كل واألول أصح ألنه وصف احلق بأنـه معلـوم   : tعن ابن عباس 

  اهـ. وسوى الزكاة ليس مبعلوم وإمنا هو على قدر احلاجة وذلك يقل ويكثر

قال  .]١٠٣التوبة [خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها﴾ ﴿ :Iوقال 
عام يف كل مال على اختالف أصنافه ﴿خذْ من أَموالهِم صدقَةً﴾  :I قوله :ابن العريب

  اهـ.)٢(وتباين أمساءه واختالف أغراضه فمن أراد أن خيصه بشيء فعليه الدليل

                                       
 .٣٥-٦/٣اموع و ٢٥١-٤/٢٤٨انظر املغين  ١

 ٣/١٠٤العارضة  ٢
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٣١٣ 

  :ةثانيا من السن
يأمرنا أن خنرج الصدقة  :rكان رسول اهللا « :قال tعن مسرة بن جندب  -١

  .)١(»مما نعد للبيع

يف اإلبـل صـدقتها ويف   «: يقـول  rمسعت رسـول اهللا   :قال tعن أيب ذر  -٢
وقال يف القاموس البز الثياب أو متاع البيت مـن   .)٢(»الغنم صدقتها ويف البز صدقته

وضبط بالرب براء مهملة  )٣(والبز من الثياب أمتعة البزاز :وقال اجلوهريثياب وحنوها 
  .وهو القمح

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدرا عه وأعتاده «: قال rأنه  -٣
  .)٤(»يف سبيل اهللا

ومعىن احلديث أم طلبوا من خالد زكاة أعتـاده ظنـا منـهم أـا     : قال النووي
إن خالدا : rال زكاة لكم علي فقالوا للنيب : ل هلمللتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقا

إنكم تظلمونه ألنه حبسها ووقفها يف سبيل اهللا قبل احلول عليها : منع الزكاة فقال هلم
  .)٥(فال زكاة فيها اهـ

كالمها مجع عتد بفتحـتني وهـو مايعـده     )أعتده(كذا ملسلم وللبخاري  )أعتاده(
  .)٦(خاصةقيل اخليل و السالحو الرجل من الدواب

                                       
ابن عبـد الـرب وفيـه    واملقدسي والبزار وحسنه  ٤/١٤٦والبيهقي  ٢/١٢٨والدارقطين ) ١٥٦٢(أبو داود  ١

هـذا إسـناد مظلـم ال    : (نظر فجعفر بن سعيد وخبيب بن سليمان وأبوه كلـهم جمهولـون قـال الـذهيب    
وضـعفه ابـن حـزم وابـن     ) ناده جهالـة ويف إسـ ( ٢/١٧٩يف التلخيص  وقال ابن حجر) ينتهض حبكم

  ) .٨٢٧(يف اإلرواء  القطان وابن حجر واأللباين
واحلاكم وصححه وحسنه ابن حجر وفيـه موسـى بـن عبيـدة وهـو       ٤/١٤٧والبيهقي  ٢/١٠٢الدارقطين  ٢

  ضعيف ولعله سقط من سند احلاكم
  ٤٥٣: والقاموس ص ٦٥: وامل ص ١/٦٩١الصحاح  -٣

  ) ٩٨٣(لم ومس) ١٤٦٨(البخاري  ٤
   ٣/٤٨شرح النووي على مسلم  -٥
  ١/٨٩٠الفتح  ٦
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٣١٤ 

  :اإلمجاع :ثالثا
نقل اإلمجاع على وجوب زكـاة التجـارة أبـو عبيـد وابـن املنـذر وابـن قدامـة         

  .)١(واخلطايب والبغوي يف شرح السنة

متفقون  -إال من شذ  -واألئمة األربعة وسائر األمة : ٢٥/٤٥وقال ابن تيمية 
  .على وجوا يف عرض التجارة اهـ

فكـان إذا خـرج    t بيت املـال زمـن عمـر   كنت على  :عن عبد القاري قال* 
غائبها مث أخذ الزكاة مـن شـاهد املـال    و العطاء مجع أموال التجار مث حسبها شاهدها

وابن أيب شيبة وابن حـزم يف احمللـى بسـند    ) ١١٧٨(أبو عبيد .على الشاهد والغائب
  .صحيح

يا محاس أد زكـاة   :فقال t يب عمر مر« :عن أيب عمرو بن محاس عن أبيه قال
  .)٢(»اممايل مال إال جعاب وأدم فقال قومها قيمة مث أد زكا :مالك فقلت

  .مثلها ومل تنكر فيكون إمجاعا اهـوهذه قصة يشتهر  ٤/٢٤٩قال ابن قدامة 

 .واشتهرت القصة بال منكر فهي إمجاع اهـ: ٢٥/١٥قال ابن تيمية 

قيق أو دواب كل مال أو ر: عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أنه كان يقول
  .أدير للتجارة فيه الزكاة

قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عـروض التجـارة   : وقال أبو جعفر الطحاوي
  .)٣(وال خمالف هلما من الصحابة

                                       
 ٢/٦٠٤وسبل السالم ) ١٤(واإلمجاع البن املنذر ص  ٢/٢٢٣ومعامل السنن  ٤٢٩: األموال ص ١

  .٤/١٤٧والبيهقي ) ١١٧٩(وأبو عبيد ) ٢١٣(والدارقطين ٤/١٤٧والبيهقي  ٢/٣٨األم  -٢
ومحاس الليثي ذكره الواقدي يف من ولد على  ٤/٥١٢ يزانوأبو عمر بن محاس جمهول كما قال الذهيب يف امل

  ٢/٤٩كذا يف أسد الغابة  .وروى عن عمر rعهد النيب 
   ٣/١٧١االستذكار  -٣
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٣١٥ 

  :عريف العروض التجاريةت. ب
  :ال يصري العرض للتجارة إال بشرطني

نيمـة  أن ميلكه بفعله كـالبيع والنكـاح واخللـع وقبولـه اهلبـة والوصـية والغ      . ١
واكتساب املباحات ال بنحو السوم ألنه مل يثبت ملكه له وال فرق بني أن ميلكه بعوض 

  .أو بغري عوض

عنـد متلكـه أنـه للتجـارة مل يصـر       أن ينوي عند متلكه أنه للتجارة فإن مل ينو. ٢
فمن اشترى سيارة مثال للركوب ونوى إن وجد رحبهـا أن   ذلكللتجارة وإن نواه بعد 

 .)١(من عروض التجارة يبيعها مل تعد

  :كيفية زكاة التجارة. ج
الـذهب  (ا هـو نصـاب العـني    إذا بلغت العروض التجارية النصاب ونصا 
مث حال عليها احلول فإن التاجر يضم رأس املال واألرباح واملدخرات وقيمة  )والفضة

عنـده  البضائع والديون املرجوة األداء فيقوم البضائع بسعرها احلايل ويضيف إليهـا ما 
 %٢.٥لديون مث خيرج منه ربع العشر يطرح منها ما عليه من او من نقود وديون مرجوة

  .)٢(وهذا قول عامة أهل العلم خالفا ملالك يف التاجر احملتكر

إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كـان عنـدك مـن     :وعن ميمون بن مهران قال
مألة فاحسبه مث اطرح منه ما نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين يف 

  ) .١١٨٤(رواه أبو عبيد . كان عليك من الدين مث زك ما بقي

إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاتـه أدى  : وعن احلسن قال
رواه . كل مال له وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين إال ما كان منه ضمارا ال يرجـوه 

  ) .١/٥٨٨(ال يرجى من الدين كذا يف الصحاح  ما) الضمار(و) . ١١٨٥(أبو عبيد 

                                       
   ٢/٢٨والسيل اجلرار  ٢٥١-٢٥٠\٤املغين ١
   ١/٤٩٥وبداية اتهد  ٣/١٦٧انظر االستذكار  -٢
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٣١٦ 

  :مالحظة
إذا كان املال املعد للتجارة مما جتب فيه الزكاة أصال كاملاشية والذهب والفضـة  
فإنه جتب فيه زكاة التجارة فقط على الـراجح وبـه قـال أمحـد وأبـو حنيفـة والثـوري        

مل يبلغ نصـاب التجـارة    والشافعي يف القدمي خالفا ملالك والشافعي يف اجلديد إال إِذا
  .)١(املال زكاتان إمجاعاى وبلغ نصاب غريها كاملاشية مثال أخرجت منه زكاا وال يزك

ال يعد التاجر اآلالت واملباين واألثاث الثابـت للمحـالت التجاريـة    : مالحظة
  .)٢(»ما يعد للبيع والشراء ألجل الربح«ألن التجارة هي 

                                       
  ٢٥٤\٤املغين  ١
  ٢/٩٦مطالب أويل النهى  ٢
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٣١٧ 

  )١(مارزكاة الزروع والث: الفصل الرابع

  :حكمها
  :وهي واجبة بالكتاب والسنة اإلمجاع

 لَكُـم  أَخرجنا ومما كَسبتم ما طَيبات من أَنفقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :Iقال 
نضِ م٢٦٧البقرة [﴾ الْأَر[.  

 والزرع والنخلَ روشاتمع وغَير معروشات جنات أَنشأَ الَّذي وهوI: ﴿ وقال
 حقَّه وَآتوا أَثْمر إِذَا ثَمرِه من كُلُوا متشابِه وغَير متشابِها والرمانَ والزيتونَ أُكُلُه مختلفًا
موي هادصوفيه أحاديث كثرية سيأيت بعضها بعد قليل .]١٤١األنعام [﴾ ح.  

على وجوب زكاة احلنطة والشعري والتمـر والزبيـب ابـن املنـذر     ونقل اإلمجاع 
  .)٢(وابن عبد الرب وابن قدامة

  :األصناف اليت جتب فيها الزكاة
  القمح والشعري والتمر والزبيب: هي

عبد اهللا بن عمر وأبو موسى األشعري لإلمجاع عليها كما تقدم قريبا وهذا قول 
وابـن سـريين وابـن أيب ليلـى     والشعيب احلسن البصري واحلسن بن صاحل والثوري و

وابـن حـزم    ورجحـه أبـو عبيـد   وشريح ابراهيم النخعي وابن املبارك وحيىي بـن آدم  
  .)٣(واأللباينوالقنوجي والشوكاين 

                                       
  ١٨٦-٤/١٥٥انظر املغين  ١

  ٣/٢٢٧واالستذكار  ٤/١٥٤واملغين ) ١٢(اإلمجاع البن املنذر ص  ٢
  ١/٢٥٧والروضة الندية  ٤٧١: واالموال أليب عبيد ص ٣/٢٢٧واالستذكار  ٥٠٦-٤/٥٠٥نيل األوطار  ٣
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٣١٨ 

قال هلما ملا بعثهمـا إىل   rأن رسول اهللا  رضي اهللا عنهما عن أيب موسى ومعاذ
الشـعري واحلنطـة   : األربعـة  ال تـأخذوا يف الصـدقة إال مـن هـذه األصـناف    « :اليمن

  .)١(»والزبيب والتمر

حني بعثهما رسول  رضي اهللا عنهما عن أيب بردة عن أيب موسى ومعاذ بن جبل
: ال تأخذوا الصدقة إال من هذه األربعة«: إىل اليمن يعلمان الناس أمر دينهم rاهللا 

  .)٢(»الشعري واحلنطة والزبيب والتمر
الزكاة يف هـذه   rإمنا سن رسول اهللا « :قال tعن موسى بن طلحة عن عمر 

  .)٣(»احلنطة والشعري والتمر والزبيب: األربعة

ال هو يف معناها يف غلبة االقتيـات  و وألن غري هذه األربعة ال نص فيه وال إمجاع
. )٤(ا وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسه عليها وال إحلاقه ا فيبقى على األصـل 

إال أن الذي أختـار مـن ذلـك االتبـاع     : فقال ٤٧٨: صوال ورجحه أبو عبيد يف األم
لسنة رسول اهللا صلى عليه وسلم أنه ال صدقة إال يف األصـناف األربعـة الـيت مساهـا     
وسنها مع قول من قاله من الصحابة والتابعني مث اختيار ابن أيب ليلى وسـفيان إيـاه   

كـان يعلـم أن    حني خص هذه بالصدقة وأعرض عما سـواها قـد    rوذلك أن النيب 
للناس أمواال مما خترج األرض فكان تركه ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة اخليل 
والرقيق، وإمنا حيتاج إىل النظر والتشبيه والتمثيل إذا مل توجد سنة قائمة فـإذا وجـدت   

  اهـ. السنة لزم الناس اتباعها

                                       
وصححه ووافقه ) ٤٠١٨(واحلاكم . وقال رواته ثقات وهو متصل اهـ ٤/١٢٨والبيهقي  ٢/٩٨الدارقطين  ١

  ) ٨٠١(واأللباين يف اإلرواء الذهيب 
   ٢/٣٨٩وصححه ووافقه الذهيب والزيلعي يف نصب الراية  ١/٤٠١واحلاكم ) ١٩٠٤(الدارقطين  ٢
قلـت يقويـه مـا قبلـه وصـححه      . والطرباين وقال أبوزرعة موسى عن عمر مرسـل اهــ   ٢/٩٦الدارقطين  ٣

  ) ٨٧٩(ووافقه الذهيب واأللباين يف الصحيحة  ١/٤٠١احلاكم 
   ٤/١٥٧غين امل ٤
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٣١٩ 

  :النصاب فيها
صـاعا والصـاع أربعـة     النصاب يف هذه األصناف مخسة أوسق والوسق سـتون 

واشترط النصـاب فيهـا عنـد كافـة      .كلغ ٦٤٧=أمداد وعليه فالنصاب بالكيلوغرام 
  .)١(العلماء إال أبا حنيفة وزفر

ليس فيما أقل من مخسـة أوسـق   «: قال rعن النيب  tعن أيب سعيد اخلدري 
وال يف أقـل مـن مخـس أواق مـن      ،وال يف أقل من مخسة من اإلبل الذود صدقة ،صدقة

  .)٢(»الورق صدقة

  .)٣(»ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة«: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 

  :ما خيرج منها
  .)%١٠(وحنوها جيب فيه العشر  ما يسقي باألمطار

إمجاعـا  ) %٥(فيجب فيه نصف العشر وما يسقى باحليوانات أو اآلالت وحنوها
  .)٤(وابن تيمية قاله البيهقي والنووي وابن قدامة

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا «: قال rعن النيب  t ابن عمر عن
  .)٥(»العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

وقـال  هو الذي يشـرب بعروقـه مـن غـري سـقي قالـه اخلطـايب        : )٦()العثري( 
وقيل القريـب مـن الـربك واألـار     هو الزرع الذي ال يسقيه إال ماء املطر : اجلوهري

  .يشرب منها بعروقه

                                       
 ٤/٤٧واحمللى  ٥/٤٣٩اموع  ١

  ) ٩٧٩(واللفظ له ومسلم ) ١٤٨٤(البخاري  ٢
  وإسناده جيد ٤/١٢٠والبيهقي  ٢/٤٠٢رواه أمحد  ٣
  ٢٥/٢٠وجمموع الفتاوي  ٤/٥٠٣ونيل األوطار  ٥/٤٤٤انظر اموع  ٤

  ) ١٥٩٦(وأبو داوود ) ١٤٨٣(البخاري  ٥
 ٣٩٣ :والقاموس ص ١/٥٩٨انظر الصحاح  -٦
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٣٢٠ 

 .)١(سقي الزرع وحنوه بالدواب وغريها من اآلالت): بالنضح( 

فيما سقت األار والغيم العشـور  «: يقول rأنه مسع رسول اهللا  t جابرعن 
  .)٢(»وفيما سقى بالسانية نصف العشر

 .)٣(الناضحة وهي الناقة اليت يستقى عليها): السانية( 

  .املراد به املطر): والغيم( 

يف زكاة الزروع والثمار إمجاعا وإمنا خترج عند احلصـاد قـال   ال حول و: مالحظة
I: ﴿واَآتو قَّهح موي هادص٤(واملعترب يف الثمرة صالحها ويف احلب أن يشدد﴾ ح(.  

من باع مثرة أو وهبها أو مات : ٢٥/٢٤قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوي : تنبيه
قبل بدو صالحها فالزكاة على املشتري عنها بعد بدو صالحها فالزكاة عليه وإن كان 

  .اهـواملوهوب له والوارث 

                                       
  ٢٢٢: والقاموس ص ١/٣٦١انظر الصحاح  -١
  ) ١٥٩٧(وأبو داود  ٥/١٤والنسائي  ٣/٣٤١وامحد ) ٩٨١(مسلم  ٢
   ١١٦٧: والقاموس ص ٢/١٧٣٤انظر الصحاح  -٣
 .٦٥-٤/٦١واحمللى  ٤٥٠-٥/٤٤٨انظر اموع  ٤
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٣٢١ 

  زكاة المعدن والركاز: الفصل الخامس

  :املعدن :أوال
ت جنة عدن ألا ومنه مسي ،اشتقاقه من عدن باملكان يعدن إذا أقامبكسر الدال 

  .دار إقامة وخلود
  .)١(إياه فيه Uأو إلقامة أهله فيه دائما أو إلنبات اهللا 

أما غريه من املعـادن كاحلديـد    ، جتب الزكاة يف شيء منه إال الذهب والفضةوال
 خيـق والسـبج والكحـل والـزاج والـزرني     والياقوت واملاس والزبرجد والبلور والعق

إال إذا كانت عروضا جتارية وهذا قول  ،فال زكاة فيها ذلكواملغرة والقار والنفط وحنو 
ورجحه ابن  والشافعي وأبو حنيفة يف رواية مجهور السلف واخللف ومن األئمة مالك

  .)٢(حزم والشوكاين

  :الركاز :ثانيا
ومنه الركز وهـو الصـوت    ، اجلاهلية واشتقاقه من ركز يركز إذا أخفىنيهو دف

أو من ركزت الرمح إذا غرسته يف  ]٩٨ مرمي[ ﴾رِكْزا لَهم تسمع أَوI: ﴿قال  ،اخلفي
  .)٣(األرض فكأنه غرس يف األرض

: ألمر الذي ال اختالف فيه عندنا والذي مسعت أهل العلم يقولونا :قال مالك
وقـال  هذا قـول مجهـور أهـل العلـم     و. و دفن يوجد من دفن اجلاهليةإن الركاز إمنا ه

  .)٤(وهذا مذهبنا ومذهب أهل احلجاز ومجهور العلماء: النووي

                                       
 ٥٠٥وامل  ١٠٩٥: والقاموس ص ٢/١٥٨٢انظر الصحاح  -١

وجممـوع   ٣/١٤٤واالسـتذكار   ٢٣٠-٤/٢٢٧واحمللـى   ٣٩-٦/٣٦وامـوع   ٢٣٩-٤/٢٣٨انظر املغين  ٢
  ١/٢٥٣والروضة الندية  ٢٥/١٨الفتاوي 

   ٤٦١: والقاموس ص ٢٩٨: وامل ص ١/٧٠١الصحاح  -٣
  ٤/٣٦٥والنووي على مسلم  ٣/١٤٧واالستذكار  ٣٤٧: واألموال ص ٤/٥١٠انظر نيل األوطار  ٤
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٣٢٢ 

  .)١(وابن عبد الرب ويف الركاز اخلمس ونقل اإلمجاع عليه ابن املنذر وابن قدامة
العجماء جرحها جبار والبئـر جبـار   «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 

  .هدر): جبار( )٢(»واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس

  .بل خيرج عند احلصول عليهاحلول وال يعترب يف الركاز حلول 

سقطت علي جرة من « :عن عبد اهللا بن بشري اخلثعمي عن رجل من قومه قال
ر قدمي بالكوفة عند جباية بشر فيها أربعة آالف درهم فذهبت ا إىل علـي بـن أيب   دي

فقسمتها فأخذ علي منـها مخسـا وأعطـاين أربعـة      ،أقسمها مخسة أمخاس: طالب فقال
فخذها  :قال ،نعم: يف جريانك فقراء ومساكني ؟ قلت: فلما أدبرت دعاين فقال ،أمخاس

  .)٣(»قسمها بينهماف

                                       
   ٣/١٤٩واالستذكار  ٢٣٢-٤/٢٣١واملغين ) ١٣(انظر اإلمجاع البن املنذر ص ١
  .واللفظ له) ١٧١٠(ومسلم ) ١٤٩٩(البخاري  ٢
  ٤/١٥٧٣أمحد والبيهقي  ٣
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٣٢٣ 

  زكاة المال المستفاد :الفصل السادس
  :وله حالتان

ال و من استفاد ماال مما يعترب فيـه احلـول   :أن ال يكون عند مالكه نصاب قبله-أ
مال له سواه وبلغ نصابا أوكان له مال من جنسه ال يبلغ نصابا فبلغ باملستفاد نصابا 

  .فإن مت احلول وجبت فيه الزكاة ،ئذانعقد عليه حول الزكاة من حين
إن كان عنده نصاب مل خيل املال املستفاد من ثالثـة  : عنده نصاب أن يكون-ب
  :أحوال

وهـذا يتبـع    ،ونتاج احليـوان  ،أن يكون املال املستفاد من منائه كربح التجارة-١
فمن كان عنده من عروض التجارة أو احليوان ما يبلغ نصابا  ،األصل يف حوله وزكاته

وجب إخـراج الزكـاة عـن اجلميـع مـع      فرحبت العروض وتوالد احليوان أثناء احلول 
 .)١(وهذا ال خالف فيه قاله ابن قدامة ،األصل واملستفاد

د علـيهم  تعـ  :قـال  t عمر بـن اخلطـاب  وعن سفيان بن عبد اهللا الثقفي أن  
  .)٢(»..السخلة حيملها الراعي وال تأخذها

 كمن عنده حيوان قد ،أن يكون املال املستفاد من غري جنس املال الذي عنده-٢
بلغ النصاب فاشترى من الذهب ما فيـه النصـاب فهـذا ال يضـم إىل مـا عنـده بـل        

على هذا مجهـور العلمـاء    :يستقبل احلول فإذا حال عليه احلول زكاه قال ابن عبد الرب
شذوذ ومل يعرج عليه أحد من العلماء وال قـال بـه أحـد مـن أئمـة       ذلكواخلالف يف 

  .اهـالفتوى 

من جنس النصاب ومل يكن متفرعا منـه وال متولـدا   أن يكون املال املستفاد -٣
منه بأن استفاده بشراء أو هبة أو مرياث أو حنوه فيتبع الـأصل يف النصاب ال يف احلول 

وهـذا قـول اجلمهـور خالفـا أليب حنيفـة ومالـك يف        ،بل يسـتقبل بـه حـوال جديـدا    

                                       
   ٣/١٤٠واالستذكار  ١٩٨-٤/١٩٥واحمللى  ٥/٤٩٠واموع  ٤/٧٥املغين  ١
  ٤/٦٢وعبد الرزاق ) ١/٢٣٩(ومسند الشافعي  ١/٢٦٥املوطأ  ٢
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٣٢٤ 

يه حـىت حيـول   من استفاد ماال فال زكاة عل«: قال rأنه  t عن ابن عمر .)١(السائمة
  .)٢(»عليه احلول

                                       
 ٣/١٤١واالستذكار  ٣٤١-٥/٣٣١واموع  ٧٨-٤/٧٥واملغين  ١

وقـد رجـح املوقـوف     ٤/١٠٤والبيهقـي  ) ١٩٨(مرفوعا وموقوفا والدارقطين ) ٦٣٢(و) ٦٣١(الترمذي  ٢
الترمذي والدارقطين والبيهقي وابن اجلوزي وابن حجـر العسـقالين لكـن قـال الصـنعاين يف السـبل       

اخللفاء األربعة وغريهـم  أن له حكم الرفع إذ ال مسرح لالجتهاد فيه ويؤيده آثار صحيحة عن : ٢/٥٩٠
  ) .٧٨٧(اهـ وصححه األلباين مرفوعا يف اإلرواء 
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٣٢٥ 

  )١(زكاة الديون: الفصل السابع

  :زكاة الديون اليت للمزكي: أوال
ال جتب زكاة الدين على املدين وإن بلغ الدين نصـابا بـال خـالف بـني أهـل      

فالزكاة على رب املال ألنـه هـو مالـك املـال وللـدين       .العلم ألن املال ليس ملكا له
  :حالتان

بأن كان على موسر مقر بالـدين فيجـب علـى الـدائن أن      ءدين مرجو األدا. أ
روى أبـو عبيـد    .خيرج زكاته كل سنة مع ماله عند مجهور العلماء من السلف واخللف

من الصـحابة وجـابر    y وغريه ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد اهللا
  .)٢(بن زيد وجماهد وإبراهيم واألعمش من التابعني

أو علـى جاحـده    ،بأن كان على معسر ال يرجى يساره أخذهدين غري مرجو . ب
روى  ،فإذا قبضه زكاه ملا مضى مـن السـنني   ،فال جتب زكاته حىت يقبضه ،وال بينة عليه

وإمنا مل يدفع زكاته  :٤٣٥يف األموال ص  ورجحه أبو عبيد ،هذا عن على وابن عباس
ن املال باق على ملكه فكيف وبعد القبض زكاه ملا مضى أل ،مع ماله لعدم متام ملكه له
 يسقط حق اهللا تعاىل فيه؟

إذا . نعم: سألت الزهري عن الرجل يكون له دين أيزكيه؟ قال: عن معمر قال
وعن . )٣(كان يف ثقة، وإذا كان خياف عليه التوى فال يزكيه، فإذا قبضه زكاه ملا غاب عنه

  .)٤(وعن طاوس مثله أيضا. إبراهيم حنوه

                                       
  ١/٤٥٥وبداية اتهد  ٢٢٢-٤/٢١٦واحمللى  ٥٠٨-٥/٥٠٥انظر اموع  ١
  ) .٢٠٦(والدارقطين ) ٤/١٥٠(والبيهقي  ٣٢-٤/٣١وابن أيب شيبة ) ٤٣٧(انظر األموال  ٢
  )٧١٣١: (عبد الرزاق -٣
  .٤/٩٩و ٤/١٠٤عبد الرزاق  -٤
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٣٢٦ 

  :اليت على املزكي زكاة الديون: ثانيا
من كانت عليه ديون فليخرجها من ماله مث يزكي الباقي إن كان نصابا وإن كان 

ورجحـه ابـن    الباقي أقل من النصاب فال زكاة عليه وهـذا قـول عامـة أهـل العلـم     
  .)١(قدامة

هذا شهر زكاتكم  :يقول tعن السائب بن يزيد قال مسعت عثمان بن عفان 
حىت خترجوا زكاة أموالكم ويف رواية مـن كـان عليـه ديـن     فمن كان عليه دين فليؤده 

  .)٢(فليقض دينه وليزك بقية ماله

مبحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل علـى   ذلكقال : ٤/٢٦٤ ةقال ابن قدام
  .اهـاتفاقهم عليه 

                                       
 ٣٩.١-٤/٣٦واحمللى  ٥/٤٣٧انظر اموع  ١

وصـححه ابـن    ١/٢٣٧والبيهقـي والشـافعي    ٢٠٧ :ومالك ص ٤٣٧ :رواه أبو عبيد يف األموال ص -٢
  ) .٨٥٠(و) ٧٨٩(انظر إرواء الغليل  واأللباين ١/٢٣٤حجر يف املطالب العالية 
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٣٢٧ 

  زكاة العسل: الفصل الثامن
ألـا   )١(قاله ابن املنذر وابن عبد الرب .زكاة يف قول اجلمهور ال جتب يف العسل

  .مل تثبت يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله وال إمجاع الـأمة

  .٤/٢١٢البيهقي » اهـ.ليس يف زكاة العسل شيء يصح: قال البخاري

 واختياري أال يؤخذ منه ألن السنن واآلثار ثابتة فيما يؤخذ منه: وقال الشافعي
  اهـ .وليست ثابتة فيه فكان عفوا

  اهـ .يف هذا الباب كثري شيء rيب اليصح عن الن :قال الترمذيو

ليس يف وجوب الصدقة يف العسل خرب يثبـت وال إمجـاع فـال    : وقال ابن املنذر
  .)٢(اهـزكاة فيه 

فاحلاصل أن مجيع اآلثار واألحاديث اليت يف «: ٥/٤٣٣وقال النووي يف اموع 
  .».اهـهذا الفصل ضعيفة 

 tعيب عن أبيه عن جده وأقوى حديث ورد يف العسل هو ما رواه عمرو بن ش
بعشر حنل له وكان سـأله أن حيمـي    rجاء هالل أحد بين متعان إىل رسول اهللا «: قال

الـوادي فلمـا ويل عمـر بـن      ذلـك  rرسـول اهللا   له ىفحم) سبلة(له واديا يقال له 
فكتب عمر إن أدى إليك مـا كـان    ذلككتب سفيان بن عمر يسأل عن  t اخلطاب

وإال فإمنا هو ذباب غيث يأكله ) سبلته(من عشور حنله فاحم له  rيؤدي إىل رسول اهللا 
  .)٣(»من يشاء

  .مقابل احلمى ال أنه فريضة الزكاةوهذا واضح يف كون ما دفع إمنا هو يف 

                                       
   ٣/٢٤٠ذكار واالست ٢٥/٢٠وجمموع الفتاوي  ٣٩-٣٦\٤واحمللى  ٤٣٧\٥اموع  ١
  .٤/١٨٣املغين  ٢
وقـواه ابـن حجـر واأللبـاين يف      ٤/٢٣٦وأمحد ) ١٨٢٣(وابن ماجة  ٥/٤٦والنسائي ) ١٦٠٠(أبو داود  ٣

  ) .٨١٠(اإلرواء 
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٣٢٨ 

واخلطـايب يف معـامل   ) ١٠٩٦-١٠٩٥(ومحله على ذلك ابن زجنويه يف األمـوال  
إال أنه حممـول علـى أنـه يف    : حيث قال ٣/٣٤٨وابن حجر يف الفتح  ١/٢٠٨السنن 

  اهـ. t مقابلة احلمى كما يدل عليه خطاب عمر بن اخلطاب

واعلـم أن حـديث أيب سـيارة    : ٤/٥٠٩نيل األوطـار   و الشوكاين حيث قال يف
ال يـدالن علـى وجـوب الزكـاة يف العسـل       -إن كان غري أيب سيارة -وحديث هالل 

ولـو كـان    ذلـك فأمر مبثل  ،خذ وعقل عمر العلةألما تطوعا ا ومحى هلما بدل ما أ
لك وبقية أحاديث الباب ال تنهض لالحتجاج ـا  سبيله سبيل الصدقات مل خيري يف ذ

  .)١(اهـ

                                       
  ٣٧٤: انظر متام املنة ص ١
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٣٢٩ 

  
  

  

  

  

 
  )وفيه ستة فصول(

  حكم دفع القيمة: الفصل األول •
  تعجيل الزكاة: الفصل الثاين •

  الزكاة يف الذمة: الفصل الثالث •

  نقل الزكاة: الفصل الرابع •

  مصاريف الزكاة :الفصل اخلامس •

  من ال جيوز دفع الزكاة هلم: الفصل السادس •
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٣٣٠ 

  :دفع القيمة في الزكاة: الفصل األول
ال جيوز دفع القيمة بدل العني املنصوص عليها يف الزكوات إال عنـد عـدمها أو   

ادة إال علـى الوجـه   عند وجود مصلحة راجحة ألن الزكاة عبـادة وال يصـح أداء العبـ   
وقال  .]١الطالق [﴾ نفْسه ظَلَم فَقَد اللَّه حدود يتعد ومنI: ﴿املأمور به شرعا قال 

I: ﴿نفَم لَهدا بمدعب هعما سمفَإِن هلَى إِثْمع ينالَّذ هلُوندبإِنَّ ي اللَّه  يعـمس  ـيملع ﴾
  ].١٨١البقرة[

خذ احلب من احلب « :بعثه إىل اليمن فقال rأن النيب  tطاء عن معاذ وعن ع
  .)١(»والشاة من الغنم والبعري من اإلبل والبقرة من البقر

  .)٢(هور أهل العلم خالفا أليب حنيفةوقال مبنع دفع القيمة مج
أما إذا وجدت مصلحة راجحـة يف دفـع القيمـة أو عـدمت العـني الـيت جيـب        

قـال  «: باب العرض يف الزكاة وقال طـاووس  :ة قال البخاريإخراجها جازت القيم
ائتوين بعرض ثياب مخـيص أو لبـيس يف الصـدقة مكـان الشـعري       :معاذ ألهل اليمن

وأما خالد فقد « :rوقال النيب  ،باملدينة rوالذرة أهون عليكم وخري ألصحاب النيب 
  .»احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهللا

فلم يستثن صدقة الفرض من غريها  »من حليكن تصدقن ولو« rوقال النيب 
منه  .اهـالفضة من العروض و سخاا ومل خيص الذهبو فجعلت املرأة تلقي خرصها

والسـخاب  ، سكون الراء احللقة الـيت جتعـل يف األذن  و اخلرص بضم املعجمةو بلفظه
  .بكسر املهملة القالدة

ومـن  «: rل اهللا أن أبا بكر كتب له الـيت أمـر رسـو    t أنسمث أسند حديث 
بلغت صدقته بنت خماض وليست عنده وعنده بنـت لبـون فإـا تقبـل منـه ويعطيـه       

                                       
ــ ١/٤٩٧واحلــاكم  ٤/١١٢والبيهقــي ) ١٨١٤(وابــن ماجــة ) ١٥٩٩(أبــوداود  ١ شــرط  ىوصــححه عل

اهـ، وتعقبه الذهيب بأن عطـاء مل  . اء بن يسار عن معاذ بن جبل فإين ال أتقنهالشيخني، إن صح مساع عط
  . يلق معاذا

 .٢٥/٤٦وجمموع الفتاوى  ٥/٤٠٢اموع  ٢
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٣٣١ 

ه  فإن مل يكن عنده بنت خماض علـى وجههـا وعنـد    ،املصدق عشرين درمها أو شاتني
  .)١(»ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء

 لصلى قبل اخلطبـة فـرأى   rأشهد على رسول  :قال t وأسند عن ابن عباس
أنه مل يسمع النساء فأتاهن ومعه بـالل ناشـر ثوبـه فـوعظهن وأمـرهن أن يتصـدقن       

  .)٢(»فجعلت املرأة تلقي وأشار أيوب إىل أذنه وإىل حلقه

وأثر معاذ الذي علق البخاري منقطع ألن طـاووس مل يسـمع مـن معـاذ ورواه     
  .٢/١٠٠والدارقطين  ٤/١١٣البيهقي 

أخـذ العـروض يف الصـدقة مـن     ي t كان عمر بن اخلطـاب « :عن عطاء قال
  .)٣(»الدراهم

األظهـر يف هـذا أن إخـراج    : رجح ما ذهبت إليه فقـال  شيخ اإلسالممث رأيت 
اجلربان بشـاتني أو   rالقيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع منه هلذا قدر النيب 

وألنه مىت جوز إخراج القيمة مطلقـا فقـد يعـدل     ،عشرين درمها ومل يعدل إىل القيمة
وألن الزكاة مبناها على املساواة وهذا  ،وقد يقع يف التقومي ضرر ،املالك إىل أنواع رديئة

وأما إخراج القيمة حلاجة أو املصلحة أو العدل فال بأس به  ،معترب يف قدر املال وجنسه
فهنا إخراج عشر الدراهم جيزئه وال يكلـف   ،مثل أن يبيع مثر بستانه أو زرعه بدراهم

أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نـص أمحـد علـى جـواز      أن يشتري مثرا
  .ذلك

ومثل أن جتب عليه شاة يف مخس من اإلبل وليس عنده من يبيعه شـاة فـإخراج   
  .مدينة أخرى ليشتري شاة القيمة هنا كاف وال يكلف السفر إىل

                                       
  ) .١٤٤٨(البخاري  ١
  ) ٨٨٤(ومسلم ) ١٤٤٩(البخاري  ٢
  .٣/١٨١ابن أيب شيبة  ٣
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٣٣٢ 

طيهم ومثل أن يكون املستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكوا أنفع فيع
إياها أو يرى الساعي أا أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبـل أنـه كـان يقـول     

وخري ملن يف املدينة من املهـاجرين   ،ألهل اليمن ائتوين خبميس أو لبيس أيسر عليكم
  .)١(»واألنصار وهذا قد قيل إنه قاله يف الزكاة وقيل يف اجلزية

                                       
  ٨٣-٢٥/٨٢جمموع الفتاوي  ١
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٣٣٣ 

  :تعجيل الزكاة :الفصل الثاني
  :وفيه صورتان

  .)١(اال جيوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب إمجاع

وجيوز تعجيلها بعد ملك النصاب عند عامـة أهـل العلـم مـن السـلف       -ب
ونسبه الترمذي ألكثر أهل العلم، وابن تيمية جلمهور العلماء، ورجحـه ابـن    واخللف

  .)٢(والثوري خالفا ملالك تيمية والصنعاين والشوكاين والقنوجي،

عمر على الصدقة فقيـل منـع ابـن     rبعث رسول اهللا : قال t هريرةعن أيب 
مـا  «: rمجيل وخالد ابن الوليد والعباس بن عبد املطلب عم النيب فقال رسـول اهللا  

وأمـا خالـد فـإنكم تظلمـون خالـدا قـد        ،ينقم ابن مجيل إال أن كان فقريا فأغناه اهللا
وعنـد   )٣(»مثلـها معهـا  و يأما العباس فهي علو ،عه وأعتاده يف سبيل اهللاحتبس أدرا

إنـا قـد أخـذنا زكـاة     «: قـال لعمـر   rأن رسـول اهللا   tعن علي ) ٦٧٩( الترمذي
  .حسنه األلباين» العباس عام األول للعام

يف تعجيـل الصـدقة قبـل أن حتـل      rسأل الـنيب   tأن العباس  tعن علي 
  .)٤(»ذلكوقال مرة فأذن له يف  ذلكفرخص يف «

                                       
  ٤/٨٠ابن قدامة  ١
، وجمموع الفتاوى ٢/٨٠٩والسبل  ٤/٥١٣ونيل األوطار  ١٣٣-٦/١١٢واموع  ٨٥-٤/٧٩انظر املغين  ٢

  .١/٢٦٤، والروضة الندية ٣/٢٧٢، واالستذكار ٢٥/٨٥
  ) ١٦٢٣(واللفظ له وأبو داود ) ٩٨٣(ومسلم ) ١٤٦٨(البخاري  ٣
  وأمحد وحسنه األلباين) ١٧٩٥(وابن ماجة ) ٦٧٨(واللفظ له والترمذي ) ١٦٢٤(أبو داوود  ٤
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٣٣٤ 

  بة في ذمة المالكالزكاة واج: الفصل الثالث
 جتب الزكاة يف ذمة املالك ال يف عني املال عند مجاهري السـلف واخللـف خالفـا   

  .)١(أليب حنيفة وقدمي الشافعي

وبرهان صحة قولنا هو أن ال خالف بني أحـد  «: ٤/٧٠ ىابن حزم يف احملل قال
شعري يف أن من وجبت عليه زكاة بر أو  rمن زمننا إىل زمن رسول اهللا  –من األئمة 

أو متر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غري ذلك 
 الزرع ومن غري ذلك التمر وغري ذلك من الذهب ومن غري تلك اإلبل ومن غري تلك
البقر ومن غري تلك الغنم فإنه ال مينع من ذلك وال يكره ذلك له بل سواء أعطى من 

غريها أو مما يشتري أو مما يوهـب أو ممـا يسـتقرض فصـح     تلك العني أو مما عنده من 
يقينا أن الزكاة يف الذمة ال يف العني إذ لو كانت يف العني مل حيل له البتة أن يعطي من 

  اهـ.. .غريها ولوجب منعه من ذلك

  :ذلك ىوينبين عل

وعليه فلو تلف املال كله بعد حوالن احلول كانت الزكاة يف ذمة املالك حىت  -أ
  .يهايؤد

ولو أخرج الزكاة وعزهلا ليدفعها إىل مصارفها فضاعت أو تلفت فهـي يف   -ب
  .ذمته حىت يوصلها إىل مستحقها

ولو كانت عنده مثال أربعون شاة ومر عليها حوالن فعليه زكاتان ألن الزكـاة يف  
الذمة ال يف العني إذ لو كانت الزكاة يف العني لكانت فيه زكاة واحدة ألنه بعـد دفـع   

  .كاة نقص عن النصاب الشرعيالز
دين  فهي ومن مات بعد أن وجبت عليه الزكاة ومتكن من أدائها فلم يفعل -ج

  .)٢(»فدين اهللا أحق أن يقضى«الصحيح هللا يف ذمته تقضي من تركه يف احلديث 

                                       
 فما بعده-٦/٢٢٥و ٣٤٧-٥/٣٤٥واموع  ١٤٩-٤/١٤٠انظر املغين  ١

  ) ١١٤٧(ومسلم ) ١٩٥٣(البخاري  ٢
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٣٣٥ 

  .]١١النساء[ ﴾دينٍ أَو بِها يوصي وصية بعد منI: ﴿وقال 
تقـدم علـى   : ، ومن األئمة أمحد والشـافعي، فقـالوا  عند مجاهري السلف واخللف

  .)١(من الثلث: ديون الناس، ورواية عن مالك وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ومالك

                                       
   ٣/١٥٨انظر االستذكار  - ١
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٣٣٦ 

  :)١(نقل الزكاة :الفصل الرابع
ينبغي أن توزع الزكاة على فقراء البلد وال تنقـل إىل بلـد آخـر إال إذا اسـتغىن     

 t قال ملعاذ rاجحة يف نقلها ألن النيب عنها أهل بلدها أو كانت هنالك مصلحة ر
  .)٢(»فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم..«

أو  –أن زيـادا  « :t عن إبراهيم بن عطاء موىل عمران بن حصني عن أبيه -
بعث عمران بن حصني على الصدقة فلما رجـع قـال لعمـران أيـن      -بعض األمراء

 rللمال أرسلتين؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهـد رسـول اهللا   و املال؟ قال
  .)٣(»rووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول اهللا 

مل أبعثك « :وملا بعث معاذ الصدقة من اليمن إىل عمر أنكر ذلك عليه وقال –
اذ جابيا وال آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد يف فقراءهم فقال مع

  .)٤(»ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مين

أنشدك بـاهللا آهللا أمـرك أن    r ثعلبة أنه قال لرسول اهللاويف حديث ضمام بن 
  .)٥(»اللهم نعم« :rتأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النيب 

أو علـى  ساعيا على بين كالب  tا بعث معاذ t أن عمر :عن سعيد بن املسيب
  .)٦(بين سعد بن ذيبان فقسم فيهم حىت مل يدع شيئا حىت جاء حبلسه الذي خرج به على رقبته

كنـا   :يف الزكاة t ستعملهم عمراوقال سعد من أصحاب يعلى بن أمية وممن 
 .)١( خنرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إال بسياطنا

                                       
  ٣/٢٠٠واالستذكار  ٤/٥١٤فما بعدها ونيل األوطار  -٦/٢١٠واموع  ١٣٤-٤/١٣١انظر املغين  ١
  ) ١٩(ومسلم ) ١٤٩٦(البخاري  ٢
  وصححه األلباين) ١٨١١(ه وابن ماجة واللفظ ل) ١٢٢٥(أبو داود  ٣
 ) .٥٩٦(رواه أبو عبيد يف األموال  ٤

  ) ١٢(واللفظ له ومسلم ) ٦٣(البخاري  ٥
  ) ٥٩٦(األموال أليب عبيد ص  ٦
 ) ٥٩٥(وقال أبو عبيد ) ٥٩٦(األموال ص  ١
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٣٣٧ 

لى هـذه اآلثـار   والعلماء اليوم جممعون ع: ٥٩٥: وقال أبو عبيد يف األموال ص
كلها أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من املياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي 
احلاجة واحد فما فوق ذلك وإن أتى ذلك على مجيع صدقتها حىت يرجع السـاعي وال  

  .اهـشيء معه منها 

 .)١(ها ملصلحة شرعية اهـوجيوز نقل الزكاة وما يف حكم: وقال ابن تيمة

نقـل الزكـاة إىل    ٢٥/٨٥اإلسالم ابـن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى      وجوز شيخ
  .األقارب احملتاجني ولو كانوا يف بلد بعيد

                                       
 ٥٩: االختيارات ص ١
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٣٣٨ 

  مصارف الزكاة: الفصل الخامس
 والْمسـاكنيِ  للْفُقَـراءِ  الصـدقَات  إِنمـا ﴿ :Iهم الثمانية املـذكورون يف قولـه   

نيلامالْعا وهلَيع لَّفَةؤالْمقُ ومهي لُوبفقَـابِ  والر  نيـارِمالْغـي  وفـبِيلِ  وس  ـنِ  اللَّـهابو 
  .]٦٠ :التوبة[ ﴾حكيم عليم واللَّه اللَّه من فَرِيضةً السبِيلِ

  .)١(وال خالف يف ذلك

  :الفقراء واملساكني: ٢-١
ن غـريه  وهم احملتاجون الذين ال جيدون ما يكفيهم ويقابلهم الغين املكتفـي عـ  

 الَّذين الْمهاجِرِين للْفُقَراِء﴿ :Iوالفقري أشد حاجة ألنه قد ال يكون عنده شيء قال 
  .]٨احلشر[ ﴾وأَموالهِم ديارِهم من أُخرِجوا

واملسكني عنده مال ال يكفي حاجته األصلية من أكل وشرب ولبـاس ومسـكن   
 .]٧٨الكهـف [﴾ الْبحـرِ  فـي  يعملُونَ لمساكني تفَكَان السفينةُ أَما﴿ :Iوحنوه قال 
األصمعي وأيب جعفر أمحد بن عبيد، وأيب بكر بن األنباري من أئمة اللغـة   وهذا قول

  .)٢(أهل العلم مجهورو

  .ما يكفيهم ومن يعولون سنة كاملة اوجيوز أن يعطو-
  .)٣(-يعين يف الزكاة-إذا أعطيتم فأغنوا : قال عمر بن اخلطاب

  :العاملون على الزكاة -٣
السـلطان جلمعهـا وكتابتـها وحسـاا      وهم اجلبـاة والسـعاة والـذين يعينـهم    

  :واحلراسة عليها وجيب أن يكونوا مسلمني وميكن تقسيم العاملني عليها إىل قسمني

                                       
 ٣/٢٠٨واالستذكار ) ١٤(انظر اإلمجاع البن املنذر ص ١

  ٣/٢٠٨واالستذكار  ٤/٥٢١وطار انظر نيل األ ٢
  .٣/٧٠ابن أيب شيبة  - ٣
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٣٣٩ 

 .إدارة حتصيل الزكاة ومجعها. أ

 .اة على مستحقهاإدارة توزيع الزك. ب

علماء على أن الصدقة حتل ملن عمل عليها وإن كـان  أمجع ال: قال ابن عبد الرب
  .)١(غنيا اهـ

  :املؤلفة قلوم -٤
وهم الذين يرجى بإعطائهم الزكاة تأليف قلوم وحتبيبـهم يف اإلسـالم وهـم    

  :نوعان

إما قوم من سادات املسلمني وزعمائهم هلم نظراء من املشركني إن : مسلمون. أ
تقوية إميام وتثبيتهم ماء ضعفاء اإلميان يعطون لأعطوا رجي إسالم نظرائهم، وإما زع

  .على احلق

لصفوان بن أمية وإما  rيرجى إميام بتأليفهم كما فعل رسول اهللا : كفار. ب 
 .)٢(أن يكونوا زعماء خيشى شرهم فيتألفون كفا لشرهم عن املسلمني

خالفـا   rال تأليف اليوم، إمنا كان ذلك يف زمن الـنيب  : وقال مالك وأبو حنيفة
  .)٣(لعامة أهل العلم

  :وهم قسمان: يف الرقاب -٥
، قال يعطى ما يعينه على عتق رقبتهو )٤(:عند اجلمهور خالفا ملالك: املكاتب. أ
I: ﴿موهبإِنْ فَكَات متملع يهِما فريخ موهَآتو نالِ مم ي اللَّهالَّذ اكُم٣٣النور[ ﴾َآت[ 

  .)ويف الرقاب( :عيد بن جبري لقولهوس t وهذا تفسري علي

                                       
 .٣/٢٠٦االستذكار  - ١

  .٤/٥٣٠ونيل األوطار  ١٨٠-٦/١٧٩انظر اموع  ٢
  .٣/٢١١انظر االستذكار  ٣
 .٣/٢١٢االستذكار  - ٤
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٣٤٠ 

ويعتقون لوجه اهللا تعاىل وهـذا تفسـري    اأن يشتري مبال الزكاة عبيد: العبيد. ب
كما يشـمل فـك األسـرى مـن     ) ويف الرقاب(واحلسن البصري لقوله  t ابن عباس
  .أيدى العدو

  : الغارمون -٦
هذا الغرم ملصلحة وهم الذين حتملوا محالة أو دينا وتعني عليهم أداؤه سواء كان 

أنفسهم يف مبـاح كاالسـتدانة يف النفقـة والكسـوة أو الـزواج أو العـالج وحنوهـا أو        
  .ملصلحة غريهم كإصالح ذات البني بتحمل الدين عن غريهم أو الضمان وحنوه

أسأله  rحتملت محالة فأتيت رسول اهللا  :قال tعن قبيصة بن خمارق اهلاليل  
يا قبيصة إن املسألة ال حتل  :مث قال »الصدقة فنأمر لك اأقم حىت تأتينا «: فيها فقال

رجل حتمل محالة فحلت له املسـألة حـىت يصـيبها مث ميسـك، ورجـل      : إال ألحد ثالث
أو قال  –أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

جا من قومه لقـد  ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احل ،–سدادا من عيش 
 ،أصابت فالنا فاقة فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عـيش 

  .)١(»فما سواهن من املسألة يا قبصية فسحت يأكلها صاحبها سحتا

  :يف سبيل اهللا -٧
وهم الغزاة يف سبيل اهللا واملرابطون على الثغور ويدخل يف ذلك احلج وحنوه من 

مجل  يعين على )٢(»ما إنك لو أحججتها عليه كان يف سبيل اهللاأ« :r الطاعات لقوله
  .حبسه يف سبيل اهللا

النفقـة يف نصـرة   ": يف سـبيل اهللا : "يف تفسري قوله تعاىل) ٦/٤٠٢(قال الطربي 
  اهـ. دين اهللا وطريقه وشريعته اليت شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار

                                       
  ) ١٠٤٤(ومسلم  ٥/٦٠أمحد  ١
  وصححه ووافقه األلباين ١/١٨٣واحلاكم ) ١٩٧٤(رواه أبو داود  ٢
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٣٤١ 

بالد الكفر أو اإلسالم  م يف رحالت دعوية إىلويدخل فيه إعداد الدعاة وإرساهل
 .وإعانة العلماء املتفرغني وطلبة العلم الشرعي إن كانوا حمتاجني وبناء املساجد وحنوه

  :ابن السبيل -٨
اتفق العلماء على أن املسافر املنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعني به 

: ا وقيـل مباحـ  او علـى األقـل سـفر   كان سفره سفر طاعة أ اعلى الوصول إىل بلده إذ
  .)١(الغازي وهو املشهور عن مالك

املسـافر اتـاز مـن بلـد إىل     وأما قوله وابن السـبيل ف ): ٦/٤٠٢(قال الطربي 
  اهـ.بلد

ال حيايب ـا قريبـا، وال   : كانوا يقولون: قال أمحد عن سفيان بن عيينة: مالحظة
  .)٢(يدفع ا مذمة، وال يقي ا ماله

                                       
  ٢٠٨-٦/١٦٥موع انظر ا ١
  .٢٥/٨٩انظر جمموع الفتاوى  - ٢
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٣٤٢ 

  من ال يجوز دفع الزكاة لهم: لسادسالفصل ا
 .)١(إمجاعا: واألوالد وإن سفلوا االوالدين وإن علو-٢-١

أمجع أهل العلم علـى أن الزكـاة ال جيـوز دفعهـا للوالـدين يف      : قال ابن املنذر
احلالة اليت جيرب فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم وألن دفع الزكاة إلـيهم تغنـيهم   

نه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إىل نفسه فلم جتز كما لو قضى عن نفقته وتسقطها ع
  اهـ. ا دينه

مثل الوالدين األوالد إمجاعا أما إذا كان ال ينفق علـيهم فـال مـانع مـن دفـع      و
  .نوا حمتاجني بل هم أحق من غريهمالزكاة هلم إن كا

  :الزوجة -٣
وقـال ابـن   اهــ  إمجاعـا  أما الزوجة فال جيوز دفع الزكاة إليهـا  : قال ابن قدامة

أمجع أهل العلم على أن الرجل ال يعطي زوجته من الزكاة وذلك ألن نفقتـها   :املنذر
  .)٢(اهـ. واجبة عليه

  :الكافر واململوك: -٥-٤

ال نعلم بني أهل العلم خالفـا يف أن زكـاة األمـوال ال تعطـي     : قال ابن قدامة
  اهـ .مملوك لكافر وال

حنفظ عنه من أهل العلم أن الذمي ال يعطـي مـن    أمجع كل من: قال ابن املنذر
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ مـن  « :t قال ملعاذ rوألن النيب  .زكاة األموال شيئا

  .)٣(متفق عليه» أغنيائهم وترد على فقرائهم

                                       
  ) .١٥(واإلمجاع البن املنذر ص  ٤/٩٨انظر املغين  ١
  .٤/١٠٠واملغين ) ١٥(انظر اإلمجاع البن املنذر ص  ٢
 .٤/١٠٠واملغين ) ١٥(انظر اإلمجاع البن املنذر ص ٣
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٣٤٣ 

عند الشافعي ورواية عن أمحد ومالك : بىن هاشم وبين املطلب ومواليهم-٧-٦
إن الصدقة ال حتل آلل « :rلقوله  ،)١( والشوكاينوغريهم ورجحه ابن حزم والصنعاين

 .)٢(»حممد إمنا هي أوساخ الناس

ملا وضع مترة مـن الصـدقة    t قال للحسن r أن رسول اهللا t هريرةعن أيب 
 إمنا بنو هاشم وبنو« :rوقال ، )٣(»أما علمت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة«: يف فيه

 .)٤(»املطلب شيء واحد

إا ال حتل لنا الصدقة وإن موىل « :ملا سأله عن ذلك t أيب رافعملواله  rوقال 
  .)٥(»القوم منهم

ال خـالف بـني أهـل العلـم يف أن الزكـاة ال      : الغين والقوي املكتسب -٩-٨
  .)٦(»ال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب« rتعطى لألغنياء بل تؤخذ منهم قال 

  .)٧(»ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي«: rوقال 
  

                                       
  ٢٧١-٤/٢٦٩واحمللى  ٦٢٧-٢/٦٢٦وسبل السالم  ٥٣٦-٤/٥٣٥انظر نيل األوطار  ١
  ) ١٠٧٢(مسلم  ٢
  ) ١٠٦٩(ومسلم ) ١٤٨٥(البخاري  ٣
 ) ٣٥٠٢(البخاري  ٤

وصـححه األلبـاين يف    ٦/٩٠٨وأمحد ) ٢٦١٢(والنسائي ) ٦٥٧(والترمذي وصححه ) ١٦٥٠(أبو داود  ٥
 ) ٨٨٠(اإلرواء 

وصـححه ابـن عبـد اهلـادي      ٤/٢٢٤وأمحد  ٢/١١٩والدارقطين ) ٢٥٩٨(والنسائي ) ١٦٣٣(أبو داوود  ٦
  األلباينو
وابـن ماجـة   ) ٢٥٩٧(والنسائي ) ٦٥٢(والترمذي ) ١٦٣٤(وأبو داود  ١/٣٨٦والدارمي  ٢/١٦٤أمحد  ٧

  ٢٢٣-٦/٢١٨واموع  ١٢٤-٤/٩٨انظر املغين ) ٨٧٧(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١٨٣٩(
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  :وفيه فصالن

  زكاة الفطر: الفصل األول •

 صدقة التطوع: الفصل الثاين •
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٣٤٥ 

  )١(:زكاة الفطر: الفصل األول

  :حكمها. ١
على كل فـرد مـن   . هي الزكاة اليت جتب بالفطر من رمضان وهي واجبة إمجاعا

فرض « :قال t حلديث ابن عمر ،عبدااملسلمني صغريا أو كبريا ذكرا أو أنثى حرا أو 
زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري على العبد واحلـر والـذكر    rرسول اهللا 

واألنثى والصغري والكبري من املسلمني وأمـر ـا أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إىل       
  .)٢(»الصالة

  .)٣(ونقل اإلمجاع على وجوا ابن املنذر وابن قدامة

  :حكمتها. ٢
بالفقراء بإغنائهم عن السؤال يوم العيد وإدخال السرور عليهم وتطهري  الرفق

  .الصائم من اللغو والرفث وكل ما يقع من تقصري يف الصوم

زكاة الفطر طهـرة للصـائم مـن     rفرض رسول اهللا « :قال t عن ابن عباس
 فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداهـا  ،اللغو والرفث وطعمة للمساكني

  .)٤(»بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

                                       
  .١١٢-٦/٦١واموع للنووي  ٣١٨-٤/٢٨٣انظر املغين  ١
  ) ٩٨٤(ومسلم ) ١٥٠٣(البخاري  ٢
  . ٢٨٣-٤/٢٨١واملغين ) ١٣(انظر اإلمجاع البن املنذر ص ٣
وصـححه وحسـنه ابـن قدامـة     ) ١٥١٩( والدارقطين واحلـاكم ) ١٨٢٧(وابن ماجة ) ١٥٩٤(أبو داود  ٤

  ) ٨٤٣(واأللباين يف اإلرواء 
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٣٤٦ 

  :على من جتب. ٣
 ،جتب على املسلم احلر املالك ملا يزيد على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومـه 

وهذا قول عامة أهل  .ووالديه وجتب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه
  .)١(العلم نقل ابن املنذر عليه اإلمجاع

بصدقة الفطر عن الصغري والكـبري   rأمر رسول اهللا «: لقا t عن ابن عمر
  .)٢(»واحلر والعبد ممن متونون

ورجحه ابن عبد الـرب،  . ال خترج عنه: واختلف يف الرقيق الكافر، فقال اجلمهور
  .)٣(خترج عنه: وقال أبو حنيفة والثوري

  :مقدارها. ٤
وه مـن  الواجب على كل شخص صاع من متر أو شعري أو زبيب أو أقـط أو حنـ  

كنا خنرج زكاة الفطـر صـاعا مـن طعـام أو     « :قال tاألطعمة عن أيب سعيد اخلدري 
  .)٤(»صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب

وهذا قول أكثر أهل العلم خالفا أليب حنيفة يف قوله  .وحلديث ابن عمر املتقدم
  .ع من الرببنصف صا

  .ختار الشافعي وأبو عبيد القمحامحد التمر وومالك وأ واختار ابن عمر
ورجح شيخ اإلسالم ابن تيميـة إخـراج غالـب قـوت البلـد وإن مل يكـن مـن        

  .)٥(األصناف املنصوصة، ونسبه ألكثر العلماء

                                       
  ) ١٣(انظراإلمجاع البن املنذر ص ١
  ) ٨٣٥(وحسنه األلباين يف اإلرواء  ٤/١٦١والبيهقي ) ٢٢٠(الدارقطين  ٢
  .٣/٢٥٩انظر االستذكار  ٣
 ) ٩٨٥(ومسلم ) ١٥٠٦(لبخاري  ٤

  .٢٥/٦٨جمموع الفتاوى  ٥
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٣٤٧ 

أكثـر العلمـاء، وكرهـه     ال جيوز نقص الصاع إمجاعا، وأجاز الزيادة عليـه : تنبيه
  .)١(مالك

  :وقتها. ٥
أمـر   rأن النيب « t الفطر قبل الصالة فعن ابن عمر يوم: وقت إخراجها. أ

وجيوز تقدميها قبل الفطر بيوم أو يومني  ،)٢(»بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة
يعطيها الذين يقبلوا وكانوا يعطون قبل الفطـر   t كان ابن عمر« :فعن نافع قال
  .)٣(»بيوم أو يومني

يوم من رمضان عند اجلمهور، أمحـد  وجتب بغروب مشس آخر : وقت وجوا. ب
رسول اهللا أن  t حلديث ابن عمر ،)٤(وإسحاق والثوري والشافعي ورواية عن مالك

r      فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من املسـلمني حـر أو عبـد رجـل أو
  .)٥( امرأة صغري وكبري صاعا من متر أو صاعا من شعري

 احلديث» ...مضان على احلر والعبدصدقة ر rفرض رسول اهللا « :ويف رواية له
فسماها صدقة الفطر والفطر بغروب مشس آخر يـوم مـن رمضـان وألنـه تقـدم مـن       

وانقضاء الصوم بغـروب   ثأا طهرة للصائم من اللغو والرف t حديث ابن عباس
  .)٦(الشمس يف آخر يوم من رمضان

                                       
  .٢٥/٧٠جمموع الفتاوى  - ١
 ) ٩٨٦(ومسلم ) ١٥٠٩(البخاري  ٢

  ) ١٥١١(البخاري  ٣
   ٤/٥٤٣انظر نيل األوطار  ٤
  واللفظ له) ٩٨٤(ومسلم ) ١٥٠٣(البخاري  ٥
  ٦/٨٣انظر اموع  ٦
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٣٤٨ 

  :مصرفها. ٦
فـرض  « :ن عبـاس املتقـدم  تدفع إىل احملتاجني من الفقراء واملساكني حلديث اب

زكـــاة الفطـــر طهـــرة للصـــائم مـــن اللغـــو والرفـــث وطعمـــة   rرســـول اهللا 
  .احلديث)١(»...للمساكني

ختصـيص املسـاكني ـذه     rوكان من هديـه  «: ٢/٢٢قاله ابن القيم يف الزاد 
الصدقة ومل يكن يقسمها على األصناف الثمانية قبضة قبضة وال أمر بذلك وال فعلـه  

  اهـ »...وال من بعدهمأحد من أصحابه 

كل من  :قال ابن املنذر .ال جيب إخراج زكاة الفطر عن اجلنني إمجاعا: مالحظة
  .)٢(اهـحيفظ عنه من علماء األمصار ال يوجب فطرة عن اجلنني إمجاعا 

                                       
  اجة وصححه احلاكم والذهيب وحسنه ابن قدامةأبو داود وابن م ١
 .٦/١٠٥واموع ) ١٤(انظر اإلمجاع البن املنذر ص  ٢
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٣٤٩ 

  صدقة التطوع: الفصل الثاني
  :احلث عليها وبيان فضلها

  :أوال اآليات

 ﴾لَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَـه أَضـعافًا كَـثريةً   ن ذَا الَّذي يقْرِض ال﴿م :Iقال 
  ].٢٤٥البقرة [

مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتـت سـبعI: ﴿    وقال
نمل فاعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس   ـيملع ـعاسو اللَّهاُء وشالبقـرة  [﴾ ي

٢٦١.[ 

والْمتصدقني والْمتصدقَات والصـائمني والصـائمات والْحـافظنيI: ﴿     وقال
وأَجـرا   فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهـم مغفـرةً  

 ].٣٥ألحزاب ا[عظيما﴾ 

إِنَّ الْمصدقني والْمصدقَات وأَقْرضوا اللَّه قَرضـا حسـنا يضـاعفI: ﴿     وقال
كَرِمي رأَج ملَهو م١٨احلديد [ ﴾لَه[. 

لَكُم واللَّه شكُور  إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعفْه لَكُم ويغفرI: ﴿ وقال
 ﴾يمل١٧التغابن [ح.[ 

وما تقَدموا لأَنفُِسكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّـه هـو خيـرا وأَعظَـمI: ﴿      وقال
 ].٢٠املزمل [ ﴾أَجرا

ومـا لأَحـد    )١٨(الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى ) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى ﴿ :I وقال
﴾ )٢١(ولَسوف يرضى ) ٢٠(إِلَّا ابتغاَء وجه ربه الْأَعلَى ) ١٩(عنده من نِعمة تجزى 

 ].٢١ -١٧الليل [

 ].٣٩سبأ [وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخلفُه وهو خير الرازِقنيI: ﴿ ﴾ وقال
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٣٥٠ 

نفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاَء وجه اللَّه ومـا  وما تI: ﴿ وقال
 ].٢٧٢البقرة [تنفقُوا من خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ﴾ 

  :السنة: ثانيا

هللا ماال ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه ا«: قال rعن النيب  t مسعودعن ابن 
  .)١(»فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي ا ويعلمها

 :قالوا »؟أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله«: r رسول اهللا قال: قال tوعنه 
فإن ماله ما قـدم ومـال وارثـه مـا     « :قال .رسول اهللا ما منا أحد إال ما له أحب إليه يا

  .)٢(»أخر

  .)٣(»اتقوا النار ولو بشق مترة« :قال rأن رسول اهللا  tعن عدي بن حامت 
ما من يـوم يصـبح العبـاد فيـه إال     «: rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 

اللهم أعط ممسكا : اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر: ملكان يرتالن فيقول أحدمها
  .)٤(»تلفا

  .)٥(»آدم ينفق عليكانفق يا ابن : قال اهللا«: قال rأن رسول اهللا  tوعنه 

: قـال  ؟أي اإلسالم خـري  rأن رجال سأل رسول اهللا  t عن عبد اهللا بن عمرو
  .)٦(»تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف«

ما من عامـل   ،أربعون خصلة أعالها منيحة العرت«: rقال رسول اهللا  t وعنه
  .)٧(»أدخله اهللا تعاىل ا اجلنةيعمل خبصلة منها رجاء ثواا وتصديق موعودها إال 

                                       
  ) ٨١٦(ومسلم ) ١٤٠٩(البخاري  ١
 ) ٦٤٤٢(البخاري  ٢

  ) ١٠١٦(ومسلم ) ١٤١٧(البخاري  ٣
  ) ١٠١٠(ومسلم ) ١٤٤٢(البخاري  ٤
  ) ٩٩٣(ومسلم ) ٤٦٨٤(البخاري  ٥
   )٣٩(ومسلم ) ١٢(البخاري  ٦
  ) ٢٦٣١(البخاري  ٧
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٣٥١ 

يا بن آدم إنك أن تبذل الفضل خري « :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب أمامة 
واليد العليا خـري مـن    ،مبن تعول اوأبد ،وال تالم على كفاف ،وأن متسكه شر لك ،لك

  .)١(»اليد السفلى

ولقـد   ،اإلسـالم شـيئا إال أعطـاه    ىعل rما سئل رسول اهللا  :قال t أنسعن 
قـوم أسـلموا فـإن حممـدا     ا ي :جاءه رجل فأعطاه غنما بني جبلني فرجع إىل قومه فقال

فمـا يلبـث إال    ،وإن الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا ،يعطي عطاء من ال خيشى الفقر
  .)٢(»يسريا حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها

زاد  قصت صدقة من مال ومـا ما ن« :rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 
  .)٣(»Uوما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا  ،اهللا عبدا بعفو إال عزا

مـا بقـي    :قالت» ؟ما بقي منها«: rأم ذحبوا شاة فقال النيب  g عن عائشة
  .)٤(»بقي غري كتفها« :قال .منها إال كتفها

وكي اهللا ال تـوكي فيـ  « :rقال يل رسول اهللا  :قالت g عن أمساء بنت أيب بكر
ال حتصي فيحصـي اهللا عليـك وال   و أنفقي أو انفحي أو انضحي« :ويف رواية» عليك

  .)٥(»توعي فيوعي اهللا عليك

مثـل البخيـل واملنفـق كمثـل     «: يقول rأنه مسع رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
رجلني عليهما جبتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهمـا أمـا املنفـق فـال ينفـق إال      

رت على جلده حىت ختفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فال يريد أن ينفق سبغت أو وف
 .)٦(»شيئا إال لزقت كل حلقة مكاا فهو يوسعها فال تتسع

                                       
 ) ١٠٣٦(مسلم  ١

  ) ٢٣١٢(مسلم  ٢
  ) ٢٥٨٨(مسلم  ٣
  .وقال الترمذي صحيح) ٢٤٧٢(الترمذي  ٤
  ) ١٠٢٩(ومسلم ) ١٤٣٣(البخاري  ٥
  ) ١٠٢١(ومسلم ) ١٤٤٣(البخاري  ٦
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٣٥٢ 

من كان له فضـل ظهـر فليعـد بـه     « :rرسول اهللا  قال: قال tعن أيب سعيد 
مـن   فذكر» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له ،على من ال ظهر له

  .)١(أصناف املال حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل

كـل امـرئ يف ظـل    « :يقـول  rمسعت رسـول اهللا   :قال tعن عقبة بن عامر 
وكان مرثد ال خيطئه يوم إال تصـدق فيـه    :قال يزيد )٢(»بني الناس ىصدقته حىت يقض

  .بشيء ولو كعكعة أو بصلة
تصدق بعدل متـرة مـن كسـب     من« :rاهللا  رسول قال: قال t هريرةأيب  عن

طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يقبلها بيمينـه مث يربيهـا لصـاحبها كمـا يـريب      
  .)٣(»أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل

إن اهللا أوحـى إىل حيـي بـن    : قـال  rأن رسـول اهللا   tعن احلارث األشـعري  
فذكر احلديث  ،ا نوزكرياء خبمس كلمات أن يعمل ن ويأمر بين إسرائيل أن يعمل

كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه  ذلكومثل  ،مركم بالصدقةأو :إىل أن قال
وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل 

  .)٤(»والكثري حىت فدى نفسه

 »؟خلريأال أدلك على أبواب ا« :قال له rأن رسول اهللا  tعن معاذ بن جبل 
الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كمـا يطفـئ املـاء    « :قال اهللا، بلى يا رسول :قلت
  .احلديث )٥(»النار

جهد املقـل  «: قال ؟يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل :أنه قال t هريرةعن أيب 
  .)١(»بدأ مبن تعولاو

                                       
  ) .١٧٢٨(مسلم  ١
  ) ٨٦٦( أمحد واحلاكم وصححه وكذلك ابن حبان وابن خزمية وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ٢
  ) ١٠١٤(مسلم ) ١٤١٠(البخاري  ٣
ووافقه  وقال صحيح على شرطهما) ١٥٦٦( وابن خزمية وابن حبان واحلاكم) ٢٨٦٣(الترمذي وصححه ٤

  ) ٥٥٣(وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  الذهيب وابن امللقن
  وقال حديث حسن صحيح) ٢٦١٦(الترمذي  ٥
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إلمام سبعة يظلهم اهللا يوم ال ظل إال ظله ا«: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب 
ورجـالن حتابـا يف اهللا    ،ورجـل قلبـه معلـق باملسـاجد     ،العادل، وشاب نشأ بعبادة اهللا

 ،إين أخـاف اهللا  :ورجل دعته امـرأة ذات منصـب ومجـال فقـال     ،واجتمعا وتفرقا عليه
ورجل ذكر اهللا خاليا  ،ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه

 .)٢(»ففاضت عيناه

خري الصدقة ما كان عـن ظهـر غـىن    «: قال rأن رسول اهللا  t هريرة عن أيب
  .)٣(»وابدأ مبن تعول

                                                                                                   
 كم على شرط مسلموصححه ابن خزمية واحلا) ١٦٧٧(أبو داود  ١

 واللفظ له) ١٠٣١(ومسلم ) ٦٦٠(البخاري  ٢

  ) .١٤٢٦(البخاري  ٣
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٣٥٥ 

  
  

  

  

  

  

  الصيام :الركن الرابع
  :وينقسم إىل أربعة أبواب

  مدخل: ألولالباب ا •

  أحكام الصوم: الباب الثاين •

  أنواع الصوم: الباب الثالث •
  ملحقات الصوم: الباب الرابع •
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٣٥٦ 

  
  

  

  

  

  
  

 
  :وفيه أربعة فصول

  تعريف الصوم: الفصل األول •

  فضل الصوم ومكانته: الفصل الثاين •

  حكم املمتنع عن الصوم: الفصل الثالث •

  حكم الصوم: الفصل الرابع •
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٣٥٧ 

  تعريف الصوم: الفصل األول
إِنـي نـذَرت للـرحمنِ    ﴿ :Iالصيام هو اإلمساك والكف والترك قال : لغة. أ
  : أي صمتا، وهو اإلمساك عن الكالم، وقال النابغة]. ٢٦مرمي [﴾ صوما

ــل غــري صــائمة    ــل صــيام وخي   خي
  

  حتت العجاج وأخرى تعلك اللجمـا   
  

  .يريد بصائمة واقفة وممسكة عن اجلري واجلوالن 

ويقال صام النهار إذا انتصف ألن الشمس تظهـر وكأـا واقفـة ممسـكة عـن       
  :، قال امرؤ القيساحلركة

ــدع ذا وســل اهلــم ع  ــرةف ــها جبس   ن
  

ــرا    ــهار وهجـ ــام النـ ــول إذا صـ   ذمـ
  

  :قال الراجز ..وصامت البكرة سكنت فلم تدر

ــه    ــة املالزمـ ــدالء الولغـ ــر الـ   شـ
  

ــائمه    ــرهن الصــ ــرات شــ   والبكــ
  

والصوم ذرق النعام، والصوم البيعة، والصوم شجر على شكل شخص اإلنسان 
  .)١(كريه املنظر
  اهـ. الفجر حىت الغروب عبادة عدمية وقت طلوع: قال ابن عرفة: شرعا -ب

إمساك عن الطعام والشراب واجلماع مـن طلـوع الفجـر إىل    : وقال ابن رشد
  اهـ. غروب الشمس بنية

  اهـ. اإلمساك عن أشياء خمصوصة يف وقت خمصوص: وقال ابن قدامة

. إمساك خمصوص يف زمن خمصوص من شخص خمصوص بشرطه: وقال النووي
  .)٢(اهـ

  .صيام رمضان ب هو صيام عاشوراء فنسخ بإجيابكان الواج: تاريخ فرضه -ج

                                       
  .٤٢٠: ، واملثمن ص١٠٢٠: والقاموس ص ٢/١٤٥٤، والصحاح ١٢/٣٥٠لسان العرب  - ١
  .١/١١١واملقدمات  ٤/٢٣٢املغين  - ٢
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٣٥٨ 

أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء يف اجلاهلية مث أمـر رسـول    g عن عائشة
  .)١(»من شاء فليصمه ومن شاء أفطر«: rبصيامه حىت فرض رمضان وقال  rاهللا 

  :وقد مر صوم رمضان بثالثة مراحل

أفطر وأطعم مسكينا  كان صوم رمضان على التخيري من شاء صام ومن شاء  -أ
  .]١٨٤البقرة [ ﴿وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ﴾ :Iقال 

حتتم صوم رمضـان لكـن إذا نـام الصـائم قبـل أن يطعـم حـرم الطعـام          -ب
  .والشراب إىل الليلة القابلة

إذا كـان الرجـل صـائما فحضـر      rكان أصـحاب حممـد   : قال t عن الرباء
نام قبل أن يفطر مل يأكل ليلتـه واليومـه حـىت ميسـي، وإن قـيس بـن صـرمة        اإلفطار ف

أعنـدك طعـام   : كان صائما فلما حضر اإلفطار أتى امرأتـه فقـال هلـا    tاألنصاري 
ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبتـه عينـاه فجـاءت امرأتـه     : قالت

فرتلت  rفذكر ذلك للنيب  خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه: فلما رأته قالت
ففرحوا ـا فرحـا شـديدا     ﴾أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم﴿: هذه اآلية
 ﴾وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم الْخـيطُ الْـأَبيض مـن الْخـيط الْأَسـود      ﴿: ونزلت

  . )٢(]١٨٧البقرة [

م رمضان، ويبدأ صـوم كـل يـوم مـن طلـوع الفجـر إىل غـروب        تعني صيا -ج
  .الشمس

رسـول  ن من السنة الثانية للهجرة فتويف وقد كان فرض صيام رمضان يف شعبا
 .)٣(هـ١١وقد صام تسع رمضانات ألنه تويف يف ربيع األول سنة  rاهللا 

                                       
  )١١٢٥(ومسلم ) ١٨٩٣(البخاري  ١
  واللفظ له) ١٩١٥(البخاري  ٢
مواهـب  . ٣١-٢/٢٨زاد املعـاد  .  ١/١٠٥١فـتح البـاري   .  ٤/٣٢٣ملغين إلبن قدامـة  ا.  ٦/٢٥١اموع  ٣

  . ٣/٢٧٧اجلليل 
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  :فضل الصوم ومكانته: الفصل الثاني
ــال  ــائمI: ﴿ ق الصو نيمــائ الصو   ــات ــروجهم والْحافظَ ــافظني فُ الْحو ات

األحـزاب  [ ﴾والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفـرةً وأَجـرا عظيمـا   
]. ٢٤اقـة  احل[ ﴾كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم في الْأَيامِ الْخاليةI: ﴿وقال ]. ٣٥

  . صوم إذ تركوا فيها األكل والشرب اهـهي أيام ال :قال وكيع وغريه
الصيام جنة فال يرفث وال جيهـل  «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب -١

وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل إين صائم ـ مرتني ـ والـذي نفسـي بيـده خللـوف فـم        
، جليك طعامه وشرابه وشهوته من أالصائم أطيب عند اهللا تعاىل من ريح املسك يتر

: ويف لفـظ لـه  ) ١١٥١( ومسـلم   )١(»الصيام يل وأنا أجزي به واحلسنة بعشر أمثاهلـا 
إال : Uكل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال اهللا «

فرحـة  : الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتـان 
  .)٢(»عند اهللا من ريح املسكلوف فيه أطيب فطره وفرحة عند لقاء ربه وخلعند 

  .)٣(أي سترة ووقاية من املعاصي يف الدنيا ومن النار يف اآلخرة) جنة(

بالضم والكسر وجيوز يف ماضيه التثليث، واملراد بالرفث هنـا الكـالم   ) يرفث(
  .)٤(الفاحش ويطلق على اجلماع ومقدماته وذكر ذلك

  .)٥(ال يفعل أفعال أهل اجلهل من الصيام والسفه وحنو ذلك) لال جيه(

بفـتح  : بضم املعجمة والالم يف الرواية الصحيحة، قاله عياض وقيـل ) خلوف(
  .)٦(املعجمة وخطأه اخلطايب والنووي وهو تغري رائحة الفم بالصوم

                                       
  )١٨٩٤(البخاري  ١
  )١١٥١(مسلم  ٢
 .١٣٩٤: ولسان العرب ص ٢/١٥٣٩انظر الصحاح  ٣

 .٣/٣٧٤، واالستذكار ١/٢٦٧انظر الصحاح  ٤

  .٨٨٢: والقاموس ص ٢/١٢٥٠انظر الصحاح  ٥
  ١/١٠٥٢وفتح الباري  ٣/٢١٩والنووي على مسلم  ٤/٩٥رح التثريب وط ٣/٣٧٥االستذكار  ٦
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 انفـراد اهللا : ألنه ال يقع فيـه الريـاء، وقيـل   : إضافة تشريف، وقيل) الصيام يل(
ألنه ال يعطى من أجره للخصوم يوم : أحب العبادات إىل اهللا، وقيل: مبعرفة ثوابه، وقيل

  .)١(ألن الصيام مل يعبد به غري اهللا: القيامة، وفيه نظر، وقيل

يف الفتنة ؟  rمن حيفظ حديثا عن النيب : tقال عمر: قال tعن حذيفة  -٢
ومالـه وجـاره تكفرهـا الصـالة     فتنـة الرجـل يف أهلـه    «: أنا مسعته يقول: قال حذيفة

  .)٢( »والصيام والصدقة
إن يف اجلنة بابا يقال له الريـان يـدخل   «: قال rعن النيب  tعن سهل  -٣

أين الصائمون ؟ فيقومون : منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل منه أحد غريهم، يقال
وملسلم  )٣(يهمتفق عل» ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

صائمني باب يف اجلنة يقال له الريان، ال يدخل فيه أحد غريهـم، فـإذا   لل«: والنسائي
  .)٤(»دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا

» إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة«: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب  -٤
ن فتحـت أبـواب السـماء وغلقـت     إذا دخل شهر رمضـا «: ويف رواية له )٥(البخاري

إذا كـان أول ليلـة مـن    «: والترمـذي ولفظـه   )٦(»أبواب جهنم وسلسـلت الشـياطني  
رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن وغلقت أبـواب النـار فلـم يفـتح منـها بـاب،       

يا باغي اخلري أقبل ويـا بـاغي   : وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد
  .)٧(»يلةتقاء من النار وذلك يف كل لالشر أقصر، وهللا ع

                                       
 .١/١٠٥٣وفتح الباري  ٤/١٠٢طرح التثريب  ١

  )١٤٤(ومسلم ) ١٨٩٥(احلديث البخاري  ٢
  واللفظ له) ١٨٩٦(البخاري  ٣
 بنحو هذا اللفظ) ١٦٤٠(وابن ماجة ) ٧٦٥(والترمذي ) ٢٢٣٦(والنسائي ) ١١٥٢(ومسلم  ٤

  )١٨٩٨(البخاري  ٥
  )١٠٧٩(ومسلم ) ١٨٩٩(البخاري  ٦
والذهيب وابن ) ١٥٦٤(واحلاكم ) ٣٤٣٤(وصححه ابن حبان ) ١٦٤٢(وابن ماجة ) ١٦٤٢(الترمذي  ٧

 .امللقن
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٣٦١ 

مـن قـام ليلـة القـدر إميانــا     «: قـال  rأن رسـول اهللا   t هريـرة عـن أيب   -٥
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقـدم  

  .)١(»لذنبه

شهران ال ينقصان شهرا عيد رمضان «: قال rعن النيب  tعن أيب بكرة  -٦
ال ينقصان يف الفضيلة وإن كانا تسعا وعشرين : قال إسحاق بن راهويه)٢(»احلجة وذو

..  
ما من عبد يصوم يوما «: rقال رسول اهللا : قال tعن أيب سعيد اخلدري  -٧

  .)٣(»يف سبيل اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا

الصيام والقرآن يشفعان « :قال rأن رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن عمرو  -٨
أي رب إين منعتـه الطعـام والشـهوات بالنـهار     : العبد يوم القيامة يقـول الصـيام   يف

  .)٤(»رب منعته النوم بالليل فشفعين فيه فيشفعان: فشفعين فيه، ويقول القرآن
: مرين بأمر آخذه عنك فقـال : فقلت rأتيت النيب : قال tعن أيب أمامة  -٩

  .)٥(» مثل لهعليك بالصوم فإنه ال«

يا معشـر الشـباب   «: rقال رسول اهللا : قال t مسعودعن عبد اهللا بن  -١٠
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومـن مل يسـتطع   

  .)٧(والوجاء رض اخلصيتني واإلخصاء سلهما )٦(»فعليه بالصوم فإنه له وجاء

                                       
  )٧٥٩(ومسلم ) ١٩٠١(البخاري  ١
 واللفظ للبخاري) ١٠٨٩(ومسلم ) ١٩١٢(البخاري  ٢

  واللفظ له) ١١٥٣(ومسلم ) ٢٨٤٠(البخاري  ٣
  ).٩٧٣(وصححه ووافقه الذهيب واأللباين يف صحيح الترغيب  ٢/١١١أمحد واحلاكم  ٤
واحلـاكم  ) ٣٤٢٥(وصـححه ابـن حبـان    ) ١٨٩٣(واللفـظ لـه وابـن خزميـة     ) ٢٢٢٠(أمحد النسائي  ٥

  )١٩٣٧(انظر السلسلة الصحيحة ) ١٥٦٥(
  )١٤٠٠(ومسلم ) ٥٠٦٦(البخاري  ٦
  . ٢/٢٢٣٥لفتح  ا٧
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٣٦٢ 

لصـلوات اخلمـس واجلمعـة إىل    ا«: قـال  rأن الـنيب   t هريرةعن أيب  -١١
  .)١(»جلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائرا

أتـاكم رمضـان شـهر مبـارك     «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب  -١٢
فرض اهللا عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبـواب اجلحـيم   

  .)٢(»خريها فقد حرم ليلة خري من ألف شهر من حرموتغل فيه مردة الشياطني هللا، فيه 

 rجاء رجل من قضاعة إىل رسول اهللا : قال tعن عمرو بن مرة اجلهين  -١٣
إين أشهد أن ال إلهِ إال اهللا وأنك رسول اهللا وصليت الصلوات اخلمس وصمت : فقال

مـن مـات علـى هـذا كـان مـن       «: rرمضان وقمته وآتيت الزكاة فقـال رسـول اهللا   
  .)٣(»ديقني والشهداءالص

إن اهللا أمـر حيـي بـن    «: قـال  rأن رسول اهللا  tعن احلارث األشعري  -١٤
زكرياء خبمس كلمات أن يعمل ن وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملـوا ـن ـ فـذكر     

وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسـك يف  : احلديث إىل أن قال
هللا من ريح املسـك  خلوف فم الصائم أطيب عند ا عصابة كلهم جيد ريح املسك، وإن

  .)٤(»احلديث... 

بين اإلسالم على مخسة، علـى  «: rقال رسول اهللا : قال tعن ابن عمر  -١٥
احلج وصيام : قال رجل» أن يوحد اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان واحلج

  .)٥( rاهللا ال صيام رمضان واحلج، هكذا مسعته من رسول : رمضان؟ قال

                                       
  )٢٣٣(مسلم  ١
  )٥٥(فظ له وصححه األلباين يف صحيح اجلامع والل) ٢١٠٦(أمحد والنسائي  ٢
  .واحلاكم ) ٣٤٣٧(رواه البزار وصححه ابن خزمية وابن حبان  -٣
والـذهيب  ) ١٥٦٦(وصححه ابـن خزميـة وابـن حبـان واحلـاكم      ) ٢٨٦٣(أمحد والبخاري يف التاريخ والترمذي  ٤

  )٥٥٣(واأللباين صحيح الترغيب 
  واللفظ له) ١٦(ومسلم ) ٨(البخاري  ٥
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٣٦٣ 

أرأيـت إذا صـليت   : فقـال  rأن رجـال سـأل رسـول اهللا     t جابرعن  -١٦
الصلوات املكتوبات وصمت رمضان وأحللت احلالل وحرمـت احلـرام ومل أزد علـى    

  .)١(واهللا ال أزيد على ذلك شيئا : قال» نعم«: ذلك شيئا أأدخل اجلنة قال

ثائر الرأس  rاهللا  جاء رجل إىل رسول: قال tعن طلحة بن عبيد اهللا  -١٧
فـإذا هـو يسـأل عـن      rي صوته وال نفقه ما يقول حىت دنا مـن رسـول اهللا   نسمع دو

هـل علـي غريهـن،    : مخس صلوات يف اليوم والليلة قـال : rاإلسالم فقال رسول اهللا 
ال إال أن تطوع، : هل علي غريه فقال: ال إال أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال: فقال

ال إال أن تطوع فأدبر الرجل : ا قالهل علي غريه: الزكاة فقال rوذكر له رسول اهللا 
أفلـح إن  «: rواهللا ال أزيد علـى هـذا وال أنقـص منـه فقـال رسـول اهللا       : وهو يقول

  .)٢(»صدق

                                       
  )١٥(مسلم  ١
  ) .١١(ومسلم ) ٤٦(البخاري  ٢
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٣٦٤ 

  :حكم الممتنع عن الصوم: الفصل الثالث
  .فصوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 الْهدى من وبينات للناسِ هدى الْقُرَآنُ فيه أُنزِلَ الَّذي رمضانَ شهرI: ﴿قال 
قَانالْفُر١٨٥البقرة [ ﴾و[.  

بين اإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا  « rوقال 
يف وجوبه كثرية معلومة وقد تقدم كـثري   واألحاديث ،متفق عليه» واحلج وصوم رمضان

  .منها

 ،وقد نقل اإلمجاع على وجوبه ابن حزم وابن املنذر وابن قدامه والنووي وغريهم
فمن أنكر وجوبه فهو كافر ألنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة إال إذا كان يتصور 

  .لبعده عن أهل اإلسالم ذلك من مثله جهل 

  .)١(صوم قتل حدا عند مجهور أهل العلموإن أقر بوجوبه وامتنع من ال

                                       
  .٢٥/٢٦٥وجمموع الفتاوى  ٣/٢٧٦مواهب اجلليل  ١
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٣٦٥ 

  :حكم الصوم :صل الرابعالف
املقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن املألوفات وتعديل 
قوا الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادا ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيـه  
حياا األبدية ويكسر اجلوع والظمأ من حدا وسورا ويذكرها حبال األكباد اجلائعة 

ساكني وتضييق جماري الطعام والشراب وحتبس قوى األعضـاء عـن استرسـاهلا    من امل
  .ادهاحلكم الطبيعة فيما يضرها يف معاشها ومع

فهـو جلـام املـتقني     ،وتلجم بلجامـه  هعضو منها وكل قوة عن مجاح ويسكن كلَّ
وهو لرب العاملني من بني سـائر األعمـال    ،وجنة احملاربني ورياضة الـأبرار واملقربني

فهـو   ،إن الصائم ال يفعل شيئا وإمنا يترك شهوته وطعامه وشرابه مـن أجـل معبـوده   ف
ترك حمبوبات النفس وتلذذاا إيثارا حملبة اهللا ومرضاته وسر بني العبد وربه ال يطلع 

  .والعباد قد يطلعون من على ترك املفطرات الظاهرة ،عليه سواه

فهو أمر ال يطلع عليـه  ، ودهوأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معب
وللصوم تأثري عجيب يف حفظ اجلـوارح الظـاهرة والقـوى     ،وذلك حقيقة الصوم ،بشر

 الباطنة ومحيتها عن التخليط اجلالب هلا املواد الفاسدة اليت إذا استولت عليها أفسدا
 فالصوم حيفظ علـى القلـب واجلـوارح    ،استفراغ املواد الرديئة املانعة هلا من صحتهاو

  .)١(اهـ..  صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات

  :وميكن تلخيص حكم الصوم فيما يلي

﴿يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتبI:  حتصيل التقوى قال . ١
  ].١٨٤البقرة [ علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾

                                       
  . ٢٩– ٢/٢٨زاد املعاد  ١
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٣٦٦ 

 t هريـرة عـن أيب  : يف اآلخرة النارعاصي يف الدنيا ومن جنة ووقاية من امل. ٢
: قـال  rأنـه   tوعن عثمان بن أيب العاص . متفق عليه » الصوم جنة«: قال rأنه 
 .)١(»الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال«

ليه فع يستطعومن مل «: قال rأنه  t مسعودوجاء كما تقدم يف حديث ابن . ٣
  .متفق عليه» الصوم فإنه له وجاء

األجل وانتـهاء املهـل ألن العمـر أيـام معـدودة تـنقص        بقربيذكر املؤمن . ٤
 .بسرعة كما تنقضي أيام الصيام 

املسلمني ألم يصـومون مجيعـا يف مشـارق األرض ومغارـا      لوحدةشعار . ٥
 .شهرا واحدا أال وهو رمضان 

ألن الصـيام لـه وقـت حمـدد      ،جدولة أعمالـه على تنظيم وقته و املسلميريب . ٦
 .البتدائه ووقت حمدد النتهائه 

املساكني الذين يصومون ال تقربا هللا وإمنـا ألـم ال جيـدون مـا      حباجةيذكر . ٨
 .يأكلون 

 ،الصرب علـى الطاعـات  : الثالثة هعلى الصرب ألنه يشمل أنواع يريبالصوم . ٩
  .والصرب على املكاره  ،والصرب عن املعاصي

 :صحية أمهها فوائدوله 

يساعد يف عالج األمـراض البوليـة فيمنـع تكـون احلصـاة ويـذيب بعـض         -أ
  .األمالح، وقد ثبت أنه ال يضر أصحاب هذه األمراض حىت أصحاب الفشل الكلوي

  .ال يؤثر على مرضى السكري بل يفيد الكثري منهم -ب

وبعـض  يعاجل الصوم أمراض السـمنة كتصـلب الشـرايني وضـغط الـدم       -ج
  .أمراض القلب

                                       
وصححه ابن خزمية وابـن حبـان واأللبـاين صـحيح     ) ١٦٣٩(واللفظ له وابن ماجة ) ٢٢٣١(النسائي  ١

  )٩٧١(الترغيب 
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٣٦٧ 

يعاجل كثريا من األمراض اليت تنشأ عن تراكم السموم والفضالت الضـارة   -د
  .يف اجلسم

  .يعدل الصيام ارتفاع محوضة املعدة وبالتايل يساعد يف التئام قرحة املعدة -هـ

يتيح للجسم راحة فيسيولوجية وللجهاز اهلضمي خاصة، وملحقاته، وذلك  -و
  .ساعة بعد امتصاص الغذاء ١١إىل  ٩رة زمنية تتراوح من مبنع تناول الطعام فت

ينشط الصيام آليات االستقالب أو التمثيل الغذائي للجليكـوز والـدهون    -ز
  .والربوتينات يف اخلاليا لتقوم بوظائفها على أكمل وجه

  .حيسن الصيام خصوبة املرأة والرجل على السواء -ح

م استفادة كبرية حيـث يسـاعد يف   يستفيد اإلنسان من العطش أثناء الصيا -ط
  .إمداد اجلسم بالطاقة وحتسني القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة

  .)١(هدم اخلاليا املريضة والضعيفة يف اجلسم وبناء خاليا جديدة بديلة عنها -ي

                                       
  ١٨٩: فحةإىل ص ١٨٥: انظر كتاب الصيام معجزة علمية من صفحة -١
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٣٦٨ 

  
  

  

  

 
  :وفيه ستة فصول

  شروط الصوم: الفصل األول •

  لصومأركان ا: الفصل الثاين •
  آداب الصوم: الفصل الثالث •

  أمور تباح للصائم: الفصل الرابع •

  مبطال ت الصوم: الفصل اخلامس •

  قضاء الصوم: الفصل السادس •
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٣٦٩ 

  :شروط الصوم: الفصل األول
  .فال يصح صوم الكافر األصلي إمجاعا : اإلسالم

وال قضـاء عليـه    ،فإن دخل يف اإلسالم يف رمضان فعليه صيام بقية الشهر إمجاعا
  .)١(عند عامة أهل العلم من السلف واخللف خالفا لعطاء ورواية عن احلسن البصري

وحلديث علي )٢(فال جيب الصوم على الصيب وال جيب عليه قضاؤه إمجاعا: البلوغ
t  أن رسول اهللاr رفع القلم عن ثالثة، عن الصيب حىت يبلـغ، وعـن النـائم    «: قال

  .)٣(»حىت يستيقظ، وعن املعتوه حىت يربأ

بـاب  : لكن يستحب أمر الصبيان بالصوم إن أطاقوه مترينا هلم وقال البخـاري 
ويلك وصبياننا صيام فضربه مث أسند : لنشوان يف رمضان tصوم الصبيان، وقال عمر

من أصبح «: غداة عاشوراء إىل قرى األنصار rأرسل النيب : قالت gحديث الربيع 
قالـت فكنـا نصـومه بعـد ونصـوم      مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم 

صبياننا، وجنعل هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حىت 
  .)٤(»يكون اإلفطار

، )٥(ال جيب الصوم على انون، وإذا أفاق صام ما بقي من رمضان إمجاعا: العقل
رفـع  «: قال rه وال جيب عليه القضاء يف األصح، فعن عمر وعلي رضي اهللا عنهما أن

                                       
  ٧٧: القوانني الفقهية ص ٣٧٠-٣٦٩، ٤١٥-٤/٤١٤املغين . ٦/٢٥٣اموع  ١

  ٦/٢٥٤اموع  ٢
وصححه ابن خزمية وابن حبـان  ) ٢٠٤١(وابن ماجة ) ١٤٢٣(واللفظ له والترمذي ) ٤٤٠٢(أبو داود ٣

  .واحلاكم والذهيب والنووي واأللباين 
  )١١٣٦(ومسلم ) ١٩٦٠(البخاري  ٤
  . ٦/٢٥٥والنووي  ٤/٤١٥املغين ٥
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٣٧٠ 

عن انون املغلوب على عقله حىت يفيق، وعن النائم حىت يسـتيقظ،  : ثةالقلم عن ثال
  .)١(»وعن الصيب حىت حيتلم

حيرم على احلـائض والنفسـاء الصـوم، وال يصـح     : انقطاع دم احليض والنفاس
 .)٢(منهما وجيب عليهما القضاء إمجاعا

إذا حاضت مل تصـل ومل تصـم؟   أليس «: قال rأنه  tعن أيب سعيد اخلدري  
  .)٣(»فذلك من نقصان دينها: بلى، قال: لنق

ما بال احلائض تقضي الصوم وال : فقلت gسألت عائشة : وعن معاذة قالت
أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر : تقضي الصالة؟ فقالت

  .)٤(بقضاء الصالة

  .ء ذلك اليوموجب قضاو افإن حاضت يف أثناء اليوم بطل صومه

وإن طهرت أثناء اليوم ولو بعد الفجر مباشرة فقد فاا صيام ذلك اليوم ووجب 
  .)٥(عليها قضاءه

  :فال جيب الصوم على العاجز عنه وهو أنواع: القدرة

ال جيب الصوم على املريض مرضا يضره الصـوم   ،الذي يرجى شفاءه املريض. أ
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ ﴿ :Iقال  ،وعليه القضاء، )٦(إمجاعا
ر٧(.ذلكوال خالف يف  ]١٨٤البقرة [ ﴾أُخ(.  

                                       
وصـححه ابـن خزميـة وابـن حبـان واحلـاكم       ) ٣٢٤٠(واللفظ له والدارقطين ) ٤٤٠١(وابوداود  ١/١٥٥أمحد  ١

  والذهيب والنووي واأللباين
  ٧٢: ومراتب اإلمجاع ص ٧٧: والقوانني الفقهية ص ٦/٢٥٩واموع  ٤/٣٩٧املغين ٢
  )٨٠(ومسلم ) ٣٠٤(البخاري  ٣
  واللفظ له) ٣٣٥(م ومسل) ٣٢١(البخاري  ٤
 . ٧٧: والقوانني الفقهية ص ٢٦٠-٦/٢٥٩انظر اموع  ٥

، ومراتـب  ١٦: واإلمجاع البن املنـذر ص  ٧٧: والقوانني الفقهية ص ٣٦١-٦/٣٦٠واموع  ٤/٤٠٣املغين  ٦
  .٧٢-٧١: اإلمجاع ص

   ٨٢: وابن جزي ص ٦/٢٦٣واموع  ٣٩٦-٤/٣٩٥املغين  ٧
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٣٧١ 

أما الكبري يف السن الذي جيهده الصوم واملريض الذي ال يرجى بـرؤه فـال   . ب
دينِ مـن  وما جعلَ علَيكُم فـي الـ  ﴿ :Iإمجاعا لعجزهم عنه قال  جيب عليهم الصوم

البقرة [ ﴾يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسرI: ﴿ وقال] ٧٨احلج [ ﴾حرجٍ
  .ويستحب هلم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا  ]١٨٥

وعلَـى الَّـذين يطيقُونـه فديـةٌ طَعـام      ﴿ :يقرأ t عن عطاء أنه مسع ابن عباس
الكـبري   هـو الشـيخ   ،ليسـت مبنسـوخة   :t قال ابن عباس] ١٨٤ة البقر[﴾ مسكنيٍ

  .)١( صوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناواملرأة الكبرية ال يستطيعان أن ي

 :Iقـال   ،من غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك وجب عليه الفطر إمجاعا .ج
ولَـا تلْقُـوا   ﴿ :I وقال] ٢٩النساء [ ﴾ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما﴿

لُكَةهإِلَى الت يكُمد٢(وعليه القضاء] ١٩٥البقرة [﴾ بِأَي(.  

أما احلامل اليت خافت على نفسها أوجنينـها أو املرضـع الـيت خافـت علـى       .د
] ٣١اإلسـراء  [ ﴾ولَا تقْتلُـوا أَولَـادكُمI: ﴿  اإلفطار قال  نفسها أو رضيعها فعليهما

  .]١٤٦األنعام [ ﴾قَد خِسر الَّذين قَتلُوا أَولَادهم سفَها بِغيرِ علْمٍ﴿ :I لوقا

فأتيـت   rأغارت علينا خيل رسول اهللا : قال tوعن أنس بن مالك الكعيب 
ادن أحدثك «: إين صائم فقال: فقلت» ادن فكل«: فوجدته يتغدى فقال rرسول اهللا 

، وعـن  ةلصـوم وشـطر الصـال   عاىل وضع عن املسـافر ا عن الصوم أو الصيام إن اهللا ت
كليهما أو إحـدامها فيـا    rواهللا لقد قاهلما النيب » احلامل واملرضع الصوم أو الصيام

  .)٣(rهلف نفسي أن ال أكون طعمت من طعام رسول اهللا 

وعلَى الَّذين يطيقُونهI: ﴿ عن قوله  tوعليهما اإلطعام فقد سئل ابن عباس 
وألـم إذا  . )٤( أثبتـت للحبلـى واملرضـع   : قال] . ١٨٤البقرة [﴾ طَعام مسكنيٍ فديةٌ

                                       
  )٤٥٠٥(البخاري  ١
  . ٨٢: والقوانني ص ٦/٢٦٢اموع  ٤/٣٦٥احمللى  ٤/٣٩٣ واملغين ٢
) ورخـص للحبلـى واملرضـع   ( وفيـه  ) ٢٢٧٧(والنسائي ) ٢٤٠٨(وأبو داود يف سننه ) ٧١٥(الترمذي  ٣

  وحسنه الترمذي واأللباين) ٢٠٤٣(واللفظ له وصححه ابن خزمية ) ١٦٦٧(وابن ما جه 
  وصححه األلباين) ٢٣١٧(أبوداود  ٤
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٣٧٢ 

أنـه   tأطعموا املسكني يف رمضان فكأم فطروا صائما، وعن زيد بن خالد اجلهين 
r من فطر صائما كان له مثل أجـره غـري أنـه ال يـنقص مـن أجـر الصـائم        «: قال

  .)١(»شيئا

: وقال ليدة له حبلى أن تفطر يف شهر رمضانأنه كان يأمر و tعن ابن عباس 
أنت مبرتلة الكبري الذي ال يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن يوم نصـف صـاع مـن    

  .)٢( حنطة
: سئل عن املرأة احلامل إذا خافت علـى ولـدها قـال    tعن نافع أن ابن عمر 

  .)٣(»تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة«

  .)٤(اهـ. لف هلما يف الصحابةوال خما: قال ابن قدامة

 :Iوعليـه القضـاء قـال     )٥(فيجوز للمسافر الفطر بـالنص واإلمجـاع  : اإلقامة
﴿رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نونقل عليه اإلمجاع ] ١٨٤البقرة [ ﴾فَم

  .)٦(النووي وابن قدامة

إال إذا تضرر به أو كانـت فيـه    )٧(ألمحدواألفضل له الصوم عند اجلمهور خالفا 
البقـرة  [ ﴾وأَنْ تصـوموا خيـر لَكُـمI: ﴿   مشقة عليه فاألفضل له حينئذ الفطر قـال  

١٨٤.[  

أأصوم يف السـفر  : rقال للنيب  tأن محزة بن عمرو األسلمي  gعن عائشة 
  .)١(»إن شئت فصم وإن شئت فافطر«: وكان كثري الصيام فقال

                                       
) ٣٤٢٨(وصـححه ابـن خزميـة وابـن حبـان      ) ١٧٤٦(واللفظ له وأمحد وابن ماجـة  ) ٨٠٧(الترمذي  ١

  واأللباين
  بسند صحيح ٢/٢٠٦والدارقطين ) ٧٥٦٧(عبد الرزاق  ٢
  ٤/٢٣٠والبيهقي  ١/٣٠٨مالك  ٣
  ٤/٣٩٤املغين  ٤
  ٣/٣٠٠االستذكار  ٥
  .٢٥/٢٠٩وجمموع الفتاوى  ٧١: ومراتب اإلمجاع ص ٦/٢٦٤واموع  ٤/٤٠٦املغين  ٦
  ٣/٣٠٣االستذكار  ٧
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٣٧٣ 

فلم يعب الصائم على املفطـر   rول اهللا كنا نسافر مع رس: قال t أنسوعن 
  .)٢(وال املفطر على الصائم 

يف سفر فرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه  rكان رسول اهللا : قال t جابروعن 
  . )٣(»ليس من الرب الصوم يف السفر«: صائم فقال: ما هذا؟ فقالوا: فقال

ر، فعـن أيب سـعيد اخلـدري قـال     وكذلك عند القتال يف سبيل اهللا يتعني الفط*
 rفرتلنـا مـرتال فقـال رسـول اهللا     : إىل مكة وحنن صيام قال rسافرنا مع رسول اهللا 

إنكم قد دنومت من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنـا مـن   
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقـوى لكـم، فـأفطروا    : أفطر، مث نزلنا مرتال آخر فقال

  .)٤(يف السفر  rرأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول اهللا  ة فأفطرنا، مث لقدفكانت عزم

وجيوز للمسافر الفطر أثنـاء النـهار عنـد عامـة أهـل العلـم، منـهم أمحـد         *
والشافعي وأبو حنيفة واألوزاعي والثوري، ورجحه ابـن تيميـة وابـن عبـد الـرب،      

إىل مكـة يف  خـرج عـام الفـتح     rأن رسـول اهللا   t جـابر فعـن   )٥(خالفا ملالـك 
رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم فصام الناس، مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت 

: إن بعـض النـاس قـد صـام فقـال     : نظر الناس إليه مث شرب فقيل له بعد ذلـك 
  .)٦(»أولئك العصاة أولئك العصاة«

وجيوز للمسافر الفطر عند التأهـب للخـروج يف السـفر عنـد إسـحاق وداود      *
  :)٧(املالكية أشهب وابن حبيب وأصبغ وابن املاجشونواحلسن، ومن 

                                                                                                   
  )١١٢١(ومسلم ) ١٩٤٣(البخاري  ١
  )١١١٨(ومسلم )١٩٤٧(البخاري  ٢
  ) ١١١٥(ومسلم ) ١٩٤٦(البخاري  ٣
  )١١٢٠(ومسلم  ٣/٣٥أمحد  ٤
 ٢٥/٢١٢وجمموع الفتاوى  ٣/٣٠١االستذكار  ٥

  واللفظ له) ١١١٤(مسلم  ٦
 .٣/٣٠٧االستذكار  ٧
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٣٧٤ 

يف رمضان وهو يريد سفرا  tأتيت أنس بن مالك : عن حممد بن كعب قال-
سـنة  : سنة قال: وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له

 .)١(مث ركب 

يف  rصاحب رسول اهللا  tعن عبيد بن جرب قال كنت مع أيب بصرة الغفاري 
اقترب قلت ألسـت تـرى   : سطاط يف رمضان فرفع مث قرب غداءه مث قالسفينة من الف

  .)٢(»rأترغب عن سنة رسول اهللا «: البيوت قال أبو بصرة
  :وال يكون ذلك إال بأحد أمرين: ثبوت شهر رمضان

الشـهر  « :قال rأن رسول اهللا  t عن ابن عمر ،إكمال شعبان ثالثني يوما. أ
  .)٣(»فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ،ة فال تصوموا حىت تروهتسعة وعشرون ليل

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن «: rقال رسول اهللا : قال t هريرةوعن أيب 
  .)٤(»غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني

  :رؤية اهلالل. ب

ال تصوموا حـىت تـروا اهلـالل وال    «: ذكر رمضان فقال rأنه  tعن ابن عمر 
  .)٥(»م عليكم فاقدروا لهفطروا حىت تروه فإن غت

وتكفي رؤية عدل واحد عند اجلمهـور يف الصـوم، حـىت عـده ابـن عبـد الـرب        *
أين رأيته  rتراءى الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا : قال tفعن ابن عمر  )٦(إمجاعا

                                       
) ٢٥٨(والـدارقطين  ) ١٦٦٠(وابـن ماجـة   ) ٢٣٢٤(بـو داود  وحسـنه وأ ) ٧٩٩(الترمذي واللفظ لـه   ١

  ).٩٠٥(وصححه ابن العريب، وأمحد شاكر واأللباين يف اإلرواء  ٤/٢٤٦والبيهقي 
وقال الشـوكاين رجالـه ثقـات وصـححه األلبـاين يف       ٤/٢٤٦والبيهقي )٢٤١٢(وأبو داود  ٦/٣٩٨أمحد  ٢

  )٩٢٨(اإلرواء 
  )١٠٨٠(ومسلم ) ١٩٠٧(البخاري  ٣
  )١٠٨١(ومسلم )١٩٠٩(بخاري ال ٤
  )١٠٨٠(ومسلم ) ١٩٠٦(البخاري  ٥
 .١/١١٤والسيل اجلرار  ٣/٢٨٠واالستذكار  ٤/٤١٦انظر املغين  ٦
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٣٧٥ 

م والعمل على هذا عند أكثر أهـل العلـ  : قال الترمذي)١(»فصام وأمر الناس بصيامه
قالوا تقبل شهادة رجل واحد يف الصيام وبه يقول ابن املبارك والشافعي وأمحد وأهل 

 .اهـ .الكوفة

على رؤيـة هـالل    tعن فاطمة بنت احلسني بن علي أن رجال شهد عند علي 
وأمر الناس بالصيام وقال ألن أصـوم يومـا مـن شـعبان     : رمضان فصامه وأحسبه قال

 .)٢(ان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمض

 .ويكفي يف اإلفطار عدل واحد كالصيام على الراجح

  :عموم الرؤية*

إذا رأى أهل بلد اهلالل لزم سائر بالد املسلمني يف قول عامة أهـل العلـم مـن    
السلف واخللف، ومن األئمة أبو حنيفة ومالك وأمحد ورواية عـن الشـافعي ورجحـه    

  .)٣(ابن تيمية والشوكاين والقنوجي
الصـوم يـوم تصـومون والفطـر يـوم      «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 

  .)٤(»تفطرون واألضحى يوم تضحون

اختلـف النـاس يف   : قال rعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النيب 
باهللا ألهل اهلالل أمس عشية  rآخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النيب 

  .)٥(إىل مصالهم ف يف حديثه وأن يغدواالناس أن يفطروا زاد خل rفأمر رسول اهللا 

                                       
والبيهقي ) ٣٤٤٦(وصححه ابن حبان  ٢/١٥٦والدارقطين  ٢/٤واللفظ له والدارمي ) ٢٣٤٢(أبوداود  ١

  يوالذهيب وابن امللقن وابن حزم والنوو ١/٤٢٣واحلاكم  ٤/٢١٢
  ٣٧٨– ٤/٣٧٣انظر احمللى  ٢

، والروضـة النديـة   ٤/٢١٠، ونيل األوطار ٣/٢٨٣واالستذكار  ٢٥/١٠٥وجمموع الفتاوى  ٤/٣٢٨املغين  ٣
١/٢٩٤.  

  )٢٢٤(والصحيحة ) ٩٠٥(وحسنه وصححه األلباين يف األدواء ) ٦٩٧(الترمذي  ٤
إسـناد حسـن ثابـت وقـال      وقـال ) ٢١٨٢(واللفـظ لـه والـدارقطين    ) ٢٣٣٩(وأبو داود  ٥/٣٦٢أمحد  ٥

  الشوكاين رجاله رجال الصحيح وصححه األلباين
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٣٧٦ 

أن ركبا جـاؤوا إىل   rعن أيب عمري بن أنس عن عمومة له من أصحاب النيب 
يشهدون أم رأوا اهلالل باألمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا  rالنيب 

 .)١(»إىل مصالهم

م مـن  وقد ثبـت أن هـذا اليـو    ،وألن املسلمني أمجعوا على وجوب صوم رمضان
  .رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على مجيع املسلمني 

وألن رمضان مابني اهلاللني، وقد ثبت أن هذا اليوم منه يف سائر األحكـام مـن   
حلول الدين ووقوع الطالق والعتاق ووجوب النذور وغري ذلك من األحكام فيجـب  

  .)٢(صيامه بالنص واإلمجاع

صـوموا  «: املرفـوع منـه هـو    tس أما حديث كريب فهو اجتهاد من ابن عبـا 
رواه باملعىن، مث هو يف مسألة ما » لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان

  .)٣(إذا صام اإلنسان برؤية هل يفطر بأخرى أم ال ؟
عند عامة أهـل العلـم مـن    : وال اعتبار لقول املنجم والفلكي يف ثبوت اهلالل*

: وقال الروافض باعتبـاره، قـال البـاجي   . )٤(وغريهمالسلف واخللف واألئمة األربعة 
وإمجاع السلف الصاحل حجة عليهم اهـ، ونقل ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم 

اإلمجاع على عدم اعتبـار احلسـاب والتنجـيم يف     ٢٥/١٣٢وجمموع الفتاوى  ٢٨٦\١
  .إثبات رؤية اهلالل

عـن اخلـوض يف علـم     وهو مذهب باطل فقد ـت الشـريعة   :وقال ابن بزيزة
  . اهـالنجوم 

                                       
وصححه ابن حبان وابن ) ١٦٥٣(وابن ماجة ) ١٥٥٧(واللفظ له والنسائي ) ١١٥٧(أمحد وأبوا داود  ١

  ).٦٣٤(وابن حزم واأللباين يف اإلرواء ) ٢١٨٣(املنذر وابن السكن والدارقطين 
   ٣٢٩-٤/٣٢٨املغين  ٢
 ٢١٠-٤/٢٠٩ر نيل األوطا ٣

 .٣/٢٥٨االستذكار  ٤
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٣٧٧ 

إنـا أمـة أميـة ال نكتـب وال حنسـب،      «: أنه قال rعن النيب  tعن ابن عمر 
  .)١(يعين مرة تسعة وعشرون ومرة ثالثني » الشهر هكذا وهكذا

بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق احلكم باحلساب أصـال  : .. وقال ابن حجر
ومل يقـل  » ثالثـني عليكم فأكملوا العـدة  فإن غم «: ويوضحه قوله يف احلديث املاضي

  .)٢(فسلوا أهل احلساب اهـ

                                       
  )١٠٨٠(ومسلم ) ١٩١٣(البخاري  ١
   ١/١٠٦١فتح الباري  ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٣٧٨ 

  أركان الصوم: الفصل الثاني
وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غري  ،ومعىن النية القصد: النية-أ
ومـن   ،فمىت خطر بقلبه يف الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيـه فقـد نـوى    ،تردد

  .فهذا دليل على نيته الصوم  استيقظ من آخر الليل وسحر

ة حمضة فـافتقر إىل  وال يصح صوم إال بنية إمجاعا فرضا كان أو تطوعا ألنه عباد*
  .)١(النية كالصالة

  .)٢(جتدد لكل يوم قبل طلوع الفجر ألن صوم كل يوم عبادة مستقلة*

إمنـا األعمـال   «: يقـول  rمسعـت رسـول اهللا   : قـال  tعن عمر بن اخلطـاب  
كانـت هجرتـه إىل دنيـا يصـيبها أو إىل امـرأة       لكل إمرئ ما نوى، فمنبالنيات وإمنا 

  .)٣(»ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

مـن مل جيمـع قبـل    «: rقال رسـول اهللا  : قالت rزوج النيب  gوعن حفصة 
من مل يبيت الصيام قبـل الفجـر فـال صـيام     «: والنسائي بلفظ)٤(»الفجر فال صيام له

  .)٥(»له

حكـام النيـة   إعت على األمـر أي عزمـت عليـه فاإلمجـاع هـو      يعزم أمج)جيمع (
  .والعزمية 

كان يقول ألهله ارا هل عنـدكم طعـام؟ فـإن     rوأما األحاديث اليت فيها أنه 
فال تعارض ما سبق ألنه قد أصبح صـائما وهـو متطـوع،    كان عندهم أفطر وإال صام، 

قـد كنـت أصـبحت     :فأكـل مث قـال  «: واملتطوع أمري نفسه ولـذلك قـال يف احلـديث   
                                       

  ٣/٢٨٥، واالستذكار ٢٥/٢١٤وجمموع الفتاوى  ١/١١٥واملقدمات  ١/١١٧انظر السيل اجلرار  ١
  .املرجع السابق ٢
  )١٩٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١(البخاري  ٣
  )٧٣٠(والترمذي )٢٤٥٤(أمحد وأبوا داود  ٤
وصححه ابن خزمية وابن حبـان واحلـاكم والـذهيب واخلطـايب     ) ١٧٠٠(وابن ماجة ) ٢٣٣١(والنسائي  ٥

  وابن حزم والنووي وغريهم وأعله بالوقف البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي لكن له حكم الرفع
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٣٧٩ 

ويف روايـة لـه   )٢(»إذا أفطر اليوم وقد فرضت الصوم«: ويف رواية النسائي )١(»صائما
إمنا مثل صوم املتطوع مثل الرجل خيرج من ماله الصدقة فـإن شـاء   : فأكل منه، مث قال

  . )٣(»أمضاها وإن شاء حبسها

ك مـن  من بلغته رؤية اهلالل ارا صام من وقت بلوغه والشيء عليـه، وكـذل  *
أسلم يف ذلك الوقت، وبه قال أمحد وأبو حنيفة وغريه ورجحه ابن حـزم وابـن تيميـة    

  .)٤(وابن عبد اهلادي والصنعاين والشوكاين
رجـال مـن أسـلم أن أذن يف     rأمر رسول اهللا «: قال tعن سلمة بن األكوع 

الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن مل يكـن أكـل فليصـم فـإن اليـوم يـوم       
  .)٥(»اشوراءع

ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا مل يعلم بوجوبه بالليـل  : قال ابن تيمية
وجتدد له صوم بسبب كما إذا قامـت  : وقال أيضا )٦(كما إذا شهدت البينة بالنهار اهـ

  .)٧(البينة بالرؤية يف أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه وال يلزمه قضاء وإن كان قد أكل

مث علـم أن اليـوم مـن    : اجشون فيمن أصبح ومل يأكـل ومل يشـرب  وقال ابن امل
  .)٨(رمضان مضى إمساكه وأجزأه وال قضاء عليه اهـ

، الكف عن شهويت الفرج والبطن من طلوع الفجر إىل غـروب الشـمس  -ب 
 لَكُم يتبين ىحت واشربوا وكُلُوا لَكُم اللَّه كَتب ما وابتغوا باشروهن فَالَْآنَ﴿ :Iقال 

                                       
  )١١٥٤(مسلم  ١
 )٢٣٣٠(النسائي  ٢

 ٤/٣٠٠انظر احمللى البن حزم  ١٣٦-٤/١٣٥وصححه األلباين يف األرواء ) ٢٣٢٢(النسائي  ٣

، ٢/٨٧٠، وسبل السالم ٢٥/١٠٩وجمموع الفتاوى  ٦/٣٠٠واموع  ٤/٣٣٣واملغين  ٤/٢٩٠انظر احمللى  ٤
  .٢/٤٥٦، ونصب الراية ١/١١٧والسيل اجلرار 

  )١١٣٥(ومسلم ) ٢٠٠٧(البخاري  ٥
  ١٠٧: االختيارات الفقهية ص ٦
 ١٠٧: االختيارات الفقهية ص ٧

 ٨٠: ني صالقوان ٨
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٣٨٠ 

 البقـرة [ ﴾اللَّيـلِ  إِلَى الصيام أَتموا ثُم الْفَجرِ من الْأَسود الْخيط من الْأَبيض الْخيطُ
  .الصوم ال يزيد احملرم إال حترمياوعلى الصائم أن يكف عن كل املنهيات فإن ] ١٨٧

دع قـول الـزور والعمـل بـه     من مل ي«: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
وابـن ماجـة   )١(البخـاري ومسـلم  » واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

طعامـه  . من مل يدع قول الزور واجلهل والعمل به فـال حاجـة هللا يف أن يـدع   «: ولفظه
  . )٢(»وشرابه

فليس الصيام عن األكـل والشـرب واجلمـاع فقـط وإمنـا هـو تـرك املنـهيات         
  .فعل اخلريات والتحلي مبكارم األخالق والعادات واملسارعة يف

ليس الصيام عن األكل والشرب إمنا «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
  .)٣(»إين صائم: الصيام عن اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل

إذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث وال جيهل، «: قال rأنه  t هريرةوعن أيب 
  .)٤(»إين صائم: يقلرؤ شامته أو قاتله فلفإن ام

أما الذين يصـومون عـن األكـل والشـرب ويفطـرون علـى الغيبـة والنميمـة         
هلم  والكذب واستماع الغناء واملعازف واللهو واللعب وغريه من املعاصي فهؤالء ليس

  .من صيامهم إال اجلوع والعطش

ه إال اجلوع، ورب رب صائم ليس له من صيام«: قال rأنه   t هريرةفعن أيب 
  .)٥(»السهر م ليس له من قيامه إالقائ

                                       
  )٢٣٦٢(وأبوا داود ) ٦٠٥٧(البخاري  ١
  وصححه األلباين) ٣٤٧٩(وابن حبان ) ١٦٨٩(ابن ماجة  ٢
والبيهقي وصـححه احلـاكم والـذهيب وابـن امللقـن      ) ١٦٠٢(واحلاكم ) ٣٤٧٨(ابن خزمية وابن حبان  ٣

  )٥٣٧٦(واأللباين صحيح اجلامع 
  واللفظ له) ١١٥١(ومسلم ) ١٨٩٤(البخاري  ٤
ووافقه الذهيب واأللباين يف صـحيح  ) ١٦٠٣(واحلاكم ) ٣٤٨٠(وصححه ابن حبان ) ١٦٩٠(اجة ابن م ٥

  )١٠٧٦(الترغيب 
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٣٨١ 

رب قائم حظه من قيامه السـهر ورب صـائم   «: قال rأنه  tوعن ابن عمر 
  .)١(»حظه من صيامه اجلوع والعطش

                                       
  وصححه األلباين. الطرباين يف الكبري وعند امحد واحلاكم والبيهقي وحنوه عن أيب هريرة  ١
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٣٨٢ 

  :آداب الصوم: الفصل الثالث
  .)١(نقل ابن املنذر اإلمجاع على ندبيته وكذا ابن قدامة: السحور-١

  .)٢(»إن يف السحور بركةتسحروا ف«: rول اهللا قال رس: قال t أنسعن 

فصل مابني صـيامنا وصـيام   «: قال rأن رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن عمرو 
  .)٣(»أهل الكتاب أكلة السحر

أنه  tعن عبد اهللا بن عمرو .ويتم السحور بكل طعام أو شراب لو شربة ماء *
r ٤(»تسحروا ولو جبرعة ماء«: قال(.  

نعـم  «: قـال  rأن رسـول اهللا   t هريـرة عن أيب .بالتمر واألفضل أن يكون *
  .)٥(»سحور املؤمن التمر

مث  rتسحرنا مـع الـنيب   : قال tفعن زيد بن ثابت : وينبغي تأخري السحور*
  .)٦(قدر مخسني آية: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: t أنسقال . قام إىل الصالة

ربوا كلـوا واشـ  «: rول اهللا أن بالال كان يؤذن بليل فقال رس gوعن عائشة 
  .)٧(»حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر

من مسع أذان الفجر األخري وهـو يتسـحر فيمكنـه إكمـال سـحوره      : فائدة*
  :الذي يف يده

                                       
  .٤/٤٣٢واملغين  ١٥: اإلمجاع البن املنذر ص ١
  )١٠٩٥(ومسلم ) ١٩٢٣(البخاري  ٢
  )٢١٦٦(والنسائي ) ٧١٢(والترمذي ) ١٠٩٦(لم مس ٣
  وحنوه عند أمحد عن أيب سعيد اخلدري) ٣٤٧٥(ابن حبان  ٤
وحنـوه  ) ٥٦٢(وصححه األلبـاين يف الصـحيحة    ٢٣٧-٤/٢٣٦والبيهقي )٨٨٣(وابن حبان ) ٢٣٤٥(أبو داود  ٥

  عن جابر يف احللية أليب نعيم
  )١٠٩٧(ومسلم ) ١٩٢١(البخاري  ٦
  )١٠٩٢(ومسلم )١٩١٩(البخاري  ٧
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٣٨٣ 

إذا مسع أحدكم النداء واإلناء على «: rقال رسول اهللا : قال t هريرةعن أيب 
  .)١(»هيده فال يضعه حىت يقضي حاجته من

على الصـائم أن يكثـر مـن تـالوة القـرءان      : اإلكثار من نوافل الطاعات -٢
كما عليـه أن يتصـف بصـفة     ،وتدارسه ونوافل الصالة من رواتب الفرائض وغريها

  .اجلود والكرم بكل خري 

أجود الناس باخلري، وكان أجـود مـا    rكان رسول اهللا : قال tعن ابن عباس 
لقاه يف كل سنة يف رمضـان حـىت   يل عليه السالم كان ييكون يف شهر رمضان، إن جرب

أجـود   rالقرآن فإذا لقيه جربيل كـان رسـول اهللا    rينسلخ فيعرض عليه رسول اهللا 
  .)٢(»باخلري من الريح املرسلة

  :وعلى الصائم أن حيفظ جوارحه كلها -٣

ليس الصيام مـن الشـراب والطعـام وحـده     : قال tعن عمر بن اخلطاب  -
  .)٣(لكذب والباطل واللغو ولكنه من ا

إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك «: قال tوعن جابر بن عبد اهللا  -
عن الكذب واملأمث، ودع أذى اخلادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، وال جتعـل  

  .)٤(»يوم فطرك ويوم صومك سواء

إذا صمت فلتحفظ ما اسـتطعت  «: t قال أبو ذر: قال عن طليق بن قيس -
  . )٥(»ان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم خيرج إال إىل الصالةفك

  . )٦(»إذا اغتاب الصائم أفطر«: قال t أنسعن  -
                                       

والطرباين والبيهقي وصححه احلاكم والـذهيب وابـن امللقـن    ) ١٥٨٤(وأمحد واحلاكم ) ٢٣٥٠(أبو داود  ١
  )١٣٩٤(واأللباين يف الصحيحة 

  واللفظ له)٢٣٠٨(ومسلم )٦(البخاري  ٢
  وعن علي حنوه ٢/٤٢٢رواه ابن أيب شيبة  ٣
  ٤/٣٠٦ومن طريقه ابن حزم  ٢/٤٢٢ابن أيب شيبة  ٤
  ٤/٣٠٦ومن طريقه ابن حزم  ٢/٤٢١أيب شيبه  ابن٥
 .موقوفا ولعله أصح ٤/٣٠٦مرفوعا وهو عند ابن حزم يف احمللى  ٢/٤٢٣ابن أيب شيبة  ٦
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٣٨٤ 

وأصحابه إذا صاموا جلسوا  t هريرةكان أبو : عن أيب املتوكل الناجي قال -
  . )١(يف املسجد وقالوا نطهر صيامنا

والشـوى  )٢(.. الكـذب  ما أصاب الصائم شوى، إال الغيبة و: عن جماهد قال -
  .األمر اهلني يعين أن كل شيء أصابه ال يبطل صومه إال الغيبة والنميمة

  .)٣(»أهون الصوم ترك الطعام والشراب«: عن ميمون بن مهران قال -

  .)٤(»كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم«: عن إبراهيم النخعي قال -
  :تعجيل الفطر -٤

ل الناس خبري ما ال يزا«: قال rاهللا  أن رسول tعن سهل بن سعد الساعدي 
  . )٥(»عجلوا الفطر

يف سفر فصـام حـىت أمسـى     rقال كنت مع النيب  tعن عبد اهللا بن أيب أوىف 
أنزل فاجدح يل قال لو انتظرت حىت متسي قال أنزل فاجدح يل فإذا رأيت «قال لرجل 

 .)٦(»الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم

  :د الغروب مباشرةينبغي أن يكون بع*

إذا كان صائما أمر رجال فأوىف على نشز فإذا  rكان النيب «: قال tعن سهل 
 .)٧(»قال غابت الشمس أفطر

  :يكون الفطر على الرطب وإال فالتمر وإال فاملاء قبل صالة املغرب*

                                       
  ٣٠٧-٤/٣٠٦وابن حزم  ٢/٤٢٢ابن أيب شيبة  ١

 ٢/٤٢٢رواه ابن أيب شيبة  ٢

  ٤/٣٠٦واحمللى  ٢/٤٢٢ابن أيب شيبة  ٣
  ٢/٤٢٢ابن أيب شيبة  ٤
 )١٠٩٨(ومسلم ) ١٩٥٧(البخاري  ٥

  )١١٠١(ومسلم ) ١٩٥٨(البخاري  ٦
واللفظ له وصححه ووافقه الذهيب وابن امللقـن   ١/٤٣٤واحلاكم " على شيء"بلفظ ) ٣٥٠٩(ابن حبان  ٧

  )٢٠٨١(واأللباين يف الصحيحة 
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٣٨٥ 

إذا كان الرطب مل يفطر إال على الرطب وإذا  rكان النيب «: قال t جابرعن 
 .)١(»رمل يفطر إال على التممل يكن الرطب 

يفطـر علـى رطبـات قبـل أن      rكان رسول اهللا «: قال tعن أنس بن مالك 
 .)٢(»يصلى فإن مل تكن رطبات فعلى مترات فإن مل تكن حسا حسوات من ماء

  :وينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء عند الفطر وطيلة يوم الصوم*

إن للصائم عند فطره دعـوة  « rقال رسول اهللا : قال tعن عبد اهللا بن عمرو 
 . )٣(»ال ترد

ذهب الظمأ وابتلت العروق «: إذا أفطر قال rقال كان النيب  tعن ابن عمر 
 .)٤(»وثبت األجر إن شاء اهللا

اإلمـام العـادل   : ثالثـة ال تـرد دعـوم   «: قـال  rأن الـنيب   t هريرةعن أيب 
ا أبواب يوم القيامة وتفتح هلوالصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام 

 .)٥(»السماء ويقول بعزيت أل نصرنك ولو بعد حني

                                       
  )٩٢٢(عبد بن محيد وحسنه األلباين يف اإلرواء  ١
والذهيب  ١/٤٣٢وحسنه وصححه احلاكم ) ٦٩٦( والترمذي ٣/١٦٤واللفظ له وأمحد ) ٢٣٥٦(أبو داود  ٢

  )٩٢٢(وحسنه األلباين يف اإلرواء 
 وحسنه ابن حجر) ١٥٦٧(وصححه احلاكم ) ١٧٥٣(ابن ماجة  ٣

والذهيب وابـن امللقـن والبوصـريي وحسـنه     ) ١٥٦٨(وصححه احلاكم ) ٢٢٥٦(والدارقطين ) ٢٣٥٧(أبو داود  ٤
  )٩٢٠(ء الدارقطين والعسقالين واأللباين يف اإلروا

وحسـنه  ) ٣٤٢٧(وصـححه ابـن خزميـة وابـن حبـان      ) ١٧٥٢(وابن ما جه ) ٣٥٩٨(امحد والترمذي  ٥
  الترمذي
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٣٨٦ 

  :أمور تباح للصائم: الفصل الرابع
  :أن يصبح الصائم جنبا. ١

  .)١(إمجاعا، قاله ابن عبد الرب وغريه

يدركه الفجر جنبا يف رمضـان مـن غـري     rكان النيب «: قالت gعن عائشة 
  .)٢(»حلم فيغتسل ويصوم

  :قبلة واملباشرة دون اجلماعال. ٢

، وابـن عبـاس، وعائشـة، وعطـاء،     هريرةوبه قال عمر بن اخلطاب، وسعد، وأبو 
  .)٣(واحلسن، والشعيب، وأمحد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وداود، وابن حزم

يقبل ويباشر وهو صائم وكـان أملككـم    rكان النيب «: قالت gعن عائشة 
  .)٤(»إلربه

  . )٥(»ائم وأنا صائمةيقبل وهو ص rول اهللا كان رس«: قالت gعن عائشة 

أيقبل الصائم فقال له سل « rأنه سأل رسول اهللا  tعن عمرو بن أيب سلمة 
يفعل ذلك فقال يا رسول اهللا قد غفر اهللا لك  rهذه ألم سلمة فأخربته أن رسول اهللا 

  .)٦(»ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له واهللا إين ألتقاكم هللا وأخشاكم له
تقدم حديث أنه كان يصبح جنبا فيغسـل وهـذا   : االغتسال للصائم والتربد. ٣

  .يدل على اغتساله بعد الفجر 

                                       
  ٣/٢٨٩االستذكار  ١
  )١١٠٩(ومسلم) ١٩٣٠(البخاري  ٢
  .٣/٢٩٥االستذكار  - ٣
 )١١٠٦(ومسلم ) ١٩٢٧(البخاري  ٤

 )٢٣٨٤(أيب داود  ٥

  )١١٠٨(مسلم  ٦
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٣٨٧ 

لقد رأيت «: قال rعن بعض أصحاب النيب  tعن أيب بكر بن عبد الرمحن 
  .)١(»بالعرج يصب على رأسه املاء وهو صائم من العطش أو من احلر rالنيب 

بل ثوبا فـألقي عليـه    tرأى عبد اهللا بن عمر  وعن عبد اهللا بن أيب عثمان أنه
 .)٢(»وهو صائم

يقول إن يل أبـزن إذا وجـدت    tعن عيسى بن طهمان مسعت أنس بن مالك 
 . )٣(»احلر تقحمت فيه وأنا صائم

  .)٤(دخل الشعيب احلمام وهو صائم

  :املضمضة واالستنشاق من غري مبالغة. ٤

إال أن وبـالغ يف االستنشـاق   «: rقال رسـول اهللا  : قال tعن لقيط بن صربة 
  .)٥(»تكون صائما

  .)٦(وقال احلسن ال بأس باملضمضة والتربد للصائم
  .)٧(بال نزاع: السواك للصائم وابتالع الريق. ٥

لوال أن أشـق علـى أمـيت ألمـرم     « rقال رسول اهللا : قال t هريرةعن أيب 
  .)٨(»بالسواك عند كل صالة

علقـه البخـاري   » وآخره وال يبلـغ ريقـه   يستاك أول النهار tوكان ابن عمر 
يستاك إذا أراد أن يـروح إىل   tكان ابن عمر «ولفظه  ٢/٤٥١ووصله ابن أيب شيبة 

                                       
  .وصححه ووافقه الذهيب) ١٦١١(واحلاكم  ١/٢٩٤مالك و ٤/٦٣وأمحد ) ٢٣٦٥(أبو داود  ١
  ٢/٤٥٦علقه البخاري ووصله ابن أيب شيبة  ٢
  ١/١٠٧٢علقه البخاري ووصله قاسم بن ثابت يف غريب احلديث كما يف الفتح  ٣
  ٢/٤٨٠علقه البخاري ووصله ابن أيب شيبة  ٤
  واللفظ له) ٢٣٦٦(أبو داود  ٥
  ٤/٢٠٦ علقه البخاري ووصله عبد الرزاق -٦
  ٢٥/٢٦٦وجمموع الفتاوى  ٣/٣٧٨االستذكار  -٧
  ومل مييز صائما من غريه) ٢٥٢(ومسلم ) ٨٨٧(البخاري  ٨
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٣٨٨ 

وقال ابن سريين ال بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال املـاء  » الظهر وهو صائم
د إذا ازدر«: وقـال عطـاء  . )٢(»يبتلع ريقه«: وقال قتادة. )١(»له طعم وأنت متضمض به

  .)٣(»ريقه ال أقول يفطر

  .)٤(وال يضر ابتالع الريق إمجاعا

مل يردد ليل من كتاب أو سنة ثابتـة بالنـهي عـن    : الكحل والدهن والطيب. ٦
 .)٥(شيء من ذلك

ما رأيـت  «: عن األعمش قال. )٦(»أنه كان يكتحل وهو صائم« t أنسوعن 
يكتحل الصـائم   أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن

  .)٨(»ال بأس بالكحل للصائم«: وعن احلسن قال.  )٧(»بالصرب

سألت إبراهيم أيكتحل الصائم قـال نعـم قلـت    «: عن القعقاع بن يزيد قال
  .)٩(»أجد طعم الصرب يف حلقي قال ليس بشيء

إن الدموع اليت تفرزها الغدة الدمعية لتنظيف وترطيب قرنية العـني  : مالحظة
األنف عن طريق القناة الدمعية ولذا عند ما يبكى اإلنسـان طـويال   تصب يف ختويف 

  .)١٠(يتمخط كثريا وعليه من وجد الكحل أو حنوه يف حلقه فابتلعه عمدا فسده صومه 

                                       
  ()علقه البخاري ووصله ابن أيب شيبة  ١
  ٤/٢٠٥علقه البخاري ووصله عبد الرزاق  -٢
  ٤/٢٠٥علقه البخاري ووصله عبد الرزاق  -٣
، ومراتـب  ١٦: ، واإلمجاع البن املنذر ص٣/٣٧٨ستذكار واال ٢٥/٢٦٦وجمموع الفتاوى  ٦/٣٤١اموع  ٤

  .٧١: اإلمجاع ص
  ٢٣٤-٢٥/٢٣٣جمموع الفتاوى  ٥
  وحسنه األلباين وعلقه البخاري) ٢٣٧٨(أبو داود  ٦
  وحسنه األلباين)٢٣٧٩(أبو داود  ٧
  وصححه ابن حجر) ٧٥١٥-٧٥١٤(علقه البخاري ووصله عبد الرزاق  ٨
  ٤/٢٠٨رزاق علقه البخاري ووصله عبد ال -٩

  ٣٧٩: انظر شرح وظائف أعضاء اإلنسان ص ١٠
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٣٨٩ 

 »إذا كان يوم صوم أحدكم فليصـبح دهنيـا متـرجال   «: قال t مسعودعن ابن 
  .علقه البخاري

  .)١(»اهـه للصائم وشم الروائح الطيبة ال بأس ب: وقال ابن تيمية

منـهم   اليضر عنـد أكثـر الصـحابة وأكثـر الفقهـاء     : احلجامة وسحب الدم. ٧
  .)٢(الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وأبو ثور وغريهم

  .)٣(»وهو صائم rاحتجم النيب «: قال tعن ابن عباس 
أكنتم تكرهون احلجامة للصائم فقال ال إال مـن أجـل    tعن أنس بن مالك 

 . )٤(»الضعف

 . )٥(»حجمت زيد بن األرقم وهو صائم«: عن دينار قال

 .)٦(»أنه رأى أم سلمة حتتجم وهي صائمة«عن فرات موىل أم سلمة 

ومثل احلجامة قلع األضراس وحنوها واجلرح ال ستخراج عقدة أو ورم أو شـوكة  
  .وحنو ذلك 

  . )٧(:تذوق الطعام ومضغه للطفل ما مل يصل إىل احللق. ٨

وق اخلل أو الشيء ما مل يـدخل حلقـه   ال بأس أن يذ«: قال tعن ابن عباس 
  .)٨(»وهو صائم

                                       
   ١٠٨: االختيارات ص ١
  ٢٥/٢٥٢وجمموع الفتاوى  ٣٩٠-٦/٣٨٩انظر اموع  ٢
  )١٢٠٢(ومسلم ) ١٩٣٩(البخاري  ٣
 )١٩٤٠(البخاري  ٤

  وعلقه البخاري ٢/٤٦٨ابن أيب شيبة  ٥
  وعلقه البخاري ٢/٤٦٩ابن أيب شيبة  ٦
 ٦/٣٩٤انظر اموع  ٧

  بسند حسن)٣/٤٧(علقه البخاري ووصله ابن أيب شيبة  ٨
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٣٩٠ 

عن يونس عن احلسن قال رأيته ميضغ للصيب طعاما وهو صائم ميضغه مث خيرجه 
  . )١(»من فيه يضعه يف فم الصيب

بـن أيب طالـب   وبه قـال علـي   عند عامة أهل العلم : األكل والشرب ناسيا. ٩
وال يعلـم هلـم خمـالف مـن      رضـي اهللا عنـهم    ابن عمرو هريرةوزيد بن ثابت وأبو 

  .الصحابة كما قال ابن حزم وابن املنذر وابن حجر 

وهو قول اجلمهور احلسن وجماهد وأمحد وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور 
وداود وابن املنـذر وغريهـم ورجحـه ابـن حـزم وابـن تيميـة والنـووي والعسـقالين          

  .)٢(.والصنعاين والشوكاين

  .وخالف يف هذه املسألة مالك وربيعة

إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنـا  «:قال rعن النيب  t هريرةعن أيب 
  .)٣(»أطعمه اهللا وسقاه

فقـال يـا رسـول اهللا إين أكلـت      rجاء رجل إىل النيب : قال t هريرةعن أيب 
من : بلفظ ورواه الدارقطين)٤(»اهللا أطعمك وسقاك«: وشربت ناسيا وأنا صائم فقال

  .)٥(»أفطر يوما من رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة

وهذه الرواية تدل على أن من فعل شيئا من املفطرات ناسيا كاجلماع وغريه فال 
  . شيء عليه

                                       
  ٣/٤٧وابن أيب شيبه ) ٧٥١٣(عبد الرزاق  ١
وسـبل   ٣/٣١٩واالسـتذكار   ٢٥/٢٢٦وجمموع الفتـاوى   ٤/٣٦٧واملغين  ٦/٣٥٢واموع  ٤/٣٥٦احمللى ٢

 ٢/٨٨٣السالم 

و شرب ناسيا وهـو  من أكل أ( وبلفظ ) ٧٢١(والترمذي )١١٥٥(واللفظ له ومسلم )١٩٣٣(البخاري  ٣
  )١٦٧٣(وابن ماجة ) صائم فال يفطر فإمنا هو رزق رزقه اهللا

  )٢٣٩٨(أبو داود  ٤
واحلاكم والذهيب وابن حجـر وابـن   ) ٣٥٢٠(وصححه ابن خزمية وابن حبان  ٢/١٧٨ورواه الدارقطين  ٥

  .امللقن والدارقطين
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٣٩١ 

مـن أكـل يف شـهر رمضـان ناسـيا فـال قضـاء        «: قـال  rوعن أيب سعيد أنه  
  .)١(»عليه

معـه مث   بقصعة من ثريـد فأكلـت   فأتى rعن أم إسحاق أا كانت عند النيب 
 rفقال هلا الـنيب  .اآلن بعد ما شبعت : تذكرت أا كانت صائمة فقال هلا ذو اليدين

  . )٢(»أمتي صومك فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليك

عن ابن جريج عن عمرو بـن  ] ٧٣٧٨[ومن املستطرفات ما رواه عبد الرزاق 
ال «: بحت صائما فنسيت فطعمت قالفقال أص t هريرةدينار أن إنسانا جاء إىل أيب 

بأس قال مث دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت قـال ال بـأس اهللا أطعمـك    
أنـت إنسـان مل    t هريرةوسقاك مث قال دخلت على آخر فنسيت وطعمت فقال أبو 

  .» تتعود الصيام

  :والفطر باجلماع سهوا كالفطر باألكل والشرب نسيانا: تنبيه
  .)٣(»إن جامع ناسيا فال شيء عليه«: قال احلسن وجماهد

أن من جامع جاهال أو ناسيا فال قضاء عليه قال وهي إحدى «: وقال ابن تيمية
  .»)٤(الروايتني عن امحد

واعلم أن من فعل شيئا من املفطرات : ١/١٢٢قال الشوكاين يف السيل اجلرار 
  .اهـ. فطركاجلماع ناسيا فله حكم من أكل أو شرب ناسيا، وال فرق بني مفطر وم

عام أو شراب أو غبار أو ذباب وحنوه إىل احللق خطـأ مـن غـري    وصول ط-١٠ 
  :قصد

  ].٥األحزاب [ ﴾بِه أَخطَأْتم فيما جناح علَيكُم ولَيسI: ﴿قال 

                                       
 ١/١٧٣وقواه ابن حجر يف الفتح بشواهده ) ٢٢١٩(الدارقطين  ١

 ٤/٨٨انظر اإلرواء . وفيه ضعف ولكن يقويه ما قبله  ٦/٣٦٧د أمح ٢

  .٤/١٧٤علقه البخاري ووصله عبد الرزاق  -٣
  ٤/٣٦٧واملغين  ٦/٣٥١واحمللى واموع  ١٠٩: االختيارات ص ٤
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٣٩٢ 

إن اهللا وضـع عـن أمـيت اخلطـأ والنسـيان ومـا       «قـال   rعن ابن عبـاس أنـه   
  .)١(»استكرهوا عليه

ال : ت لعطاء إنسان يستنثر فدخل املاء يف حلقـه قـال  قل«: عن ابن جريج قال
  .)٢(»بأس بذلك

نقل ابن جزي اإلمجاع على أن ماال ميكن االحتـراز منـه كالـذباب يطـري إىل     و
  .احللق وغبار الطريق ال يضر الصوم 

ونقل ابن املنذر اإلمجاع على أن من دخل يف حلقه الذباب وهـو صـائم أنـه ال    
  . اهـ» شيء عليه

ن املنذر أمجع أهل العلم على أنه الشيء على الصائم فيمـا يبلعـه ممـا    وقال اب
  .)٣(اهـجيري مع الريق مما بني أسنانه مما ال يقدر على رده 

ونقل اإلمجاع عليه اخلطايب وابن املنذر والنـووي وابـن عبـد    : غلبة القيء-١١
  .)٤(الرب وابن حزم

فليس عليه قضاء ومن  من ذرعه قيء وهو صائم«: قال rأنه  t هريرةعن أيب 
  . )٥(»استقاء فليقض

أنه كان يقول من استفاد وهو صـائم فعليـه    tعن نافع عن عبد اهللا بن عمر 
  .)٦(»القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء

                                       
وله شـواهد تقويـة   ) ٨٢(وصححه األلباين يف اإلرواء  ٢/١٩٨واللفظ له واحلاكم ) ٢٠٤٥(وابن ما جه  ١

  أبو حامت وغريمهاوأعله امحد و
  ٢/٤٨٤علقه البخاري ووصله ابن أيب شيبة  ٢
   ٦/٣٤٧اموع  ٣
، واالســتذكار ٢٥/٢٢١، وجممــوع الفتــاوى ١٥: ومراتــب اإلمجــاع ص ٦/٣٤٤امــوع  ٤/٣٦٨املغــين  ٤

٣/٣٤٧.  
وصححه ابـن   ٢/١٨٤والدارقطين )١٦٧٦(وابن ماجة ) ٧٢٠(واللفظ له والترمذي ) ٢٣٨٠(ابو داود  ٥

 والذهيب واأللباين وأعله امحد والبخاري والترمذي وأبو داود ١/٤٢٦واحلاكم )٣٥١٨( حبان

  ٢/١٠٠والشافعي يف األم  ٢٤٢: مالك ص ٦
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٣٩٣ 

من أكل أو شرب أو أتى زوجته بعد طلوع الفجر يظنه من الليل فال شيء -١٢
  عليه أو أفطر ارا يظن الشمس قد غربت

و قول عروة وجماهد وسعيد بن جبري وهشام بن عروة واحلسن وإسحاق وداود وه
  .)١(ورجحه ابن تيمية وابن حزم

 ﴾قُلُـوبكُم  تعمـدت  مـا  ولَكن بِه أَخطَأْتم فيما جناح علَيكُم ولَيسI: ﴿قال 
  ].٥األحزاب [

ليل فبـان ـارا فـال     ومن أكل أو شرب يف رمضان معتقدا أنه: قال ابن تيمية
  .)٢(اهـ قضاء عليه

يف رمضان يف زمن  rعن زيد بن وهب قال كنت جالسا يف مسجد رسول اهللا 
عمر بن اخلطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا وحنن نرى أنه من 
الليل مث انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما 

  .)٣(»عمر واهللا ال نقضيه ما جتانفنا باإلمثمكانه فقال 

أفطرنا على عهد النيب صل اهللا عليه وسـلم  : قالت gعن أمساء بنت أيب بكر 
وقـال  . بـد مـن قضـاء   : فأمروا بالقضاء؟ قـال : يوم غيم مث طلعت الشمس، قيل هلشام

  .)٤(ال أدري أقضوا أم ال: مسعت هشام يقول: معمر

لـو أمـرهم    rال جيـب القضـاء فـإن الـنيب     : قال ابن تيمية بعد هذا احلـديث 
-بالقضاء لشاع ذلكم كما نقل فطرهم، فلما مل ينقل ذلك دل على أنه مل يأمرهم به 

وقد نقل هشام عن أبيه عروة أم مل يؤمروا بالقضاء، وعـروة أعلـم مـن     -إىل أن قال
  :)٥(ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه

                                       
  ٣/٣٤٤واالستذكار  ٢٥/٢٥٩جمموع الفتاوى  ١
   ٢٥/٢٦٤وانظر جمموع الفتاوى  ١٠٩: االختيارات ص ٢
  ٣/٢٤ابن أيب شيبة  ٣
  )١٩٥٩(البخاري  -٤
  ٢٣٢-٢٥/٢٣١ي جمموع الفتاو -٥
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٣٩٤ 

  :يظنها قد غربتومثله من أفطر قبل غروب الشمس وهو 
يـوم غـيم مث    rأفطرنا علـى عهـد الـنيب    «: قالت gعن أمساء بنت أيب بكر 

مسعـت  : بد من قضاء، وقال معمـر : فأمروا بالقضاء، قال: طلعت الشمس، قيل هلشام
  .)١(»ال أدري أقضوا أم ال: هشاما يقول

لـو أمـرهم    rال جيـب القضـاء، فـإن الـنيب     : قال ابن تيمية بعد هذا احلـديث 
-لقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما مل ينقل ذلك دل على أنه مل يأمرهم بـه  با

وقد نقل هشام عن أبيه عروة أم مل يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه،  -إىل قوله
  . )٢(اهـ. وهذا قول إسحاق بن راهويه

                                       
  ).١٩٥٩(البخاري  ١
 .٢٣٢-٢٥/٢٣١جمموع الفتاوى  ٢
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٣٩٥ 

  وهي نوعان: مبطالت الصوم: الفصل الخامس 
قاله ابن املنذر  ماع إمجاعاوهو تعمد اجل: رة معاما يلزم منه القضاء والكفا –أ 

  .)١(والنووي والشوكاين

سعيد بن جبري وابن سريين وجابر بـن  : وال كفارة إال يف اجلماع عند اجلمهور
  .)٢(سعد والشعيب وقتادة والشافعي وأمحد ورجحه ابن حزم وابن تيمية

يـا  : جـل فقـال  إذ جاء ر rقال بينما حنن جلوس عند النيب  t هريرةعن أيب 
 r هلكت قال مالك ؟ قال وقعت على امرأيت وأنا صائم فقال رسـول اهللا  رسول اهللا

» فهل تستطيع أن تصوم شـهرين متتـابعني ؟  «: ال قال: قال» هل جتد رقبة تعتقها ؟«
فبينمـا   rقال فمكث الـنيب  . ال : قال» فهل جتد إطعام ستني مسكينا ؟«: ال قال: قال

» أيـن السـائل  «: والعرق املكتـل ـ قـال    بعرق فيها متر ـ  r حنن على ذلك أيت النيب
الرجل أعلى أفقر مين يا رسول اهللا ؟ فوا اهللا : قال» خذ هذا فتصدق به«أنا قال : فقال

حـىت   rما بني ال بتيها ـ يريد احلرتني ـ أهل بيت أفقر من أهل بييت فضحك الـنيب    
أنـت وأهلـك   كله «زاد ابو داوود و )٣(متفق عليه» أطعمه أهلك«: بدت أنيابه مث قال

  .)٥(»صم يوما مكانه«وابن ماجة بلفظ  )٤(»وصم يوما واستغفر اهللا
وما سوى اجلماع من املفطرات ال كفارة فيه ألن النص إمنا ورد باجلمـاع وحـده   
وما سواه ليس فيه معناه ألن اجلماع أغلظ وهلذا جيب احلد به يف ملك الغري وال جيـب  

  .)٦(لى األصلفيما سواه فيبقي ع

                                       
والسـيل   ٣/٣٤٧، واالسـتذكار  ١٥: واإلمجاع البن املنذر ص ٨٠: القوانني الفقهية ص ٦/٣٦٤اموع  ١

  ٢/١٢٠اجلرار 
  .٣/٣١٣االستذكار  ٢
 )١١١١(ومسلم ) ١٩٣٦(البخاري  ٣

  )٢٣٩٣(وأبو داود  ٤
  ).٩٣٩(وقواه ابن حجر وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١٩٥٤(بن خزمية وصححه ا)١٦٧١(وابن ماجة  ٥
   ٤/٣١٣واحمللى  ٣٧٦و ٦/٣٥٨موع شرح املهذب ٦
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٣٩٦ 

  :الكفارة له ثالث حاالتتكرر *
  .إذا جامع يف يوم مث كفر مث جامع يف يوم آخر فعليه كفارة أخرى إمجاعا  –أ 

  .إذا جامع يف يوم واحد مرارا فليس عليه إال كفارة واحدة إمجاعا  –ب 

إذا جامع يف ار رمضان ومل يكفر مث جامع يف يوم آخر فيه قوالن أصحهما  –ج 
ليه لكل يوم كفارة ألن كل يوم عبادة مستقلة وهـذا قـول مجهـور العلمـاء مالـك      أن ع

  .)١(والشافعي وغريهم
  :)٢(وخصال الكفارة هي

  عتق رقبة. ١

  صوم شهرين متتابعني. ٢

  إطعام ستني مسكينا. ٣

هذه اخلصال على الترتيب كما هو واضح من لفظ احلديث وقد ذكر ابن القيم 
  .)٣(لذلك ستة مرجحات

  :فقط ما يلزم منه القضاء –ب 

  . )٤(قاله ابن حزم وابن تيمية وابن جزي إمجاعا: تعمد األكل والشرب – ١

 الْأَسـود  الْخيط من الْأَبيض الْخيطُ لَكُم يتبين حتى واشربوا وكُلُوا﴿ :Iقال 
نرِ مالْفَج وا ثُممأَت اميلِ إِلَى الصوال خالف بني أهـل العلـم أن مـن أكـل أو      ﴾اللَّي

  .شرب عمدا ذاكرا لصومه أن صومه فسد وعليه القضاء 

  

                                       
   ٤/٤١٥واحمللى  ٣٧١-٦/٣٦٩اموع  ١
 ٣/٣١٥االستذكار  ٢

   ٤/٣٢٨واحمللى  ٦/٣٨٣واوع  ٢٧٢-٣/٢٦٩ذيب السنن  ٣
 ٢٥/٢١٩وجمموع الفتاوى  ٧٠: اتب اإلمجاع صومر ٤/٣٠٢واحمللى  ٨٠: القوانني الفقهية ص ٤
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٣٩٧ 

ال خالف أن من تعمد القيء بطل صومه نقل اإلمجـاع عليـه   : تعمد القيء – ٢
  .)١(ابن املنذر وعليه القضاء

من ذرعه القيء فلـيس عليـه قضـاء ومـن     «: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب 
  . )٢(»فليقض استقاء عمدا

جيب على احلائض والنفساء اإلفطار والقضاء إذا طهرتا : يض والنفاساحل – ٣
  .)٣(إمجاعا قاله ابن قدامة وابن تيمية وابن حزم

فقلت ما بـال احلـائض تقضـي الصـوم وال      gعن معاذة قالت سألت عائشة 
نـؤمر  تقضي الصالة فقالت أحرورية أنت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصـوم وال  

  .)٤(»بقضاء الصالة

من تعمد إخراج املين بلذة عن طريق القبلـة واملباشـرة   : تعمد إنزال املين – ٤
  .)٥(بطل صومه إمجاعا قاله ابن قدامة

يف احلديث  rووجب عليه القضاء لقوله  )٦(وكذلك عن طريق االستمناء باليد
  .)٧(»يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«: القدسي

  .)٨(.فال يضر الصوم إمجاعا قاله ابن حزم وابن تيمية وابن جزي أما االحتالم

                                       
  ١٥: واإلمجاع البن املنذر ص ٣٤٥-٦/٣٤٤اموع  ١
 وقد تقدم خترجيه قريبا) ٣٥١٨(وابن حبان) ١٦٧٦(وابن ماجة ) ٧٢٠(والترمذي ) ٢٣٨٠(أبو داود  ٢

  ٢٥/٢٢٠جمموع الفتاوى  ٤/٣١٣واحمللى  ٦/٢٥٩اموع  ٤/٣٩٧املغين  ٣
  )٣٣٥(سلم وم)٣٢١(البخاري  ٤
 ٢/١٢١والسيل اجلرار  ٨١: وابن جزي ص ٤/٣٦١املغين  ٥

  ٢/١٢١والسيل اجلرار  ٢٥/٢٢٤جمموع الفتاوى  ٦
  )١١٥١(ومسلم )١٩٨٤(البخاري  ٧
  ٢٥/٢٢٤وجمموع الفتاوى  ٣٦١– ٤/٣٦٠واملغين  ٤/٣٣٧واحمللى  ٨١: القوانني الفقهية ص ٨
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٣٩٨ 

من نوى إبطال صومه وعزم على اإلفطار : عند مجهور العلماء: نية اإلفطار – ٥
إمنا األعمال بالنيات وإمنا « rذاكرا معتمدا بطل صومه وإن مل يأكل ومل يشرب لقوله 

  .)١(»لكل امرئ ما نوى

سائل مضغوط يف زجاجة يستنشق عن طريق الفـم  وهو دواء : خباخ الربو – ٦
وهو حيتوي على مستحضرات طبية واملاء واألكسجني وقد أكد األطبـاء والصـيادلة أن   
هذا احملتوى يدخل إىل املعدة بيقني وانطالقا من ذلك فهو مفسد للصـوم كشـرب أي   

  .)٢(دواء آخر

يف  حيـرق  سـجائر ومـا  ، لفـائف التبـغ  « الدخان جبميع أنواعـه : التدخني – ٧
هو مواد عضوية حتتوي على القطران والنيكوتني ـ  » األنبوب وما يوضع يف النار جيل

وعلى الرئتني وتصبغ الطبقـة  ) الفلتر( الضارين جبسم اإلنسان ـ وهلا جرم يظهر يف  
املخاضية اليت تغطي جدار البلعوم بلون داكن هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى فـإن      

فيؤثر علـى أعصـابه تـأثريا ال يقـل عـن تـأثري اخلمـور        التدخني يليب شهوة املدخن 
يصرب املدخن على اجلوع والعطش وال يصرب على تـرك الـدخان   ذلك واملخدرات ول

يـدع  «فالدخان من هذه الناحية يتناىف مع معىن الصوم الذي ورد يف احلديث القدسي 
  .متفق عليه » طعامه وشرابه وشهوته من أجلي

تفق العلماء يف هذا العصر على أنه مفسـد للصـوم   وانطالقا من كل هذا فقد ا
  .)٣(هذا باإلضافة إىل كونه حمرما

ــني األذن   : دواء األذن – ٨ ــة األذن يفصــل ب ال يفســد الصــوم ألن غشــاء طبل
اخلارجية واألذن الوسطى وتقف عنده السوائل فال تتجاوزه، أما إذا أزيل هذا الغشاء 

نفذا إىل اجلـوف التصـاهلا بـالبلعوم عـن     وأصيب اإلنسان بالصمم فإن األذن تصري م
  .)٤(طريق قناة استاكيوس ففي هذه احلالة يكون دواء األذن مفسدا للصوم

                                       
 )١٩٠٧(ومسلم ) ١(البخاري  ١

  ٥س ) ١١٩(وجريدة املسلمون عدد  ١٠٢-١٠١: ص) ١٤(ة العدد انظر جملة احلكم ٢
 املصدر السابق  ٣

   ١٠٩: ص)١٤(وجملة احلكمة  ٣٦٥: انظر تشريح وظائف أعضاء اإلنسان ص"  ٤
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٣٩٩ 

وهي مفسدة للصوم كلها ألا توصل الغـذاء أو الـدواء إىل   : احلقنة باإلبرة-٩
الدم الذي يوزعه على كل اجلسد فهي أسرع من تناول الطعام والشراب والدواء عن 

واملغذية منها ميكن اإلستغناء ا عن الطعام والشراب واليت للتداوي تغىن طريق الفم 
  .)١(عن شرب الدواء وهي كلها تصل إىل الدم والوريدية أسرع من العضلية مفعوال

                                       
  ١١٥: ص) ١٤(وجملة احلكمة العدد ) ١٣٩٠(وانظر جملة االعتصام عدد رمضان  ١
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٤٠٠ 

  قضاء الصيام: الفصل السادس
جيب قضاء رمضان على التراخي ال على الفور عند اجلمهور مـن األئمـة    – ١

  . )١(.األربعة وغريهم 

﴾ أُخـر  أَيـامٍ  مـن  فَعـدةٌ ﴿ :Iال بأس أن يفرق لقول اهللا  tقال ابن عباس -
  .)٢(]١٨٤البقرة [

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أسـتطيع أن  «: قالت gعن عائشة  -
  .)٣(»أقضيه إال يف شعبان

ومن أخر القضاء حىت دخل رمضان صامه مث قضى بعـد ذلـك وال إطعـام     – ٢
قال إبراهيم إذا فرط حىت جاء رمضان آخر يصومها «: بخاري يف صحيحهعليه قال ال

أنه يطعم ومل  tمرسال وعن ابن عباس  t هريرةومل ير عليه إطعاما ويذكر عن أيب 
يذكر اهللا اال طعام إمنا قال فعدة من أيام أخر قلت به قال احلسن البصـري وإبـراهيم   

  .)٤(حزم والبخاري والشوكاينالنخعي وأبو حنيفة واملزين وداود ورجحه ابن 

  .-يعين اإلطعام- )٥(مل يثبت فيه شيء مرفوع اهـ: قال ابن حجر

  . اهـ.ال يصح يف اإلطعام شيء يعين مرفوعا : قال عبد احلق يف أحكامه
وقد بينا أنه مل يثبت يف ذلك عن الـنيب  : ٤/٢٥١قال الشوكاين يف نيل األوطار 

r ،وذهاب اجلمهور إىل قـول ال يـدل علـى أنـه      شيء، وأقوال الصحابة ال حجة فيها
احلق، والرباءة األصلية قاضية بعدم وجوب االشتغال باألحكام التكليفيـة حـىت يقـوم    

  . اهـ. الدليل الناقل عنها، وال دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب

                                       
   ٤/٤٥٩املغين  ١
  )٧٦٦٥(الرزاق  علقه البخاري ووصله مالك وعبد -٢
  )١١٤٦(ومسلم ) ١٩٥٠(البخاري  ٣
  ٢/١٢٩والسيل اجلرار  ٦/٤١٢اموع  ٤
  ١/١٠٨٧فتح الباري  ٥
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٤٠١ 

  :من مات وعليه صيام يقضيه عنه وليه – ٣
  . )١(»صيام صام عنه وليه من مات وعليه«: قال rأن رسول اهللا  g عن عائشة

فقـال يـا رسـول اهللا إن أمـي      rجاء رجل إىل النيب «: قال tعن ابن عباس 
  .)٢(»نعم قال فدين اهللا أحق أن يقضى«ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال 

  

                                       
  )١١٤٧(ومسلم ) ١٩٥٢(البخاري  ١
   ٤/٤٢٠واحمللى  ٦/٤٢١وانظر اموع ) ١١٤٨(واللفظ له ومسلم ) ١٩٥٣(البخاري  ٢
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٤٠٢ 

  
  

  

  

  

  

 
  :وفيه ثالثة فصول

  الصوم الواجب: الفصل األول •

  صوم التطوع: الفصل الثاين •

  األيام املنهي عن صيامها: الفصل الثالث •
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٤٠٣ 

  :الصوم الواجب ثالثة أقسام: الفصل األول
 .)١(وهي فرض واجب بالكتاب والسنة وإمجاع األمة: صوم رمضان -١

 للنـاسِ  هـدى  الْقُرَآنُ فيه أُنزِلَ الَّذي رمضانَ شهرI: ﴿فقال : أما الكتاب -
اتنيبو نى مدالْه قَانالْفُرو نفَم هِدش كُمنم رهالش همص١٨٥البقرة .[﴾فَلْي[ . 

  :فأحاديث كثرية متواترة منها على سبيل املثال :وأما السنة -
ثائر الرأس فقـال   rأن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا  tعن طلحة بن عبيد اهللا 

الصـلوات اخلمـس إال أن   «: صالة فقاليارسول اهللا أخربين ما ذا فرض اهللا علي من 
شـهر رمضـان إال أن   « فقال أخربين مبا فرض اهللا علي من الصيام فقـال » تطوع شيئا
 .)٢(»...تطوع شيئا

على وجوبه غري واحد من أهـل العلـم كـابن حـزم وابـن       وقد نقل االمجاع -
 .وابن قدامة  النوويو املنذر

  :صوم الكفارات -٢

  .يف ذلك  t هريرةرمضان وتقدم قريبا حديث أيب مثل كفارة اجلماع يف  -أ

 قَتلَ ومن خطَأً إِلَّا مؤمنا يقْتلَ أَنْ لمؤمنٍ كَانَ وما﴿ :Iقال : كفارة القتل -ب
 قَـومٍ  مـن  كَانَ نْفَإِ يصدقُوا أَنْ إِلَّا أَهله إِلَى مسلَّمةٌ وديةٌ مؤمنة رقَبة فَتحرِير خطَأً مؤمنا
ودع لَكُم وهو نمؤم رِيرحفَت ةقَبر ةنمؤإِنْ مكَانَ و نمٍ مقَو كُمنيب  مهـنيبو  يثَـاقـةٌ  ميفَد 

 مـن  توبـةً  ابِعينِمتت شهرينِ فَصيام يجِد لَم فَمن مؤمنة رقَبة وتحرِير أَهله إِلَى مسلَّمةٌ
كَانَ اللَّهو ا اللَّهيملا عيمك٩١النساء [.  ﴾ح[ .  

 ولَكـن  أَيمـانِكُم  فـي  بِـاللَّغوِ  اللَّـه  يؤاخذُكُم لَا﴿ :Iقال : كفارة اليمني -ج
ذُكُماخؤا يبِم متقَّدانَ عمالْأَي هتفَكَفَّار امإِطْع ةرشع سمنياك نم  ـطسـا  أَوـونَ  ممطْعت 
يكُملأَه أَو مهتوسك أَو رِيرحت ةقَبر نفَم لَم جِدي اميفَص امٍ ثَلَاثَةأَي كةُ ذَلكَفَّار انِكُممأَي 

                                       
 ١/٥٢٧بداية اتهد  ١

  )١١(ومسلم واللفظ له ) ١٨٩١(البخاري  ٢
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٤٠٤ 

املائـدة   [﴾ تشـكُرونَ  لَعلَّكُم هَآيات لَكُم اللَّه يبين كَذَلك أَيمانكُم واحفَظُوا حلَفْتم إِذَا
٩١ [.  

 لمـا  يعـودونَ  ثُـم  نِسـائهِم  من يظَاهرونَ والَّذينI: ﴿قال : كفارة الظهار -د
 )٣( خـبِري  تعملُونَ بِما واللَّه بِه توعظُونَ ذَلكُم يتماسا أَنْ قَبلِ من رقَبة فَتحرِير قَالُوا
نفَم لَم جِدي امينِ فَصيرهنِ شيابِعتتم نلِ ما أَنْ قَباسمتي  ـنفَم  لَـم  عطـتسي  ـامفَإِطْع 
نيتا سينكسم كوا ذَلنمؤتل بِاللَّه هولسرو لْكتو وددح اللَّه رِينلْكَافلو ذَابع   ﴾ـيمأَل

  .]٤-٣اادلة [

 فَفديـةٌ  رأْسـه  من أَذًى بِه أَو مرِيضا منكُم كَانَ منI: ﴿َقال : فدية األذي -هـ
نامٍ ميص أَو قَةدص أَو كس١٩٥البقرة [ ﴾ن[.  

 حـرم  وأَنـتم  الصيد تقْتلُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :Iقال : جزاء الصيد -و
نمو لَهقَت كُمنا مدمعتاٌء مزثْلُ فَجا ملَ مقَت نمِ معالن كُمحي ا بِهلٍ ذَودع  كُمـنا  ميـده 
  .] ٩٧املائدة [ ﴾صياما ذَلك عدلُ أَو مساكني طَعام كَفَّارةٌ أَو الْكَعبة بالغَ

 :Iب عليه الوفـاء بـذلك قـال    فمن نذر صوما وج: )١(صوم النذر إمجاعا -٣
 ثُـمI: ﴿ وقـال  ] ٧اإلنسـان  [﴾ مسـتطريا  شـره  كَـانَ  يوما ويخافُونَ بِالنذْرِ يوفُونَ﴿

من «: قال rعن النيب  gوعن عائشة ] ٢٩احلج [ ﴾نذُورهم ولْيوفُوا تفَثَهم لْيقْضوا
  .)٢(» يعصهنذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال

ويكره النذر املعلق كأن يقول إن شفى اهللا مريضي فعلي صوم يـوم حلـديث    -
إنه ال يرد شيئا وإمنا يستخرج به «عن النذر وقال  rقال ى رسول اهللا  tابن عمر 
  . )٣(.» من البخيل

  

                                       
 ٧٠: مراتب اإلمجاع ص - ١

  ٦/٤١وأمحد ) ٢١٢٦(وابن ما جه ) ١٥٢٦(والترمذي ) ٣٢٨٩(وأبوداود ) ٦٦٩٦(البخاري  ٢
  )١٦٣٩(ومسلم ) ٦٦٩٣(البخاري  ٣
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٤٠٥ 

  :صوم التطوع: الفصل الثاني
  :يف األسبوع: أوال

  :صوم االثنني واخلميس

  .)١(»االثنني واخلميس«صوم يتحرى  rكان النيب  قالت gعن عائشة 

إنك تصوم حىت ال تكاد تفطر وتفطـر   rقال قلت يا رسول اهللا  tعن أسامة 
قلت » أي يومني«حىت ال تكاد تصوم إال يومني إن دخال يف صيامك وإال صمتهما قال 

 ذانك يومان تعرض فيهمـا األعمـال علـى رب العـاملني    «: يوم االثنني واخلميس قال
  .)٢(»وأنا صائم فأحب أن يعرض عملي

سئل عن صوم يوم االثنني فقال ذلك اليوم الـذي   rأن النيب  tعن أيب قتادة 
  .)٣(»ولدت فيه وفيه أنزل علي

  :صوم السبت واألحد

يوم السـبت ويـوم   : أكثر ما كان يصوم من األيام rعن أم سلمة أن رسول اهللا 
 .)٤(»الفهمكني وأنا أريد أن أخإما يوما عيد املشر: األحد وكان يقول

أين  rقال أخرب رسـول اهللا   tعن عبد اهللا بن عمرو  :)٥(صوم يوم وإفطار يوم
أقول واهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأيب أنت وأمـي  
قال إنك ال تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ومن وصوم من الشهر ثالثة أيام فإن احلسنة 

                                       
وأبن حبان واأللبـاين يف  ) ٢١١٦(وصححه ابن حزمية ) ٢٣٦٠(واللفظ له والنسائي ) ٧٤٥(الترمذي  ١

  ٤/١٠٥األرواء 
وصححه األلبـاين  ) ٦٣٢(والطيالسي  ٢/١٩واللفظ له والدارمي ) ٢٣٥٨(والنسائي ) ٢٤٣٦(أبوداود  ٢

  ).٩٤٨(يف اإلرواء 
  )١١٦٢(ومسلم  ٥/٢٩٩أمحد  ٣
) ١٦٢٧(واحلـاكم  ) ٣٦١٧(وصـححه ابـن حبـان    ) ٢١٦٧(وابن خزميـة   ٢/١٤٦النسائي يف الكربى  ٤

  والذهيب وابن امللقن
 ٧٢: مراتب اإلمجاع ص - ٥
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٤٠٦ 

يام الدهر قلت إين أطيق أفضل من ذلك قال فصـم يومـا   أمثاهلا وذلك مثل ص بعشر
وأفطر يومني قلت إين أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فـذلك صـيام   

ال « rداود عليه السالم وهو أفضل الصيام قلت إين أطيق أفضل من ذلك فقال النيب 
  .)١(»أفضل من ذلك

  :ثانيا يف الشهر
قال أو صـاين خليلـي بـثالث     t هريرةعن أيب : أيام من كل شهر صيام ثالثة

  .)٢(»صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أو تر قبل أن أنام«
ال نعلم فيه : مستحب عند عامة أهل العلم قال ابن قدامة: صيام األيام البيض

  .)٣(خالفا اهـ

يام مت من الشهر ثالثة أيا أبا ذر إذا ص«: قال rأن رسول اهللا  tعن أيب ذر 
  .)٤(»فصم ثالث عشر وأربع عشرة ومخس عشر

صيام ثالثة أيـام مـن كـل شـهر     «: قال rعن النيب  tعن جرير بن عبد اهللا 
  .)٥(»صبيحة ثالثة عشر وأربع عشرة ومخس عشرة: الدهر وأيام البيض

كان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ال يفطـر أيـام   «: قال tو عن ابن عباس 
  .)٦(»لبيض يف حضر وال سفرا

                                       
  ).١١٣١(واللفظ له، ومسلم ) ١٩٧٦(ي البخار - ١
  )٧٢١(ومسلم ) ١٩٨١(البخاري  ٢
  ٤/٤٤٥املغين  ٣
وصححه ابن حبـان   ٥/١٦٢وأمحد ) ٢٤٢٤(واللفظ له والنسائي ) ٧٦١(الترمذي و) ٤٧٥(الطيالسي  ٤

  )٩٤٧(وحسنه األلباين يف االرواء ) ٩٤٣(
  صحيح واللفظ له وقال ابن حجرالعسقالين إسناده) ٢٤٢٠(النسائي  ٥
  )٥٨٠(وحسنه األلباين يف الصحيحة  ١/٣٢١النسائي  ٦
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٤٠٧ 

يصوم من غرة كل  rقال كان رسول اهللا  t مسعودعن ابن : صيام غرة الشهر
وغرة الشهر ليلة استهالل القمر كما . )١(»شهر ثالثة أيام وقلما كان يفطر يوم اجلمعة

  . ٤٠٥يف القاموس ص 

  :ثالثا يف السنة
 .)٢(ملالك يستحب صيامها عند عامة أهل العلم خالفا: ستة من شوال

من صام رمضان مث أتبعه ستا من شـوال  «: قال rعن أيب أيوب األنصاري أنه 
  .)٣(»كان كصيام الدهر
من صام ستة أيام بعد الفطر كان متام السـنة  «: قال rعن النيب  tعن ثوبان 

جعل اهللا احلسنة «] ٣/١١٩[ويف لفظ للطحاوي . )٤(»من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا
  .»بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر متام السنةبعشرة فشهر 

 . )٥(عشر ذي احلجة خاصة يوم عرفة لغري احلاج عند عامة أهل العلم

مامن أيام العمل الصاحل فيهـا  « :rرسول اهللا  قال: قال tعن ابن عباس  -
أحب إىل اهللا عز وجل من هذه األيام يعين أيام العشر قالوا يارسول اهللا وال اجلهاد يف 
سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من 

  .)٦(ذلك

                                       
) ٢١٤٩(وصـححه ابـن خزميـة    ) ٢٣٧١(واللفظ لـه والنسـائي   ) ٧٤٢(والترمذي ) ٢٤٥٠(أبو داود  ١

  وحسنه األلباين
  .٤/٤٣١انظر املغين  ٢
  ) ٧٥٩(والترمذي ) ٢٤٣٣(واللفظ له وأبو داود ) ١١٦٤(مسلم  ٣
واأللبـاين يف  ) ٩٢٨(وصـححه ابـن حبـان    ) ٢١١٥(لفظ له وابن خزمية وال) ١٧١٥(أمحد وابن ماجة  ٤

  )٩٥٠(اإلرواء 
   ٤/٤٤٤يف املغين  ٥
  والترمذي) ٢٣٧(أبو داود ) ٢٤٣٨(البخاري  )٦
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٤٠٨ 

كـان يصـوم عاشـوراء وتسـعا مـن ذي       rأن النيب  r يبعن بعض نساء الن -
 .)١()» احلجة وثالثة أيام من الشهر أول اثنني من الشهر ومخيسني

يكفـر  « م عرفـة فقـال  عن صوم يـو  rقال سئل رسول اهللا  tعن أيب قتادة  -
فقـال يكفـر السـنة    «وسـئل عـن صـوم يـوم عاشـوراء      : قال» السنة املاضية والباقية

 .)٢(»املاضية

يوم عرفـة فأرسـلت إليـه بلـنب      rعن أم الفضل أم شكوا يف صوم النيب  -
 .)٣(فشرب وهو خيطب الناس بعرفة

عرفة ا وال بأسانيد جياد أنه مل يصم يوم  rوقد روي عن النيب : قال العقيلي
  .يصح عنه النهي عن صيامه اهـ

سـئل عـن    rتقدم حديث أيب قتادة أنه : صوم احملرم وتأكيد عاشوراء وتاسوعاء
  .)٤(»يكفر السنة املاضية«صوم يوم عاشوراء فقال 

عاشوراء وأمـر بصـيامها    rحني صام رسول اهللا «: قال tعباس عن ابن  -
إذا كـان العـام    rد والنصارى فقال رسول اهللا قالوا يارسول اهللا إنه يوم تعظمه اليهو

املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام املقبل حىت تـويف رسـول اهللا   
r«)٥(. 

أفضل الصيام بعد رمضـان شـهر    rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب  -
 .)٦(»يللالفريضة صالة ال اهللا احملرم وأفضل الصالة بعد

                                       
  واللفظ له وصححه األلباين) ٢٣٧٢(والنسائي ) ٢٤٣٧(أبو داود  ١
  )١١٦٢(مسلم  ٢
  )١١٢٣(ومسلم ) ١٩٨٨(البخاري  ٣
  )١١٦٢(مسلم  ٤
  )١١٣٤(م مسل ٥
  ) .٢٤٢٩(أبو داوود ) ١١٦٣(مسلم  ٦
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٤٠٩ 

يصوم حىت نقول ال يفطر  rان رسول اهللا قالت ك gعن عائشة : صوم شعبان
استكمل صـيام شـهر إال رمضـان     rويفطر حىت نقول ال يصوم وما رأيت رسول اهللا 

  . )١(»وما رأيته أكثر صياما منه يف شعبان

قال قلت يا رسول اهللا مل أرك تصوم شهرا من شهور ما  tعن أسامة بن زيد 
بني رجـب ورمضـان وهـو شـهر     شهر يغفل الناس عنه ذلك «تصوم من شعبان قال 

  .)٢(»ترفع فيه األعمال إىل رب العاملني فأحب أن يرفع اهللا عملي وأنا صائم
أصمت من شهر شعبان؟ قال ال قال «: قال له rأن رسول اهللا  tعن عمران 

 .)٣(»فإن أفطرت فصم يومني«

 )٤(أما إفراد صوم رجب فلم يثبت فيه شيء: مالحظة

مل يرد يف استحباب صوم رجب على اخلصوص : مد بن منصور السمعاينقال حم
 .هـ.سنة ثابتة واألحاديث اليت تروى فيه واهية ال يفرح ا عامل 

وأما صوم رجب خبصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة ال : قال ابن تيمية
بل  يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى يف الفضائل،

 .اهـ. عامتها من املوضوعات املكذوبات

كل حـديث فيـه ذكـر صـوم رجـب      : ٧٧: وقال ابن القيم يف املنار املنيف ص
 .وصالة بعض الليايل فيه فهو كذب مفترى

  

                                       
  )١١٥٦(واللفظ له ومسلم ) ١٩٦٩(البخاري  ١
  واللفظ له صححه ابن حزمية وحسنه األلباين) ٢٣٥٦(النسائي  ٢
  )١٩٨٣(البخاري  ٣
  ٤/٢٦٤ونيل األوطار  ٢٥/٢٩٠جمموع الفتاوى  ٤
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٤١٠ 

  :األيام المنهي عن صومها: الفصل الثالث
 )١(حيرم صوم عيد الفطر وعيد األضحى إمجاعا قاله ابن عبد الرب وابن حزم. ١

شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب فقال هذان قال   عبيد موىل ابن أزهرعن أيب
كلون أعن صيامهما يوم فطر كم من صيامكم واليوم اآلخر ت rيومان ى رسول اهللا 

  .)٢(»فيه من نسككم
ال يصـلح صـيام يف   «: يقول rقال مسعت رسول اهللا  tعن أيب سعيد اخلدري 

 .)٣(»نيوم األضحى ويوم الفطر من رمضا: يومني

  :حيرم صوم أيام التشريق إال للتمتع الذي مل جيد اهلدي. ٢

  . )٤(ال حيل صيامها تطوعا يف قول أكثر أهل العلم
بعثه وأوس بن احلدثان أيام التشريق  rأن رسول اهللا  tعن كعب بن مالك 

  .)٥(»أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن وأيام مىن أيام أكل وشرب« فنادى

يوم عرفـة ويـوم النحـر وأيـام     «: rرسول اهللا  قال: قال tعقبة بن عامر عن 
 .)٦(»التشريق عيدنا أهل اإلسالم وهي أيام أكل وشرب

مل يـرخص يف أيـام التشـريق أن    «: قاال رضي اهللا عنهما عن عائشة وابن عمر
 . أليام الثالثة بعد عيد األضحىوأيام التشريق هي ا )٧(»يصمن إال ملن مل جيد اهلدي

                                       
  ٤/٤٢٤ابن قدامة  ١

  )١١٣٧(والفظ له ومسلم ) ١٩٩٠(البخاري  ٢
  واللفظ له) ١١٣٨(ومسلم ) ١١٣٧(البخاري  ٣
  ٦/٤٨٦واموع  ٤/٤٢٦املغين  ٤

  ٣/٤٦٠وأمحد ) ١١٤٢(مسلم  ٥
  وصححه األلباين) ٧٧٣(والترمذي )٢٤١٩(أبو داود  ٦
 )١٩٩٨-١٩٩٧(البخاري  ٧
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٤١١ 

كل فهـذه األيـام الـيت كـان     «: البنه يف أيام التشريق t  بن عمروقال عبد اهللا
 .)١(»يأمرنا بإفطارها وينهنا عن صيامها: rرسول اهللا 

وهو يوم الثالثني من شعبان إذا مل يـر اهلـالل   : النهي عن صوم يوم الشك – ٣
وابـن   مسـعود وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وحذيفـة وابـن   

وأنس رضي اهللا عنهم، وسـعيد بـن املسـيب وأيب وائـل والشـعيب       هريرةعباس وأيب 
وعكرمة والنخعي واحلسن بن سريين، وبه قال مالك واألوزاعي والثوري وأبو حنيفة 

  .)٢(والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق وداود

لقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي شك فيه فقـد عصـى أبـا القاسـم     « 
r«)٣(.  

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الـنيب  : ترمذي بعدهقال ال
r    ومن بعدهم من التابعني، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبـد اهللا بـن

  .اهـ. املبارك، والشافعي وأمحد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه

كم رمضان بصوم يـوم أو  ال يتقدمن أحد«: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب 
  .)٤(»يومني إال أن يكون رجل كان يصوم فليصم ذلك اليوم

  :إفراد يوم اجلمعة - ٤

ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة «: يقول rقال مسعت رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
  .)٥(»إال يوما قبله أو بعده

                                       
  وصححه األلباين) ٢٤١٨(أبو داود  ١
  .٣/٣٦٩انظر االستذكار  ٢
 ٤/١١٩وعلقـه البخـاري   ) ١٦٤٥(وابن ماجـة   ٤/١٥٣النسائي و) ٢٣١٧(وأبو داود )٦٨٦(الترمذي  ٣

والذهيب وابـن امللقـن واأللبـاين يف اإلرواء    ) ١٦٠١(واحلاكم ) ٢١٣١(وصححه الترمذي والدارقطين 
)٩٦١.(  
  ٤/٤٤٤واحمللى  ٦/٤٥٥اموع ) ١٠٨٢(ومسلم ) ١٩١٤(البخاري  ٤

  )١١٤٤(ومسلم ) ١٩٨٥(البخاري  ٥
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٤١٢ 

: دخـل عليهـا يـوم اجلمعـة وهـي صـائمة فقـال        rعن جويرية أن رسول اهللا 
  .)١(»فافطري«: تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت ال قال: لال قا: ت أمس ؟ قالتأصم«

قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل ان خيتص يـوم  
  .)٢(اهـ. اجلمعة بصيام ال يصوم قبله وال بعده وبه قال أمحد وإسحاق 

  .: صوم الدهر – ٥

ام مـن صـام   ال ص«: قال له rأنه يف حديثه الطويل  tعن عبد اهللا بن عمرو 
  .)٣(»الدهر

ال صام «: عن أيب قتادة أن عمر قال يارسول اهللا كيف مبن يصوم الدهر كله قال
  .» وال أفطر

  .)٤(»مل يصم ومل يفطر«: أو قال

  :النهي عن الوصال – ٦
قيـل إنـك   ( إياكم والوصـال مـرتني   «: قال rعن النيب  t هريرةعن أيب  -

  .)٥(»يين فا كلفوا من العمل ما تطيقونبيت يطعمين ريب ويسقإين أ«: تواصل قال

ال تواصلوا فأيكم أراد «: يقول rأنه مسع رسول اهللا  tعن أيب سعيد اخلدري 
لست كهيئتكم : قالوا فإنك تواصل يارسول اهللا قال» أن يواصل فليواصل إىل السحر

  .)٦(»إين أبيت يل طاعم يطعمين وساق يسقني
  )٧(ذن زوجها إذا كان حاضران صوم التطوع إال بإي املرأة ع – ٧

                                       
  )٧٤٣(والترمذي ) ١١٤٣(م ومسل) ١٩٨٤(البخاري  ١
   ٤٨١-٦/٤٧٩انظر اموع  ٢
  )١١٥٩(ومسلم )١٩٧٩(البخاري  ٣
  ) ٢٤٠٨(وأبو داود ) ١١٦٢(مسلم  ٤
  )١١٠٣(ومسلم ) ١٩٦٦(البخاري  ٥
  وهذا لفظه) ١٩٦٧(البخاري  ٦
  ٦/٤٤٧انظر اموع  ٧
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٤١٣ 

ال تصم املرأة وبعلها شـاهد إال بإذنـه   : قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه وما انفقت من كسبه من غـري أمـره فـإن نصـف     

  .)١(»أجره له

                                       
  واللفظ له ) ١٠٢٦(ومسلم ) ٥١٩٢(البخاري  ١
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٤١٤ 

  
  

  

  

  

  

 
  :وفيه ثالثة فصول

  اإلجتهاد يف العشر األواخر وفضل ليلة القدر : فصل األولال •

  االعتكاف : الفصل الثاين •

  قيام رمضان : الفصل الثالث •
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٤١٥ 

جتهاد في العشر األواخر وفضل اال: الفصل األول
  :قيام ليلة القدر

كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقـظ   rأن النيب  g عن عائشة -
كـان جيتهـد يف العشـر األواخـر مـاال جيتهـد يف       «د ومسـلم  وألمح)١(»أهله وشد املئزر

  .)٢(»غريها

من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر «: قال rأن النيب  t هريرةعن أيب  -
 .)٣(»له ما تقدم من ذنبه

يارسـول اهللا أرأيـت إن علمـت أي ليلـة ليلـة      قلت  :قالت g عن عائشة -
 .)٤(»إنك عفو حتب العفو فاعف عيناللهم : القدر ما أقول فيها؟ قال قويل

أروا ليلة القدر يف املنام يف  rأن رجاال من أصحاب النيب  tعن ابن عمر  -
رؤياكم قد تواطـأت يف السـبع األواخـر     إين ألرى r ول اهللاسالسبع األواخر فقال ر

 .)٥(»فمن كان متحريا فليتحرها يف السبع األواخر

أرى «: rليلـة سـبع وعشـرين فقـال      رأى رجل أن ليلة القـدر «: وملسلم قال
  .» رؤياكم يف العشر األواخر فاطلبوها يف الوتر منها

إن عبـد اهللا  : يقول ـ قيل لـه   tعن زر بن حبيش قال مسعت أيب بن كعب  -
يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر ـ فقال أيب واهللا الذي ال إلـه إال    t مسعودبن 

يلة هي، هي الليلة الـيت   ـ وواهللا إين ألعلم أي ل هو إا لفي رمضان ـ حيلف ما يستثين

                                       
  )١١٧٤(ومسلم ) ٢٠٢٤(البخاري  ١
 ).١١٧٤(ومسلم  ٦/٤١أمحد  ٢

  )٧٦٠(ومسلم ) ٣٥(البخاري  ٣
  )٣٨٥٠(وابن ماجة  ٦/١٧١وأمحد ) ٣٥١٣(الترمذي  ٤
  )١١٦٥(ومسلم )٢٠١٥(البخاري  ٥
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٤١٦ 

بقيامها هو ليلـة صـبيحة سـبع وعشـرين وأمارـا أن تطلـع        rأمرنا ا رسول اهللا 
  .)١(»الشمس يف صبيحة يومها بيضاء ال شعاع هلا

  

                                       
  )٣٣٥١(والترمذي ) ١٣٧٨(واللفظ له أبو داود ) ٧٦٢(ومسلم  ٥/١٣٠امحد  ١
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٤١٧ 

  :عتكافاال: الفصل الثاني
  :)١(تعريفه -أ

  .لغة القيام على الشيء واملواظبة عليه واملالزمة له

لـزوم املسـجد   : صطالحا اإلقامة يف املسجد على الطاعة وعمـل الـرب، وقيـل   وا
  .للطاعة

أمجع العلماء على أنه سنة ال جيب إال بالنذر قاله ابـن املنـذر   : مشروعيته –ب 
  .)٢(وابن قدامة

 افَلَـ  اللَّـه  حـدود  تلْـك  الْمسـاجِد  في عاكفُونَ وأَنتم تباشروهن ولَا﴿ :Iقال 
  . ]١٨٧البقرة [ ﴾يتقُونَ لَعلَّهم للناسِ َآياته اللَّه يبين كَذَلك تقْربوها

يعتكـف العشـر األواخـر مـن      rكـان رسـول اهللا   «: قـال  t عن ابن عمـر 
  .)٣(»رمضان

كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفـاه   rأن النيب  gعن عائشة 
  .)٤(»أزواجه من بعدهاهللا تعاىل مث اعتكف 

يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام فلما كان  rقال كان النيب  t هريرةعن أيب 
  .)٥(»العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما

  :أحكام االعتكاف – ج

                                       
: ومنـار السـبيل ص   ٣/٣٨٤ذكار واالسـت  ٣/٢١٨وذيب األمسـاء واللغـات    ٢/١٠٨٥انظر الصحاح  ١

٢٠٤  
، وبدايـة اتهـد   ٣/٣٨٥، واالسـتذكار  ١٦: واإلمجـاع البـن املنـذر ص    ٦/٥٠٠واموع  ٤/٤٥٦املغين  ٢

١/٥٨٣. 

  )١١٧١(ومسلم )٢٠٢٥(البخاري  ٣
  )١١٧٢(ومسلم ) ٢٠٤٤(البخاري  ٤
  )٢٤٧٣(وأبو داود ) ٢٠٤٤(البخاري  ٥
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٤١٨ 

  :ال خيرج املعتكف من املسجد إال حلاجة ضرورية – ١ 
لك فـال جيـوز   اإلعتكاف هو املكث يف املسجد بنية التقرب إىل اهللا تعـاىل ولـذ  

للمعتكف اخلروج إال حلاجة البد منها كالبول والغائط إمجاعـا قالـه الترمـذي وابـن     
  .)١(املنذر وابن قدامة

ليدخل علي رأسه وهو يف املسجد  rوإن كان رسول اهللا : قالت gعن عائشة 
وكان ال «والترمذي بلفظ )٢(»فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكفا

  .)٣(»إال حلاجة اإلنسان يدخل

  )٤(ال اعتكاف إال يف املسجد إمجاعا قاله ابن قدامة وابن عبد الرب – ٢

  ].١٨٧البقرة [ ﴾الْمساجِد في عاكفُونَ وأَنتم تباشروهن ولَا﴿ :Iقال 

السنة على املعتكف أن ال يعود مريضا وال يشهد جنازة «: قالت g عن عائشة
وال يباشرها وال خيرج حلاجة إال ملاال بد منه وال اعتكاف إال بصـوم وال   وال ميس امرأة

  . )٥(»اعتكاف إال يف مسجد جامع

  :جيوز للمعتكف االغتسال وتسريح رأسه – ٣

يصغي إيل رأسه وهو جماور يف املسجد  rكان رسول اهللا : قالت gعن عائشة 
سجد وهو معتكف فأغسله وكان خيرج رأسه من امل«ويف رواية )٦(»فأرجله وأنا حائض

ويف احلـديث جـواز التنظيـف    : ١/١١٢١قال ابن حجـر يف الفـتح    )٧(»نا حائضوأ

                                       
 .١٦: ر صواإلمجاع البن املنذ ٤/٤٦٦املغين  ١

  )٢٤٦٧(وأبو داود ) ٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٢٩(البخاري  ٢
  ) ٨٠٤(الترمذي  ٣
 ٣/٣٨٥واالستذكار  ٤/٤٦١املغين  ٤

وصـححه األلبـاين يف اإلرواء    ٤/٣١٥والبيهقـي  ) ٢٣٣٩(واللفـظ لـه والـدارقطين    ) ٢٤٧٣(أبو داود  ٥
  وصوب وقفه أبو داود ابن حجر والبيهقي والدارقطين) ٩٦٦(

  )٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٢٨(البخاري  ٦
 ) ٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٣١(البخاري  ٧
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٤١٩ 

ويف إخراجـه رأسـه   : إىل أن قال.. والتطيب والغسل واحللق والتزين إحلاقا بالترجل 
  .)١(.داللة على اشترط املسجد لالعتكاف اهـ 

  ضرب اخلباء للمعتكف والدخول فيه عند الصبح – ٤

يعتكـف يف العشـر األواخـر مـن رمضـان       rقالت كان النيب  gائشة عن ع
  .)٢(»احلديث...فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح مث يدخله 

أراد أن يعتكف فلما انصرف إىل املكان الذي أراد  rأن النيب  gوعن عائشة 
آلـرب تقولـون   «: خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينـب فقـال  : أن يعتكف، إذا أخبية

  .)٣(»اعتكف عشرا من شوالمث انصرف فلم يعتكف حىت  »ن

  :جيوز للمرأة زيارة زوجها املعتكف وجيوز له توديعها – ٥

تـزوره يف   rعن علي بن احلسني أن صفية أخربته أـا جـاءت إىل رسـول اهللا    
اعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر مـن رمضـان فتحـدثت عنـده سـاعة مث قامـت       

ت بـاب املسـجد عنـد بـاب أم سـلمة      معها يقلبها حىت إذا بلغـ  rتنقلب فقام النيب 
  .)٤(»احلديث...

  :مبطالت االعتكاف – ٦

قـال   )٥(إمجاعا قاله ابن قدامة وابن املنذر وابن حزم وابن عبد الرب: اجلماع. أ 
I: ﴿لَاو نوهراشبت متأَنفُونَ واكي عف اجِدس١٨٧البقرة [ ﴾الْم[.  

  

                                       
   ٤/٤٨٣انظر املغين  ١
  )١١٧٣(ومسلم ) ٢٠٣٣(البخاري  ٢

  )١١٧٣(واللفظ له ومسلم )٢٠٣٤(البخاري  ٣

  )٢١٧٥(ومسلم ) ٢٠٣٥(البخاري  ٤
  .٣/٤٠٣، واالستذكار ٧٤: ومراتب اإلمجاع ص ١٦: واإلمجاع البن املنذر ص ٤/٤٧٣املغين  ٥
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٤٢٠ 

حـىت عـده    رية عن عامة أهل العلـم من املسجد لغري حاجة ضرو اخلروج –ب 
  .)١(ابن حزم إمجاعا

  .متفق عليه » إمنا لكل إمرىء ما نوى«ويف احلديث : إلغاء نية االعتكاف –ج 

  .)٢(]٦٥الزمر [ ﴾عملُك لَيحبطَن أَشركْت لَئنI: ﴿قال : الردة –د 

                                       
 .٦٤: ومراتب اإلمجاع ص ٤٧٢-٤/٤١٨ املغين١

  ٤/٤٧٦املغين  ٢
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٤٢١ 

  :قيام رمضان: الفصل الثالث
من قام رمضان إميانا واحتسابا غفـر  «: قال rأن رسول اهللا  t يرةهرعن أيب 

  .)١(»له ما تقدم من ذنبه

كيف كانت صالة رسول اهللا  gعن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه سأل عائشة 
r ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحـدى عشـر ركعـة    : يف رمضان ؟ فقالت

ن حسـنهن  مث يصلي أربعا فـال تسـل عـ   يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطوهلن 
يا عائشة إن عيين : وطوهلن مث يصلي ثالثا فقلت يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر؟ قال

 .)٢(»تنامان وال ينام قليب

خرج ليلة من جوف الليل فصـلى يف املسـجد    rأن رسول اهللا  gعن عائشة 
لى فصـلوا معـه   وصلى رجال بصالته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فص

فصلى  rس فتحدثوا فكثر أهل املسجد يف الليلة الثالثة فخرج رسول اهللا فأصبح النا
فصلي بصالته فلما كان الليلة الرابعة عجز املسـجد عـن أهلـه حـىت خـرج لصـالة       

أما بعد فإنه مل خيـف علـي   : الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد مث قال
واألمـر   rوىف رسـول اهللا  ض عليكم فتعجزوا عنها فتمكانكم ولكين خشيت أن تفر

 . )٣(ويف رواية للبخاري أن ذلك يف رمضان» على ذلك

اختذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصري  rأن النيب «: tعن زيد بن ثابت 
يف رمضان فصلى فيها ليايل فصلى بصالته ناس من أصحابه فلمـا علـم ـم جعـل     

لوا أيهـا النـاس يف   الذي رأيت من صنيعكم فص قد عرفت: يقعد فخرج إليهم فقال
 .)٤(»بيوتكم فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة

                                       
  )٧٥٩(ومسلم ) ٢٠٠٩(البخاري  ١
  )٧٣٨(ومسلم ) ٢٠١٣(البخاري  ٢
 )٧٦١(ومسلم ) ٢٠١٢(و)٢٠١١(البخاري  ٣

  )٧٨١(ومسلم )٧٣١(البخاري  ٤
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٤٢٢ 

خرجت مع عمر بـن اخلطـاب ليلـة يف    «: عن عبد الرمحن بن عبد القاري قال
رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصـلي الرجـل   

إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل  فيصلى بصالته الرهط فقال عمر
مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة 
قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون ـ يريد 

 . )١(آخر الليل ـ وكان الناس يقومون أوله

رمضـان فلـم    rل اهللا صمنا مع رسـو «: قال tذر  عن جبري بن نفري عن أيب
يقم بنا شيئا من الشهر حىت بقي سبع فقام بنا حىت ذهب ثلـث الليـل فلمـا كانـت     
السادسة مل يقم بنا فلما كانت اخلامسة قام بنا حىت ذهب شطر الليل فقلت يا رسول 

م حىت ينصـرف  إن الرجل إذا صلى مع اإلما«: اهللا لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال
قال فلما كانت الرابعة مل يقم فلما كانت الثالثة مجع أهلـه ونسـاءه   » لةحسب قيام لي

والناس فقام بنا حىت خشينا أن يفوتنا الفالح قلت وما الفالح قال السحور مث مل يقم 
  . )٢(»بنا بقية الشهر

  ..أي بقني وكذا اخلامسة والرابعة والثالثة ) السادسة ( قوله 

                                       
  )٢٠١٠(البخاري  ١
وابـن  ) ١٦٠٥(وقال حديث حسن صـحيح والنسـائي   )٨٠٦(واللفظ له والترمذي ) ١٣٧٥(أبو داود  ٢

  وقال الشوكاين رجاله رجال الصحيح كلهم وصححه األلباين) ١٣٢٧(ماجة 
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٤٢٣ 

  
  

  

  

  

  

  جـحـال: الركن الخامس
  وفيه أربعة فصول التمهيد: الفصل األول •
  أحكامه وفيه أربعة فصول: الفصل الثاين •

  فيه فصالنو ملحقات احلج: الفصل الثالث •
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٤٢٤ 

  
  

  

  

  

 
  )فيه أربعة فصول(

  تعريف احلج: الفصل األول •
  حكم احلج: الفصل الثاين •

  فضل احلج:الفصل الثالث •

  أسرارهو حكم احلج:الفصل الرابع •
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٤٢٥ 

  تعريف الحج: الفصل األول
كثرة القصـد إىل  احلج هو  :قال اخلليلو ،املشهور أن احلج هو القصد :لغةاحلج 
 :السعدى بلخقال امل ،من تعظمه

ــثرية  ــوال ك ــوف حل   وأشــهد مــن ع
  

  حيجــون ســب الزبرقــان املزعفــرا     
  

  .السب العمامةو أي يقصدونه

 :قال الليـث و ،ه إذا أتيته مرة بعد أخرىحججت :هو من قولك: و قال األزهري
 ،شـيء ىل هو إطالة االخـتالف إ  :قال كثريونو ،اللغة زيارة شيء تعظمه يفأصل احلج 

  .اختاره الطربيو

 اجلمع حجاج وحجيجو فهو حاج-بضم احلاء-حج حيج :يقال: قال أهل اللغة
  .حكاه اجلوهري -بضم احلاء-وحج 

  .أقيسو الكسر أكثرو كسرهاو حلاءاحلج بفتح او احلج احلج لغتان يفو 
اسـم   :وقال ابـن قدامـة   .قاله الشريازي ،للنسك هو قصد الكعبة: شرعااحلج 

هـو القصـد إىل بيـت اهللا     :قال ابن حجـر و. فعال خمصوصة يأيت ذكرها إن شاء اهللاأل
  .)١( احلرام بأعمال خمصوصة

  :واختلف يف تاريخ فرض احلج

 نزلت عـام ﴾ وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّهI: ﴿ألن قوله  سنة ست فاملشهور أنه
  .سنة ست احلديبية أي

أن الذى فـرض سـنة   و أو عشر أن احلج إمنا فرض سنة تسع و رجح ابن القيم
  .)٢(ست هو إكماله ملن دخل فيه

                                       
وفـتح   ٧/٧وامـوع للنـووي    ٥/٥واملغـين   ١٦٧: والقـاموس ص  ١٥٨: وامل ص ١/٢٨٥الصحاح  ١

  ٢/٢٢٦ولسان العرب  ١/١٩٢واملقدمات  ١/٩٠٨الباري 

 ٢/٦٧٥سالم وسبل ال ٢/١٠١وزاد املعاد  ١/٩٠٨انظر فتح الباري  ٢
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٤٢٦ 

  :كم الحجح :الفصل الثاني
وهـو واجـب بالكتـاب    ، فرض من أعظم فرائضهو هو ركن من أركان اإلسالم

  .اإلمجاعو والسنة

وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سـبِيلًا  ﴿ :Iقوله ف: أما الكتاب
﴾نيالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمقالو .]٩٨ آل عمران[ و I: ﴿   ـجـوا الْحمأَتو

لَّهةَ لرمالْع١٩٦ البقرة[ ﴾و.[  

  :ما السنةأو

 ،علـى أن يوحـد اهللا   ،بين االسـالم علـى مخسـة   «: قال rأنه  t فعن ابن عمر
صـيام رمضـان ؟   احلج واحلج فقال رجل وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وإقامة الصالة و

  .)١(»rقال ال صيام رمضان واحلج هكذا مسعته من رسول اهللا 

ذات يوم إذ طلع  rrبينما حنن عند رسول اهللا قال  tعن عمر بن اخلطاب و
ال يعرفه وعلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر 

فخذيـه   ىووضع كفيه علفأسند ركبتيه إيل ركبتيه  rالنيب اهللا  حىت جلس إىلمنا أحد 
اإلسالم أن تشهد أن ال إلـه إال  « rقال يا حممد أخربين عن اإلسالم فقال رسول اهللا و

حتـج البيـت   وتصوم رمضان وتؤيت الزكاة وتقيم الصالة و rمدا رسول اهللا أن حمواهللا 
  .)٢(»إن استطعت إليه سبيال قال صدقت

عـن شـيء فكـان     rينـا أن نسـأل رسـول اهللا    «:قال t عن أنس بن مالك
فجـاء رجـل مـن     ،حنن نسمعويعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل 

 ،صدق :قال ،مد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلكحم يا :أهل البادية فقال
فمـن   :قال» اهللا«: قال ؟فمن خلق األرض :قال» اهللا«: قال ؟فمن خلق السماء :قال

خلـق  وفبالذي خلق السماء  :قال» اهللا«: قال ؟وجعل فيها ما جعلنصب هذه اجلبال 

                                       
 .واللفظ له )١٦(مسلم و) ٨(البخاري  ١

  )٨(مسلم  ٢
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٤٢٧ 

أن علينـا مخـس    وزعم رسـولك » نعم«: قال ؟نصب هذه اجلبال آهللا أرسلكواألرض 
» نعم«: قال ؟فبالذي أرسلك آهللا أمرك ذا :صدق قال :قال ،ليلتناوصلوات يف يومنا 

فبالذي أرسـلك آهللا   :قال» صدق«: وزعم رسولك أن علينا زكاة يف أموالنا قال: قال
 ،صدق: قال ؟زعم أن علينا صوم شهر رمضان يف سنتناو :قال» نعم«: قال ؟أمرك ذا

زعم رسولك أن علينـا حـج   و :قال» نعم«: قال ؟سلك آهللا أمرك ذافبالذي أر :قال
والذي بعثـك بـاحلق ال    :فقال مث وىل :قال ،صدق :اع إليه سبيال قالالبيت من استط

  .)١(»لئن صدق ليدخلن اجلنة«: rال أنقص منهن فقال النيب وأزيد عليهن 

  .األحاديث يف الباب كثرية معلومة و

 النـووي وابـن حجـر   وابن قدامة وابن املنذر و ابن حزم فقد نقله وأما االمجاع
  .غريهموالصنعاين والشوكاين و

  .)٢(علم أن احلج جيب مرة يف العمر إمجاعااو*
اهللا أيها الناس قـد فـرض   «: فقال rخطبنا رسول اهللا  :قال t هريرةعن أيب 

ا فقال فسكت حىت قاهلا ثالث ؟رسول اهللا كل عام ياأ :فقال رجل »عليكم احلج فحجوا
ذروين ما تركتكم فإمنـا  «: مث قال »ملا استطعتمولو قلت نعم لوجبت «: rرسول اهللا 

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا  ،أنبياءهم ىواختالفهم علأهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم 
  .)٣( »إذا يتكم عن شيء فدعوهومنه ما استطعتم 

فقـال  » كم احلـج إن اهللا كتـب علـي  «: قال rأن رسول اهللا  t عن ابن عباس
جبت ولو قلت نعم ل :فسكت فقال ؟كل عام يا رسول اهللا :يميماألقرع بن حابس الت

  .)٤(»لكنه حجة واحدةوال تطيعون ومث ال تسمعون 

                                       
  واللفظ له  )١٢(ومسلم  )٦٣(البخاري  ١
  ١٦: اإلمجاع البن املنذر ص ٢
  وهذا لفظه )١٣٣٧( مسلم ٣
ة وابن ماجـ ) بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع(ولفظه ) ١٧٢١( واللفظ له وأبو داود) ٢٦٢٠(النسائي  ٤

 .وصححه احلاكم على شرط البخاري ووافقه الذهيب وابن امللقن. ١/٢٥٥ وأمحد) ٢٨٨٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٤٢٨ 

 وفرض احلج من املعلوم من الدين بالضرورة فمن أنكره يف بالد االسـالم فهـو  
  .كافر يستتاب فإن تاب وإال قتل

ستطاعه عند مجهور السلف واخللف واألئمة مالك الفور ملن ا ىوفرض احلج عل
ابن القيم وابن حزم والشوكاين وبعض الشافعية ورجحه ابن تيمية ووأبوحنيفة وأمحد 

 .)١(الشنقيطيو

الفور  ىواحلج واجب عل«: )١١٥(ص االختيارات الفقهيةوقال ابن تيمية يف 
  .اهـ» عند أكثر العلماء

فإنه قد ميرض املريض  ،احلج فليتعجل من أراد«: قال rأنه  t عن ابن عباس
  .)٢(»تعرض احلاجةوتضل الضالة و

 لقد مهمت أن أبعث رجـاال إىل « :t عمر بن اخلطاب قال: قالوعن احلسن 
هذه األمصار فينظروا كل من كـان ذا جـدة ومل حيـج فيضـربوا عليـه اجلزيـة مـا هـم         

  .)٣(»مبسلمني

من كسر أو  rرسول اهللا  قال: قالمسعت احلجاج بن عمرو  :وعن عكرمة قال
رضي  هريرة أباوفسألت ابن عباس  :قال عكرمة ،عليه احلج من قابلوعرج فقد حل 

 .)٤(»صدق :عن ذلك فقاال اهللا عنهما

                                       
   ٨٣-٥/٧٢وأضواء البيان  ٥/٣١٦واحمللي  ٤/٦٥٢ األوطارانظر نيل  ١
 وصـححه احلـاكم   ٤/٣٣٠والبيهقـي   ١/٢١٤واللفظ له وأمحـد  ) ٢٨٨٣(وابن ماجة ) ١٧٣٢(أبوداود  ٢

  ) ٩٩٠(والذهيب وعبد احلق وحسنه األلباين يف اإلرواء  ١/٤٤٨
  ٤/٥٤٦) ٨٦٦١(البيهقي  -٣
) ٣٠٧٧(وابن ماجة ) ٢٨٦٢(والنسائي ) ٩٤٠(والترمذي  ٣/٤٥٠واللفظ له وأمحد ) ١٨٦٢(أبوداود  ٤

  وصححه ووافقه الذهيب واأللباين وحسنه الترمذي ١/٤٨٣واحلاكم 
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٤٢٩ 

  العمرةوالترغيب في الحج : الفصل الثالث
إميـان   :أي األعمال أفضل قال rسئل رسول اهللا « :قال tعن أيب هريرة -١

حـج   :مث مـاذا قـال   :جهـاد يف سـبيل اهللا قيـل    :قـال  ؟مـاذا  مث :قيـل  rرسوله وباهللا 
  .)١(»مربور

اجلهـاد أفضـل العمـل أفـال      ىيا رسول اهللا نر :أا قالت g عن عائشة -٢
بضـم الكـاف خطـاب     )لكـن ( )٢(»ال لكن أفضل اجلهاد حـج مـربور  « :قال ؟جناهد
بكسـر الكـاف    :قيـل وهو الذي متيل إليه النفس و :قال القابسي ،عند األكثر للنسوة

  .بتصرف ٩١٠\١كذا يف الفتح  زيادة ألف قبلها بلفظ االستدراكو

مل يفسق رجـع كيـوم   ومن حج فلم يرفث «: قال rأنه  t هريرةعن أيب  -٣
  .)٣(»لدته أمهو

احلـج  و ،العمرة كفارة ملا بينهما العمرة إىل«: قال rأن  t هريرةعن أيب  -٤
  .)٤(»املربور ليس له جزاء إال اجلنة

ما من يوم أكثـر مـن أن يعتـق اهللا فيـه     «: قال rعن النيب  g ن عائشةع-٥
  .)٥(»إنه ليدنو مث يباهي م املالئكة فيقول ما أراد هؤالءوعبدا من النار من يوم عرفة 

أما علمت أن اإلسالم «: قال له rأن رسول اهللا  t يعن عمرو بن العاص-٦
  .)٦(»ا، وأن احلج يهدم ما كان قبلهيهدم ما كان قبله وأن اهلجرة دم ما كان قبله

                                       
  ) ٨٣(واللفظ له ومسلم ) ١٥١٦(البخاري  ١
  ) ١٥٢٠(البخاري  ٢
  ) من أيت البيت(بلفظ ) ١٣٤٩(له ومسلم واللفظ ) ١٥٢١(البخاري  ٣
  واللفظ له) ١٣٤٩(ومسلم ) ١٧٧٣(البخاري  ٤
  ) ١٣٤٨(مسلم  ٥
  ) ١٢١(مسلم  ٦
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٤٣٠ 

أفضل األعمال اإلميان باهللا وحـده، مث اجلهـاد مث   «: قال rأنه  tعن ماعز -٧
  .)١(»حجة مربورة تفضل سائر األعمال كما بني مطلع الشمس إىل مغرا

رجـل  ، Uثالثة يف ضمان اهللا «: rقال رسول اهللا : قال t هريرةعن أيب -٨
ورجـل خـرج    ،ورجل خرج غازيا يف سـبيل اهللا  ،Uاهللا خرج إىل مسجد من مساجد 

  .)٢(»حاجا

تـابعوا بـني احلـج والعمـرة     «: rقال رسـول اهللا  : قال tعن ابن عباس -٩
  .)٣(»فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد

تابعوا بني احلج والعمرة فإما ينفيـان  «: قال rأنه  t مسعودعن ابن -١٠
نوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة، وليس للحجة املربورة الفقر والذ

  .)٤(»ثواب إال اجلنة

  .)٥(»وفد اهللا ثالثة الغازي واحلاج واملعتمر«: قال rأنه  t هريرةعن أيب -١١
الغازي يف سبيل اهللا واحلاج واملعتمر «: قال rعن النيب  tعن ابن عمر -١٢

  .)٦(»فأعطاهم وفد اهللا دعاهم فأجابوه وسألوه

                                       
  ) ١٠٩٢(وصححه ابن حبان واأللباين يف صحيح اجلامع ) ٤/٣٤٢(أمحد  ١
، وإسـناده علـى شـرط الشـيخني، وصـححه األلبـاين يف       )٩/٢٥١(، واحللية)١١٩٠(احلميدي يف مسنده  ٢

  ) ٥٩٨(لصحيح ا
  ) ١٢٠٠(واللفظ له، والطرباين والضياء وصححه األلباين يف الصحيحة ) ٢٦٢٩(النسائي  ٣
، وأمحد والطرباين والطربي، وصححه ابن خزميـة وابـن   )٢٦٣١(واللفظ له، والنسائي، ) ٨١٠(الترمذي  ٤

  ) ١٢٠٠(واأللباين يف الصحيحة ) ٣٦٩٥( حبان
والـذهيب   )١٦٤٥( واحلـاكم ) ٣٦٩٤( ححه ابن خزمية وابـن حبـان  واللفظ له، وص) ٢٦٢٥(النسائي،  ٥

  ) .٧١١٢(واأللباين صحيح اجلامع 
  ) .١٨٢٠(والطرباين وصححه ابن حبان واأللباين يف الصحيحة ) ٢٨٩٣(ابن ماجة  ٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٤٣١ 

  حكم الحج وأسراره: الفصل الرابع
فيه مـن املنـافع الدينيـة     ،وهذا االجتماع احلاشد ،هذا املؤمتر اإلسالمي العظيم

  :والدنيوية والثقافية واالجتماعية والسياسية ما يفوق احلصر والعد

ع فما يقوم به احلاج من هذه العبادة اجلليلة اليت تشتمل على أنـوا  أما الدينية-
منـها تقحـم األسـفار وإنفـاق األمـوال      و. من التذلل واخلضوع بـني يـدي اهللا تعـاىل   

واخلروج من مالذ احلياة خبلع الثيـاب واسـتبداله بـإزار ورداء حاسـر الـرأس وتـرك       
كـل   ،مث التنقل بني هذه املشاعر ،الطيب والنساء وترك الترفه بأخذ الشعور واألظافر

قد حـدا ـم الشـوق إىل بيـت      ،سنة مكربة ملبيةهذا بقلوب خاشعة وأعني دامعة وأل
األهل واألوطان واألموال والنفس والنفيس، فما ترى  -يف سبيل ذلك  -رم ناسني 

  ثوام عند رم؟

ففيـه مـن    ،عتبـار فقد أمر اهللا بالسري يف األرض لالستبصار واال أما الثقافية -
لوفـود الـيت متثـل أصـقاع     معرفة أحوال الناس واالتصال م والتعرف على شـؤون ا 

العامل كله ما يزيد اإلنسان بصرية وعلما إذا اختلط بعلمائهم واتصل بنبهائهم، فيجد 
  .لكل علم وفن طائفة متثله

فإن احلج مؤمتر عظيم يضم وفودا متنوعـة العلـوم    أما االجتماعية والسياسية -
وكـل طائفـة    ،بـه فـإذا كـل حـزب حبز    ،خمتلفة الثقافات متباينة االجتاهات والرتعـات 

 ،ودرسوا وضعهم الغابر واحلاضر واملستقبل، )جلان احلكومة الواحدة(ومثلوا  ،بشبيهتها
وما أسـباب   ؟وما هي أسباب الفرقة بينهم ؟ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم

  .تالف واالجتماع وتوحيد الكلمةئاال
ة على أسـاس احملبـة   وحبثوا شؤوم الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادي

أصبحوا يدا واحدة  ،rتئام يف ضوء كتاب اهللا وسنة رسوله والوئام وبروح الوحدة واالل
وذا يصري هلم كيان مستقل خاص  ،وجه املعتدي عليهم وقوة مرهوبة يف ،ضد عدوهم

لـه ألـف    يسمع صوته ويصـغى إىل كلمتـه وحيسـب    ،م له ميزاته وأهدافه ومقاصده
  .حساب
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٤٣٢ 

ويرجع إلـيهم سـؤددهم، ويبنـون دولـة إسـالمية       ،د للمسلمني عزهموذا يعو
العدل واملساواة، وهـدفها إعـالء كلمـة     ا، وشعارهrدستورها كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .وغايتها إقامة شرع اهللا على أرض اهللا ،اهللا

، فيقوضون جمالس بنيت بأيديهمحينئذ تتجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام 
ويقـر السـالم   . والظلم والبغي، ويبنون على أنقاضها العـدل واإلحسـان  على الكفر 

وتتجه مصانع أسلحة الدمار واخلراب إىل اختراع معـدات اإلعمـار    ،ويستتب األمن
  .هاردزوالرقي واال

من لغة موحدة يتفامهون ا، ) احلج(لكن ال بد لكمال حتقق أعمال هذا املؤتر 
ا يف اجلنة، كمـا أنـه ال بـد مـن      اقبل أن يتخاطبوأال وهي لغة القرآن يتفامهون ا 

التنظيم والتنسيق بني خمتلف فصائل اتمع اإلسالمي، وذا تعلم أيها احلاج أن لك 
ألن االجتماع  ،دينا عظيما جليل القدر يقصد منه بعد عبادة اهللا صالح الكون واتساقه

 rب اهللا وسـنة رسـوله   هو أعظم وسيلة جلمع األمة وتوحيد الكلمة على أساس كتـا 
  .وفهم السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم

ففرض على أهل احمللة االجتماع يف مسجدهم يف كل يوم مخس مرات، وفـرض  
على أهل البلد كله االجتماع للجمعة كل أسبوع، وفرض على املسـلمني يف مشـارق   

يف كـل  األرض ومغارا عرم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم غنيهم وفقريهم االجتمـاع  
  .)١(كل ذلك لتحقيق الوحدة واأللفة بني شرائح اتمع اإلسالمي ،عام يف احلج

                                       
  بتصرف ٣٢٧-١/٣٢٦تيسري العالم  ١
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٤٣٣ 

  
  

  

  

 
  :وفيه ثالثة فصول

  شروط احلج: الفصل األول •

  صفة احلج والعمرة: الفصل الثاين •
  أركان احلج: الفصل الثالث •

  واجبات احلج العامة: الفصل الرابع •
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٤٣٤ 

  :شروط الحج: ولالفصل األ
فالكافر األصلي ال يطالب باحلج إمجاعا وال يصح منه إمجاعا، قاله : اإلسالم-١

النووي وابن قدامة والشنقيطي، وأما املرتد فيجب عليه وال يصح منه إمجاعا ويأمث بال 
  .)١(خالف

، ]٢٣ الفرقان[ورا﴾ وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُ﴿ :Iقال 
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشـركْت لَيحـبطَن عملُـكI: ﴿     وقال

رِيناسالْخ نم نكُونلَت٦٥الزمر[ ﴾و[.  

فال يصح من انون ألنه ليس من أهل العبادات، فلم يصح حجه، : العقل-٢
  .اعا، قاله النووي وابن قدامة والشنقيطيوال جيب عليه إمج
رفع القلم عـن ثالثـة، عـن النـائم حـىت      «: قال rأن رسول اهللا  tعن علي 

  .)٢(»يستيقظ وعن الصيب حىت يشب، وعن املعتوه حىت يعقل

ويصح منه لو فعله بال خالف، قاله ابن  ،فال جيب على الصيب إمجاعا: البلوغ-٣
  .)٣(إمجاعا ضلكنه ال يكفيه عن حجة الفراملنذر والنووي وابن قدامة، و

: مـن القـوم؟ قـالوا   : لقي ركبا بالروحـاء فقـال   rأن النيب  tعن ابن عباس 
أهلـذا  : فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت »رسول اهللا«: من أنت؟ قال: املسلمون، فقالوا

  .)٤(»نعم ولك أجر«: حج؟ قال

يف حجـة الـوداع    r حج يب أيب مع رسول اهللا«: قال tعن السائب بن يزيد 
  .)٥(»وأنا ابن سبع سنني

                                       
 ٥/٤٦، وأضواء البيان، ١٣-٧/١٢، واموع، ٧-٥/٦املغين،  ١

وصححه ابن خزمية وابن حنبل ) ٢٠٤١(وابن ماجة . واللفظ له) ١٤٢٣(والترمذي ) ٤٤٠٢( أبو داود ٢
  واحلاكم والذهيب والنووي واأللباين

 ٢٤: ، واإلمجاع البن املنذر، ص٢/٢٧٩، وسبل السالم، ٣٩٩-٤/٣٩٨االستذكار،  ٣

  ١٧٣٦(وأبو داود ) ١٣٣٦(، مسلم )١/٢١٩(أمحد  ٤
  ) .٩٢٥(والترمذي ) ١٨٥٧(، والبخاري )٣/٤٤٩(أمحد  ٥
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٤٣٥ 

فال جيب احلج على العبد إمجاعا، ويصح منه لو فعلـه إمجاعـا، قالـه    : احلرية-٤
: قـال  rأنه  t عتق فعليه حجة أخرى، فعن ابن عباسأ، فإن )١(ابن قدامة والنووي

  .)٢(»أميا صيب حج مث بلغ فعليه حجة أخرى وأميا عبد حج فأعتق فعليه حجة أخرى«

 )٣(شرط لوجوب احلج بإمجاع املسلمني، قاله ابن قدامة والنـووي  :االستطاعة.٥
  :وتتحقق االستطاعة مبا يلي

يا رسول اهللا : أن امرأة من خثعم قالت t صحة البدن حلديث ابن عباس -أ
 ،أن يسـتوي علـى الراحلـة    يسـتطيع إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج شيخا كبريا ال 

  .)٤(»حجي عنه«: أفأحج عنه؟ قال

املال الكايف لتكاليف احلج من سفر الذهاب والعودة واإلقامـة باإلضـافة    -ب
  .إىل نفقة من جتب عليه نفقته

  .حبيث يأمن احلاج على نفسه وماله: أمن الطريق-ج
إذا كان احلاج امرأة فال بد هلا من حمرم، واحملرم هو الزوج أو مـن حتـرم عليـه    -د

  .)٥(سب أو سبباملرأة حترميا مؤبدا بن

ال تسـافر املـرأة إال مـع ذي حمـرم وال يـدخل      «: قال rأنه  tعن ابن عباس 
يا رسول اهللا إين أريـد أن أخـرج يف جـيش    : ، فقال رجل»عليها رجل إال ومعها حمرم

  .)٦(»اخرج معها«: كذا وامرأيت تريد احلج، فقال

                                       
 ٧/٤٠، والنووي ٥/٧املغين  ١

وعبد  واخلطيباحلاكم والذهيب  وصححه) ٥/١٥٦(والبيهقي ) ١/٤٣٥(والطحاوي ) ١/٢٩٠(الشافعي  ٢
وأعله بالوقف ابن حجر وابـن  ) ٩٨٦(ابن حجر واأللباين يف اإلرواء  احلق اإلشبيلي وابن دقيق العيد

  خزمية وغريمها
  ٧/٥٩، واموع ٥/٧ة، املغين البن قدام ٣
  ) .١٣٣٤(ومسلم ) ١٨٥٥(البخاري  ٤
 ٦٨٤-٢/٦٨٣سبل السالم،  ٥

  ) .١٣٤١(ومسلم ) ٣٠٠٦(البخاري  ٦
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٤٣٦ 

  :مالحظة
ال يثبت احلديث الذي فيه : أما حديث الزاد والراحلة فال يصح، قال ابن املنذر

وقـد خـرج   ): ١/٩٦(وقـال عبـد احلـق يف األحكـام الكـربى      ،)١(ذكر الزاد والراحلـة 
وأنـس وعائشـة     مسـعود وابن عمر وابـن    جابرالدارقطين هذا احلديث من حديث 
ليس يف تلـك  ): ٤/١٦٧(وقال األلباين يف اإلرواء  .وغريهم وليس فيها إسناد حيتج به

  .ل وال ضعيف منجربالطرق ما هو حسن ب

منها مـا ميتنـع   : هذا الذي عىن الشافعي بقوله: ٤/٥٤٠قال البيهقي يف السنن 
أهل العلم من تثبيته، وإمنا امتنعوا منه ألن احلديث يعرف بإبراهيم بن يزيد اخلوزي، 

وقد روي فيه أحاديـث أخـر ال يصـح     -إىل أن قال-وقد ضعفه أهل العلم باحلديث 
  اهـ. شيء منها

  نيابة يف احلجال* 
إمجاعا، قالـه  ال جيوز أن يستنيب من يقدر على احلج بنفسه يف احلج الواجب -
أمجع أهل العلم على أن من عليه حجة اإلسـالم وهـو   : ، وقال ابن املنذر)٢(ابن قدامة

  .)٣( اهـ .قادر على أن حيج ال جيزئ عنه أن حيج غريه عنه

  .بواحلج املنذور كحجة اإلسالم ألن كالمها واج

لكـرب أو مـرض    أما من كان عاجزا عن احلج بنفسه عجـزا ال يرجـى زوالـه   -
مزمن ال يرجى زواله، أو كان ضعيف اخللقة حبيث ال يسـتطيع الركـوب فهـذا جتـوز     

وإن كان له مال وجب عليه أن يؤجر منه من حيج عنه، إن مل جيد من يتربع  ،النيابة عنه
ي بن أيب طالب واحلسن البصري والثوري وبه قال عل ،له بذلك، عند عامة أهل العلم

  .)٤(وأبو حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاق وابن املنذر وداود وغريهم
                                       

  ١/٩٠٩وفتح الباري،  ٣/١٠نصب الراية  ١
  ٥/٢٢املغين،  ٢
  ٢٤: اإلمجاع البن املنذر ص -٣
  ٢٣-٥/١٩، واملغين، ٧/٨٤اموع،  ٤
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٤٣٧ 

أن امرأة من  tعن ابن عباس  .كما حيج عن من مات وقد وجب عليه احلج-
أفحـج  ، إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت: فقالت rجهينة جاءت إىل النيب 

ها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهللا نعم، حجي عن«: عنها قال
  .)١(»فاهللا أحق بالوفاء

يـا  : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالـت : قال tعن ابن عباس -
رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب شـيخا كـبريا ال يسـتطيع أن    

  .)٢(»نعم«: ه؟ قاليستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عن

 وهـذا  ،ويشترط يف من حيج عن غريه أن يكون حج عن نفسه حجـة اإلسـالم  -
وال يعلم له خمالف من الصـحابة كمـا    t وبه أفىت ابن عباس ،قول عامة أهل العلم

  .ذكر ابن تيمية

: لبيك عن شربمة، قـال  :مسع رجال يقول rأن رسول اهللا  tعن ابن عباس -
حـج  «: ال، قـال : حججت عن نفسك؟ قال: و قريب يل، قالأخ يل أ: من شربمة؟ قال

  .)٣(»عن نفسك مث حج عن شربمة

                                       
  .وهذا لفظه) ١٨٥٢(البخاري،  ١
  ) ١٣٣٤(واللفظ له، ومسلم ) ١٨٥٤(البخاري،  ٢
) . فاجعل هذه عن نفسك مث حج عن شربمة: (وقال) ٢٩٠٣(واللفظ له، وابن ماجة ) ١٨١١(أبو داود،  ٣

 والبيهقي )٩٦٢( وصححه ابن حبان) ٢/٢٧٠(والدارقطين  ٤/٣٤٥وابن خزمية ، )٤٩٩(وابن اجلارود 
واأللبـاين يف اإلرواء،   ٢/٢٢٣يف التلخـيص   وابن حجـر  وعبد احلق وابن القطان وابن امللقن ٤/٣٦٦

  وأعله بالوقف أمحد وابن املنذر والطحاوي والدارقطين باإلرسال
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٤٣٨ 

  صفة الحج: الفصل الثاني

  :االستعداد*
على الشخص الذي يريد احلج أن يبادر إىل التوبة النصـوح بـاإلقالع عـن    -١

 املعاصي واإلكثار من الطاعات واملصاحبة لألخيار واالبتعاد عن األشرار، ورد املظـامل 
  .وقضاء الديون

عليه أن جيتهد يف أن يكون املال الـذي حيـج بـه مـاال طيبـا حـالال ألنـه يف        -٢
  .)١(»إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا«: احلديث

وينبغي للحاج أن يتعلم كل األحكام املتعلقة باحلج قبل الشروع فيه، وقـال  -٣
  .﴾أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّهفَاعلَمI: ﴿ باب العلم قبل القول والعمل، لقوله : البخاري
خيرج إىل سفره ملتزما باآلداب الشرعية يف أشهر احلـج، وهـي شـوال وذي    -٤

  .القعدة وعشر من ذي احلجة

  :اإلحرام*
إذا أتى امليقات اغتسـل ولـبس ثيـاب اإلحـرام، واألفضـل للرجـل اإلزار       -٥

، واملرأة تلبس ما شاءت إال والرداء والنعلني، ويتطيب، وال يضر بقاء أثره بعد اإلحرام
  .أا ال تنتقب وال تلبس القفازين، وهلا أن تستر وجهها مبا تسدل عليه

إذا كان وقت فريضة يصليها وإال فليصل ركعتني بنيـة سـنة الوضـوء، فـإذا     -٦
لبيك «و قارنا انإن ك» لبيك اللهم عمرة وحجا«: قائال: اإلحرام ىركب السيارة نو

وهـو  » معتمرا، أو متمتعا انلبيك اللهم عمرة، إن ك«: ردا، أومف انإن ك» اللهم حجا
  .الذي سنبني صفته ألن التمتع هو أفضل أنواع النسك

                                       
  ) .١٥١٩(مسلم ١
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٤٣٩ 

من كان يف الطائرة فليحرم إذا حاذى امليقات، وميقات أهل املدينة ذا احلليفة -٧
، وميقـات  )رابغ(وصار اآلن مدينة  )اجلحفة(وميقات أهل الشام ومصر  ،)أبيار علي(
وألهـل العـراق   ) السـيل (وألهل جند قرن املنازل وهـو  ، )السعدية(هل اليمن يلملمأ
  .وكل من مير على امليقات حيرم منه، ومن كان دون امليقات أحرم من بيته) ذات عرق(

لبيك ال شريك لك لبيك،  ،لبيك اللهم لبيك«: إذا أهل بالعمرة لىب قائال-٨
ويرفع صوته بالتلبية ويكثر منها خاصة ، »إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك

عند املرتفع أو املنخفض، وال يقطع التلبية إال عند الطواف إن كان متمتعا وعند رمي 
  .مجرة العقبة إن كان قارنا أو مفردا

  :دخول مكة*
بـدأ بـاحلجر األسـود    ياملسجد احلرام  دخول مكة اغتسل وإذا دخل ادإذا أر-٩

  .كربليو هقبل يديإليه، وال  ارستطع أشيه، فإن مل قبلياليمىن و هستلمه بيديف
، فإذا بلـغ الـركن   هبدأ الطواف من عند احلجر جاعال احلجر عن يساريو-١٠

فإذا كـان بـني الـركن اليمـاين واحلجـر       - إن تيسر -اليماين استلمه من غري تقبيل 
وإذا . ﴾رة حسنةً وقنا عذَاب النارِربنا َآتنا في الدنيا حسنةً وفي الَْآخI: ﴿ األسود قال

بلغ احلجر األسود فقد مت الشوط األول، مث تكمل سبع أشواط وال جيزئ الطواف دون 
  .احلجر ألنه من البيت احلرام

 وإال ففي املسـجد  -إن تيسر -خلف املقام  فصل ركعتني فإذا مت الطواف-١١
وتشرب من مـاء زمـزم، مث    ،﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿رونَ﴾ قُلْ يا أَيها الْكَاف﴿ :قرأ فيهماي
  .ستلمه إن تيسريرجع إىل احلجر األسود في

  :السعي بني الصفا واملروة*
ا مبنبدأ  :قوليو ﴾،اللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ﴿ ئابدأ بالصفا قاري-١٢

ال إلـه إال اهللا وحـده ال   «: عبـة، قـائال  بدأ اهللا به، فإذا صعد على الصـفا اسـتقبل الك  
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٤٤٠ 

شريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحـده، أجنـز وعـده    
  .فعل ذلك ثالثايو اءدعو مبا شيو، »ونصر عبده وهزم األحزاب وحده

سرع إال بني العلمني األخضرين، يرتل من الصفا إىل املروة ماشيا وال يمث -١٣
ستكمل يمث  ،املروة فعل مثل ما فعل على الصفا، وبذلك يتم الشوط األولفإذا وصل 

  .»الذهاب شوط والعودة شوط آخر«سبعة أشواط 

قصر واحللق أفضل للرجل، وال جيوز للمرأة إال التقصري يأو حيلق رأسه مث -١٤
، همعتمرا فقد متت عمرت انما كان حراما حىت وقت احلج، وإن ك هفقط، وبذلك حيل ل

  .فضل يف عمرة التمتع التقصريواأل

  :يوم التروية*
فليحرم باحلج مـن مرتلـه   ) يوم التروية(إذا كان يوم الثامن من ذي احلجة -١٥
رفـع  يرمي اجلمرة يوم العيد، وينبغي أن يليب حىت يو، »لبيك اللهم حبجة«: مبكة، قائال

  .بالتلبية هصوت

والعصـر واملغـرب   صـلي ـا الظهـر    يبيت ا، ويرج إىل مىن ضحى، وخي-١٦
  .العشاء والفجر قصرا من غري مجع

  :يوم عرفة*
 من مىن إىل عرفـة، فـرتل   ارس) يوم عرفة(إذا طلعت الشمس يوم التاسع -١٧
الظهر والعصـر مجـع    يصليإىل عرفة، حيث  احا، فإذا زالت الشمس ر أقامبنمرة، ف

والدعاء والتضرع هللا تفرغ بعد ذلك للذكر يتقدمي مع القصر بأذان واحد وإقامتني، مث 
رتل دوء يمستقبال القبلة حىت تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس  هتعاىل رافعا يدي

  .وسكينة
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٤٤١ 

  :اإلفاضة إىل مزدلفة واملبيت ا*
مجعـا وقصـرا مجـع     املغـرب والعشـاء   ىسري إىل مزدلفة فإذا وصل صليمث -١٨

صلي الفجر يف أول وقتـه  يو .لليلانام حىت الصباح دون قيام يتأخري بأذان وإقامتني مث 
  .هلل حىت يسفر الصبح جدايكرب ويدعو ويقف عند املشعر احلرام يبأذان وإقامة و

ويرخص للضعفة من النساء وغريهن يف الرحيل من مزدلفة بعد منتصف -١٩
  .الليل وغياب القمر

  :يوم النحر*
  :اإلفاضة إلى منى ورمي الجمرة - 

فإذا وصـل   ،الشمس من مزدلفة إىل مىندفع بعد اإلسفار وقبل طلوع يمث -٢٠
بسبع  -وهي األخرية جهة مكة  -إليها قطع التلبية عند الشروع يف رمي مجرة العقبة 

 هفيحل ل -كرب مع كل واحدة ويكون الرمي بعد طلوع الشمس يحصيات متعاقبات 
  .) اجلماع(كل شيء إال النساء 

لك ميية أيام التشريق، فإذا مل الذبح إىل ا هذبح اهلدي مبىن أو مكة، وليمث -٢١
  .صوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة بعد الرجوع من احلجي همثن اهلدي فإن
جيـزئ  و حيلق الرجل أو يقصر واحللق أفضل، وليس للمرأة إال التقصـري -٢٢

  .قدر أمنلة وحنوها

  :الرجوع إلى مكة - 

تحلـل  يسعى بني الصفا واملروة وبذلك يطوف سبعا ويرجع إىل مكة فيمث -٢٣
  .التحلل األكرب، فيحل له كل شيء وجيوز تأخري الطواف إىل آخر أيام التشريق
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٤٤٢ 

  :الذهاب إلى منى - 

ليايل احلـادي عشـر والثـاين    (مث يرجع إىل مىن للمبيت فيه ليايل التشريق -٢٤
  .)عشر والثالث عشر

  :أيام التشريق *
  :رمي الجمرات الثالثة - 

بعـد الظهـر ولـو إىل    : التشريق الثالثة رمي اجلمرات الثالثة يف أياميمث -٢٥
تقـدم  يالليل، كل مجرة سبع حصيات يكرب مع كل حصاة مبتدئا بالصغرى مث الوسطى 

ميهـا بسـبع   ريأيت مجـرة العقبـة ف  يـ دعو طـويال مث  يـ ستقبل الكعبة ويبعد كل منهما ف
  .احلصاة اليت ال تقع يف املرمى ال تعدوقف للدعاء بعدها، يحصيات وال 

  .فال حرج ىجل يف اليوم الثاين من أيام التشريق بعد أن رمفإن تع-٢٦

  :طواف الوداع - 

طوف بالبيت للوداع فيكون آخر يذهب حىت يالسفر عن مكة فال  ادإذا أر-٢٧
  .ويرخص للحائض والنفساء يف ترك هذا الطواف ،بالبيت هعهد

  :وهو t جابرلقد وردت صفة احلج يف عدة أحاديث أكملها حديث -

فسأل عن  t دخلنا على جابر بن عبد اهللا«: بن حممد عن أبيه قال عن جعفر*
سني، فأهوى بيده إىل رأسي فرتع احلأنا حممد بن علي بن  :القوم حىت انتهى إيل، فقلت

: زري األعلى مث نزع زري األسفل مث وضع كفه بني ثديي وأنا يومئذ غالم شاب، فقال
فحضـر وقـت الصـالة     ،أعمى وهو سل عن ما شئت، فسألته! مرحبا بك يا ابن أخي

فقام يف نساجة ملتحفا ا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاهـا إليـه مـن صـغرها     
: فقـال  rورداؤه إىل جنبه على املشجب فصلى بنا فقلت أخربين عن حجة رسول اهللا 

مث أذن يف النـاس يف   ،مكث تسع سنني مل حيـج  rرسول اهللا  بيده فعقد تسعا، فقال إن
أن يأمت برسول اهللا  سميلتحاج، فقدم املدينة بشر كثري كلهم  rن رسول اهللا العاشرة أ

r فولـدت أمسـاء بنـت عمـيس      ،ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة
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٤٤٣ 

اغتسـلي  «: قـال ! كيـف أصـنع؟   rفأرسـلت إىل رسـول اهللا    tحممد بـن أيب بكـر   
مث ركب القصواء حىت إذا  ،يف املسجد rفصلى رسول اهللا  »واستثفري بثوب وأحرمي

استوت به ناقته على البيداء نظرت إىل مد بصري بني يديه من راكـب ومـاش وعـن    
بني أظهرنا،  rميينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اهللا 

: وعليه يرتل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد
ال  ،ال شريك لك لبيك، إن احلمـد والنعمـة لـك وامللـك     ، لبيكلبيك لبيك اللهم«

  .» شريك لك

عليهم شيئا منه، ولـزم   rفلم يرد رسول اهللا  ،وأهل الناس ذا الذي يهلون به
لسنا ننوي إال احلج، لسنا نعرف العمرة، حـىت إذا  : t جابرتلبيته، قال  rرسول اهللا 

 uمث نفذ إىل مقام إبـراهيم   ،ثا ومشى أربعاأتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثال
فكـان أيب   ،فجعل املقام بينه وبني البيـت ﴾ واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى﴿ :فقرأ
قُـلْ يـا أَيهـا    ﴿ :، كـان يقـرأ يف الـركعتني   »rوال أعلمه ذكره إال عن الـنيب  «: يقول

مث خرج من البـاب إىل   ،، مث رجع إىل الركن فاستلمه﴾﴿قُلْ هو اللَّه أَحدالْكَافرونَ﴾ 
أبدأ مبا بـدأ  «، ﴾إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه﴿ :من الصفا قرأ االصفا، فلما دن

فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيـت، فاسـتقبل القبلـة فوحـد اهللا وكـربه      ، »اهللا به
شريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قـدير، ال   ال إله إال اهللا وحده ال«: وقال

مث دعا بني ذلـك قـال    »إله إال اهللا وحده، أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده
بطن الـوادي سـعي   صبت قدماه يف انحىت إذا  نزل إىل املروة مث ،مثل هذا ثالث مرات
ل على الصـفا حـىت إذا   املروة كما فع ىحىت أتى املروة ففعل عل ىحىت إذا صعدتا مش

لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلـدي  «: كان آخر طوافه على املروة فقال
فقـام سـراقة   » ليجعلها عمرةوفمن كان منكم ليس معه هدي فليحل  ،جعلتها عمرةو

 rيا رسول اهللا ألعامنا هـذا أم ألبـد فشـبك رسـول اهللا      :م فقالجعشبن مالك بن 
 وقدم» ال بل أبد أبد دخلت العمرة يف احلج مرتني«: قالوخري األ يفأصابعه واحدة 

فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صـبيغا واكتحلـت    rمن اليمن ببدن النيب  يعل
 فكان علي يقول بالعراق فذهبت إىل :قال ،إن أيب أمرين ذا :فأنكر ذلك علي فقالت

ذكـرت عنـه    ىف مـا  r حمرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول rرسول اهللا 
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٤٤٤ 

 ماذا قلت حني فرضت احلج» صدقت صدقت«: فأخربته أين أنكرت ذلك عليها فقال
 :قـال » ن معي اهلدي فـال حتـل  إ :قال«اللهم أين أهل مبا أهل به رسولك  :قلت :قال

فحل  :قال ،مائة rالذي أيت به النيب و فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن
  .ومن كان معه هدي rإال النيب  الناس كلهم وقصروا

 ىصلو rركب رسول اهللا وحلج بالما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا ف
مث مكث قلـيال حـىت طلعـت الشـمس      ،ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر

ال تشـك قـريش إال أنـه    و rفسـار رسـول اهللا    ،شعر تضرب له بنمرة أمر بقبة منو
 rفأجـاز رسـول اهللا    ،احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهليـة واقف عند املشعر 

إذا زاغت الشمس أمـر   فرتل ا حىت ،القبة قد ضربت له بنمرة عرفة ووجد ىحىت أت
أمـوالكم حـرام علـيكم    و إن دمائكم«: بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فقال

من أمور اجلاهلية حتت أال كل شيء  ،كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
بـن ربيعـة بـن    اأول دم أضع مـن دمائنـا دم   و ،دماء اجلاهلية موضوعةو ،قدمي موضوع

أول ربـا  و ،اجلاهليـة موضـوع   اربو ،كان مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيلواحلارث 
فـاتقوا اهللا يف النسـاء فـإنكم     ،أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله

لكـم علـيهن أن ال يـوطئن    و ،استحللتم فـروجهن بكلمـة اهللا  ومان اهللا أخذمتوهن بأ
علـيكم   هلـن و ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضـربا غـري مـربح    ،فرشكم أحدا تكرهونه

أنـتم  و ،وقد تركت فيكم ما لن تضـلوا بعـده كتـاب اهللا    ،رزقهن وكسون باملعروف
 :فقـال  .نصـحت ويـت  أدونشهد أنك قد بلغت  :قالوا ؟تسألون عين فما أنتم قائلون
اللهم اشـهد اللـهم اشـهد    « :الناس ينكتها إىلوالسماء  بأصبعه السبابة يرفعها إىل

  .مل يصل بينهما شيئاوالعصر  ىمث أقام فصل ،الظهر ىمث أذن مث أقام فصل. »ثالث مرات

 جعــل بطــن ناقتــه القصــواء إىلواملوقــف  ىأتــ حــىت rمث ركــب رســول اهللا 
استقبل القبلة فلم يزل واقفـا حـىت غربـت    وني يديه جعل حبل املشاة بوالصخرات 

ودفع رسول اهللا  هأردف أسامة خلفو ،الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص
r ويقول بيده الـيمىن حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله  وقد شنق للقصواء الزمام: 
 حـىت  قليال بال أرخى هلابال من تلك احلح ىكلما أت» لناس السكينة السكينةأيها ا«
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٤٤٥ 

مل يسـبح  وإقـامتني  والعشاء بـأذان واحـد   وا املغرب  ىتصعد حىت أتى املزدلفة فصل
الفجر حـني تـبني لـه     ىطلع الفجر وصل حىت rمث اضطجع رسول اهللا  ،بينهما شيئا

مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلـة فـدعاه    ،الصبح بأذان وإقامة
أردف ويزل واقفا حىت أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس  كربه وهلله ووحده فلمو

 rفلما دفع رسول اهللا  ،كان رجال حسن الشعر أبيض وسيماو t الفضل بن عباس
وجـه   ىيـده علـ   rمرت به ظعن جيرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول اهللا 

الشق يده من  rالفضل فحول الفضل وجهه إىل الشق اآلخر ينظر فحول رسول اهللا 
وجه الفضل فحول الفضل وجهه إىل الشق اآلخر ينظر حـىت أتـى بطـن     ىاآلخر عل

 ى خترج على اجلمرة الكربي حىت أتحمسر فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى اليت
 ىيات يكرب مع كل حصاة منها مثـل حصـ  اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حص

 ىر فنحر ثالثا وستني بيـده مث أعطـ  نحامل من بطن الوادي مث انصرف إىل ىاخلذف رم
 مث أمـر مـن كـل بدنـة ببضـعة فجعلـت يف قـدر        ،هديه يفأشركه وعليا فنحر ما غرب 

فأفاض إىل البيـت   rشرب من مرقها مث ركب رسول اهللا و فأكل من حلمها طبختو
زمـزم قـال انزعـوا بـين عبـد       ىبين عبد املطلب يسـقون علـ   ىفأت ،مبكة الظهر ىفصل

سقايتكم لرتعت معكـم فنـاولوه دلـوا فشـرب      ىأن يغلبكم الناس عل املطلب فلوال
  .)١(»منه

                                       
  .ذا اللفظ )١٢١٨(رواه مسلم  ١
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٤٤٦ 

  أركان الحج: الفصل الثالث

  :اإلحرام: الركن األول
  :تعريفه. أ

 :Iويشـترط فيـه النيـة لقولـه      .هو الدخول يف احلج أو العمرة أو كليهما معا
﴿ لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممفَاَءونح ينوقوله )] ٥ البينة[﴾ الدr: »  إمنـا

  .)١(»األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

  :واجباته - ب

  :املواقيت -١
  :وهي قسمان

 Iجيب أن يكون االحرام بـاحلج يف أشـهره الـيت حـدد اهللا     : مواقيت زمانية. أ
الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَـا   الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن﴿ :حيث قال

 ﴾جي الْحالَ فوقال] ١٩٧البقرة [جِد I: ﴿   يـتاقوم ـيقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع كأَلُونسي
جالْحاسِ ولن١٨٩البقرة [﴾ ل.[  

ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج فإن من سنة احلج أن « :قال tعن ابن عباس 
هذا وقت اإلحرام : ٢/١٦٨قال الشوكاين يف السيل اجلرار . )٢(»ج يف أشهرهحيرم باحل

ومـن   ،كما أن مكانه امليقات فال جيوز وال جيزئ فعل اإلحرام قبل وقته ويف غري مكانـه 
  اهـ .زعم أنه جيوز ذلك مل يقبل منه إال بدليل

                                       
 ) ١٩٠٧(ومسلم ) ١(البخاري  ١

  .اكم والذهيبوصححه ابن خزمية واحل ٣/٤١٩وعلقه البخاري  ٤/٣٤٣والبيهقي ) ٢٤٦٤( الدارقطين ٢
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٤٤٧ 

هر احلج أن إال أنه يقوى املنع من اإلحرام قبل أش: وقال يف نيل األوطار ما نصه
واإلحرام عمل من أعمال احلج فمن  ،اهللا سبحانه ضرب ألعمال احلج أشهرا معلومة

  .اهـ .ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل

وابن حزم يف احمللى  ١٣٦ – ٧/١٢٨ورجح القول بالوجوب النووي يف اموع 
  .اهـ .ةوال حيل اإلحرام به إال يف أشهر احلج قبل وقت الوقوف بعرف: قالف ٥/٤٥

ابـن عبـاس وعطـاء وطـاووس وجماهـد      ووجـابر    مسـعود وبه قال عمر وابـن  
والشافعي ورواية عن أمحد وأبو ثور واألوزاعي وداود وهؤالء الصحابة األربعة ال يعلم 

  .)١(هلم خمالف من الصحابة قاله ابن حزم

ن قاله النـووي وابـ   ،أما أعمال احلج فال جيوز منها شيء قبل أشهر احلج إمجاعا
  .)٢(قدامة

القعدة وعشر من ذي احلجة عند عامة أهل العلـم   وشوال وذ: وأشهر احلج هي
وابن الـزبري والشـعيب وعطـاء وجماهـد       مسعودوهو قول ابن عباس وابن عمر وابن 

وقتادة والنخعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأمحد وداود وأبـو حنيفـة خالفـا ملالـك     
  .)٣(وابن حزم

  :وهي مخسة: نيةاملواقيت املكا. ب

بضم احلاء وفتح الالم وهي ميقات أهـل املدينـة وتسـمى اآلن    : ذو احلليفة -١
  .كلم ١٣ي كلم وبينها وبني املسجد النبو ٤٣٠آبار علي وتبعد عن مكة املكرمة 

 ١٠بضم اجليم وإسكان احلاء وفتح الفاء قرية بينها وبـني البحـر   : اجلحفة -٢
وهـي  .كلم من مكة ٢٠١على بعد ) رابغ(ون من كلم وقد اندثرت فصار الناس حيرم

  .ب واألندلس والروم ومشال إفريقياميقات أهل مصر والشام واملغر

                                       
   ٤٦-٥/٤٥واحمللى  ٥/٢١٧وأضواء البيان  ٤/٦٧٠ونيل األوطار  ٥/٧٤املغين  ١
   ٧/١٣٣اموع شرح املهذب  ٢
  ١١١-٥/١١٠املغين  ٣
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٤٤٨ 

بفتح الياء فالم بعدها ميم وهي جبل من جبال امة يبعد عن مكة : يلملم -٣
  .كلم وهو ميقات أهل اليمن واهلند والصني ١٢٠

نازل وقرن الثعالب ويسمى بفتح القاف وسكون الراء ويسمى قرن امل: قرن -٤
أهل الطائف وأهـل  كلم وهو ميقات  ٨٠ويبعد عن مكة حوايل  "السيل الكبري"اآلن 

  .جند وأهل الكويت

هو الذي وقتها قالـه   rوعلى أن رسول اهللا  ،وهذه املواقيت األربعة جممع عليها
  .)١(وابن عبد الرب وابن حزم النووي وابن قدامة وابن املنذر

ألهل املدينة ذا احلليفة وألهـل الشـام    rوقت رسول  :قال tعن ابن عباس 
اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم فهن هلن وملن أتى عليهن من غري 

فمن كان دون فمهله من أهله وكذلك حىت أهل  ،ن كان يريد احلج والعمرةممأهلهن 
  .)٢(»مكة يهلون منها

يهـل أهـل املدينـة مـن ذي احلليفـة      «: الق rأن رسول اهللا  t وعن ابن عمر
وبلغـين أن رسـول اهللا    :قال عبد اهللا »ويهل أهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن

r  ٣(»ويهل أهل اليمن من يلملم«قال(.  

بكسر العني وسكون الراء بعدها قاف مسيت بذلك لعرق فيها : ذات عرق -٥
امة ويبعـد  و حلد الفاصل بني جندوهو ا) الضريبة(وتسمى اآلن  ،وهو اجلبل الصغري

وأمجـع  .كلم وهو ميقات أهل إيران والعراق وغريمها من أهـل الشـرق   ٨٠عن مكة 
  .)٤(أم عمر rوإن اختلفوا فيمن وقته هل هو رسول اهللا  ،العلماء على أا ميقات

يا أمري املـؤمنني  «:ملا فتح هذان املصران أتوا عمر فقالوا :قال tعن ابن عمر 
حد ألهل جند قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا  rاهللا  إن رسول

                                       
 ٧٥: ومراتب اإلمجاع ص ٤/٣٧واالستذكار  ٧/١٩٩انظر اموع  ١

  واللفظ للبخاري) ١١٨١(ومسلم ) ١٥٢٦(البخاري  ٢
  ) ١١٨٢(له ومسلم  واللفظ) ١٥٢٥(البخاري  ٣
  ٣٨-٤/٣٧واالستذكار  ٣٢٩-١/٣٢٨انظر تيسري العالم  ٤
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٤٤٩ 

يعـين البصـرة   : واملصـران  )١(»فانظروا حذوها من طريقكم فحد هلم ذات عرق :قال
  .الكوفة

مسعـت ـ     :يسأل عن املهـل فقـال   t عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا
ملدينـة مـن ذي احلليفـة والطريـق اآلخـر      مهل أهل ا«: فقال rأحسبه رفع إىل النيب 

اجلحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل جند من قرن ومهل أهـل الـيمن   
  .)٢(»من يلملم

ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام  rوقت رسول اهللا «: قالت g عن عائشة
وله  .)٣(»ومصر اجلحفة وألهل العراق ذات عرق وألهل جند قرنا وألهل اليمن يلملم

عنـد   t أنسوعن ) ١٧٤٢(عند أيب داود  tالسهمي  وشاهد عن احلارث بن عمر
 عند ابن عبد الرب يف التمهيد وعن عبد اهللا بن عمـرو  t الطحاوى وعن ابن عباس

t عند أمحد وعن ابن عمر t  ٤/٩٤يف احلليـة   نعـيم  يبوأ ١/٣٦٠ عند الطحـاوى 
 .)٤(هذا حديث صحيح ثابت :وقال

  :أحكام املواقيت
من جهة مكة فإنـه حيـرم مـن مرتلـه إمجاعـا       ومن كان مرتله دون هذه املواقيت*

  .)٥(قاله النووي وابن قدامة :خالفا اهد

أهل منها باحلجة أما العمرة فيخرج إىل احلل إمجاعا  ومن كان يف مكة املكرمة*
  .قاله ابن قدامة

                                       
  واللفظ له) ١٥٣١(البخاري  ١
وهـو   rمن طريق ابن هليعة وقد صرح برفعه إىل النيب  ٥/٢٧ واللفظ له ورواه البيهقي) ١١٨٣(مسلم  ٢

  ٤/١٧٦ء لذلك صححه األلباين يف اإلروا رواية عبد اهللا بن وهب عنه وقد توبع عليهمن 
وصححه  ٥/٢٨والبيهقي ) ٢٦٢(والدارقطين  خمتصرا) ١٧٣٩(واللفظ له وأبو داود ) ٢٦٥٦(النسائي  ٣

  ) ٩٩٩(األلباين يف اإلرواء 
  ١٨٠-٤/١٧٥واإلرواء  ٤/٣١٨ونيل األوطار  ٣/٣٠٩والفتح  ١٧-٣/١٥انظر نصب الراية  -٤
  ٥/٥٩واملغين  ٧/٢٠٨اموع شرح املهذب  ٥
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٤٥٠ 

أهله وكـذلك  فمن كان دون فمهله من «: املتقدم وفيه t حلديث ابن عباس
  .متفق عليه »حىت أهل مكة يهلون منها

 أن يعمر عائشة t عبد الرمحن بن أيب بكر rويهل بالعمرة من احلل ألمره *
g متفق عليه  .من التنعيم.  

إمجاعـا وال دم عليـه    من جاوز امليقات وهو يريد النسك وجب عليه الرجوعو*
وحكى ابـن املنـذر عـن     ،احلالةولكن يأمث يف هذه  ،وكذلك إن مل يرجع ،عند اجلمهور

  .)١(احلسن والنخعي أنه ال دم على ااوز مطلقا

وال شيء عليه عند اجلمهور  ومن أحرم دون امليقات فعليه أن يرجع إىل امليقات*
 .عطاء واحلسن والنخعي وأبو حنيفة والشافعي فإن متادى فلم يرجع فهو آمث

م من موضعه إمجاعا قاله ابن أحر ومن خشي بالرجوع إىل امليقات فوات احلج*
  .)٢(قدامة

قاله ابن قدامـة والنـووي وابـن     من أحرم قبل امليقات فإحرامه صحيح إمجاعا*
أمجع أهل العلم على أن من أحرم قبل امليقات أنه حمـرم وإمنـا   : وقال ابن املنذر ،املنذر

 .)٣(اخلالف يف األفضل وعند اجلمهور أنه اإلحرام من امليقات

  :وهو على قسمني: للميقات ممن ال يريد النسك حكم ااوز

قالـه   ،من ال يريد احلرم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا ال يلزمه اإلحرام إمجاعا
جياوز ذا احلليفة يف أسـفاره يف اجلهـاد ومل حيـرم وهـو وال      rفقد كان النيب  ،ابن قدامة

  .مجهور أهل العلم أحد من أصحابه وإن طرأت عليه نية اإلحرام أحرم من مكانه عند

  :وهو ثالثة أنواع: من يريد الدخول إىل احلرم

                                       
 ٧/٢١٣واجلموع  ٥/٦٩انظر املغين  ١

 ٥/٧٣املغين  ٢

   ١٧: واإلمجاع البن املنذر ص ٤٢– ٤/٣٩واالستذكار  ٧/٢٠٥واموع للنووي  ٥/٦٥املغين  ٣
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٤٥١ 

من يدخلها لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كاحلشاش واحلطـاب وحنـوه   
دخل مكة عام الفتح حالال على رأسه املغفـر ـ متفـق     rفهؤالء ال إحرام عليهم ألنه 

  .عليه

وما ﴿ :Iعليه وقد قال  أما املتكرر الدخول فلو كلف باإلحرام لكان فيه حرج
  .وذا قال اجلمهور خالفا أليب حنيفة ]٧٨احلج [﴾ جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ

  .ومىت أراد النسك أحرم من موضعه عند عامة أهل العلم
من ال يكلف باحلج كالعبد والصيب والكافر فال حرج عليهم فإن عتق العبد . ١

وهذا قول  ،لكافر فإم حيرمون من موضعهم وال شيء عليهمأو بلغ الصيب أو أسلم ا
  .عامة أهل العلم

املكلف الذي يدخل لغري قتال وال حاجة متكررة فـال جيـب عليـه اإلحـرام     . ٢
وبه قال طائفة من أهل العلم من الشافعية وروايـة عـن    ،لعدم وجود دليل على ذلك

  .)٢(ورجحه ابن حزم والصنعاين )١(أمحد

» من أراد احلج أو العمرة«: ويف قوله: ٦٨٨-٢/٦٨٧ يف السبل قال الصنعاين
ما يدل أنه ال يلزم اإلحرام إال من أراد دخول مكة ألحد النسكني فلو مل يرد ذلك جاز 

بغري إحرام وألنه قد ثبت باالتفاق أن  t له دخوهلا من غري إحرام وقد دخل ابن عمر
فلو أوجبنا على كل من دخلها أن  ،حدةاحلج والعمرة عند من أوجبها إمنا جتب مرة وا

  .اهـ .حيج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة

  :أنواع اإلحرام -٢
التمتع والقران : نساك الثالثةأمجع أهل العلم على جواز كل واحد من هذه األ

  .واإلفراد

                                       
  ٤/٤٢واالستذكار  ٢١٣-٧/١٩٦واموع للنووي  ٧٣-٥/٥٦املغين  ١
 ٢/٦٨٧وسبل السالم  ٥٣– ٥/٥٢احمللى  ٢
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٤٥٢ 

فمنا من أهل  ،عام حجة الوداع rخرجنا مع رسول اهللا  :قالت g عن عائشة
فأما  ،باحلج rوأهل رسول اهللا  ،جة وعمرة ومنا من أهل باحلجبعمرة ومنا من أهل حب

  .)١(»من أهل باحلج أو أمجع احلج والعمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر

  .)٢(الشنقيطيوذلك ابن قدامة والنووي على ونقل اإلمجاع 

  :التمتع
ا وصفته أن حيرم بعمرة فإذ .مث حيج يف نفس العام وهو أن يعتمر يف أشهر احلج 

قدم مكة طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة وحلق شعره أو قصره ويتحلـل حـىت   
ومسي متتعا لالنتفاع بـأداء النسـكني يف أشـهر     ي،اهلد يوم التروية فيحرم باحلج وعليه

  .وألن املتمتع يتمتع بعد حتلله من العمرة مبا يتمتع به غري احملرم ،احلج من عام واحد

  :القران
أو حيـرم بـالعمرة مث يـدخل     ،ني احلج والعمرة يف اإلحرام مـا وهو أن جيمع ب 

عليها احلج قبل الطواف ويبقى القارن على إحرامه حىت يكمل مناسك العمرة واحلج 
وعليه هدي وال جيوز إدخال العمرة على احلج عند اجلمهور منـهم مالـك وأمحـد     ،معا

  .)٣(يصح ويصري قارنا :والشافعي خالفا أليب حنيفة فقال

  :اإلفراد
  .هو أن حيرم باحلج وحده فيبقى حمرما إىل أن يكمل مناسك احلج وال هدي عليه 

  :أفضل اختلف أيهما

                                       
  ) ١٢١١(ومسلم ) ١٥٦٢(البخاري  ١
  ٥/٨٢املغين  ٢
  ٥/٣٧١انظر املغين  ٣
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٤٥٣ 

والراجح أن أفضلها التمتع وهو قـول ابـن عمـر وابـن عبـاس وابـن الـزبري        
وعائشة واحلسن وعطاء وطاووس وجماهد وجابر بن زيد وسامل وعكرمة وأمحـد وأحـد   

  .)١(ن القيم والشوكاين والقنوجي، ورجحه ابقويل الشافعي

وهو قول أصحاب احلديث وفقهاء مكة من الصحابة والتابعني، : قال ابن تيمية
  .)٢(وقول بين هاشم، فاتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته، وأهل بيته

أمر من كان من أصحابه مفـردا أو قارنـا أن يفسـخه إىل العمـرة      rألن النيب 
  .فيتمتع إىل احلج

فلمـا   ،وال نـرى إال أنـه احلـج    rخرجنا مع رسول اهللا  :قالت g ن عائشةع
فحـل مـن مل    ،من مل يكن ساق اهلدي أن حيل rقدمنا تطوفنا بالبيت فأمر رسول اهللا 

  .)٣(»احلديث....يكن ساق اهلدي ونساؤه مل يسقن فأحللن

كانوا يـرون أن العمـرة يف أشـهر احلـج مـن أفجـر       « :قال tعن ابن عباس 
الدبر وعفا األثر وانسـلخ   أإذا بر :وجيعلون احملرم صفرا ويقولون ،ور يف األرضالفج

 ،وأصحابه صبيحة رابعة مهلني باحلج rقدم رسول اهللا ، صفر حلت العمرة ملن اعتمر
: يا رسول اهللا أي احلـل قـال   :فقالوا ،فتعاظم ذلك عندهم ،فأمرهم أن جيعلوها عمرة

  .تحول إىل التمتع إال ألنه األفضلرهم بالما أم rوال شك أنه )٤(»احلل كله«

مـن أمـري مـا     لـو اسـتقبلت  «: قـال  rأنـه  : يف حديثه الطويل t جابرعن 
فمن كـان مـنكم لـيس معـه هـدي فليحـل        ،وجعلتها عمرة ياستدبرت مل أسق اهلد

فشبك  ؟يا رسول اهللا لعامنا هذا أم ألبد :فقام سراقة بن مالك فقال ،وليجعلها عمرة

                                       
  ١/٣٢٦انظر الروضة الندية  ١

  .٢٥/٢٨٩جمموع الفتاوى  - ٢
  ) ١٢١١(واللفظ له ومسلم ) ١٥٦١(البخاري  ٣
  ) ١٠٨٥(واللفظ له ومسلم ) ١٥٦٤(البخاري  ٤
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٤٥٤ 

ال بل «مرتني » دخلت العمرة يف احلج :وقال ،أصابعه واحدة يف األخرى rرسول اهللا 
  .ما متىن إال األفضل rوال شك أن رسول اهللا  )١(»ألبد أبد

  :)٢(االشتراط يف اإلحرام*

فـإن  » حيـث حبسـتين   ياللـهم حملـ  «: ويستحب للمحرم أن يقول عند إحرامه
  .وليس عليه دممن احلج أو العمرة  حبسه مرض أو غريه جاز له التحلل

وعمـار وعبيـدة السـلماين     مسـعود وبه قال مجهور أهل العلم عمر وعلي وابن 
وعلقمة واألسود وشريح وابن املسيب وعطاء وعكرمة وقدمي الشافعي ومـذهب أمحـد   

  .ورواية عن أيب حنيفة

: على ضباعة بنت الـزبري فقـال هلـا    rدخل رسول اهللا  :قالت g عن عائشة
حجي واشترطي وقويل اللهم « :هللا ما أجدين إال وجعة فقال هلاوا :قالت »أردت احلج«

  .)٣(»حملي حيث حبستين وكانت حتت املقداد
إن حملي حيث : أحرمي وقويل« :rعن ضباعة بنت الزبري قالت قال رسول اهللا 

  .)٤(»حتبسين فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك

  :سنن اإلحرام. ج

.. .«: يف حديثـه الطويـل   t جابرعن : لحائض والنفساءاالغتسال حىت ل -١
حىت أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر فأرسـلت إىل رسـول   

رم واغتسـال احملـ   .)٥(»واستثفري بثـوب وأحرمـي   اغتسلي«: قال ؟عكيف أصن rاهللا 
  .)٦(قاله النووي وغريه ،جممع عليه

                                       
 ) ١٢١٨(مسلم  ١

  ٩٤-٥/٩٢املغين البن قدامة  ٢
  واللفظ له) ١٢٠٧(ومسلم ) ٥٠٨٩(البخاري  ٣
  ) ١٠١١(يف اإلرواء كما قال األلباين  على شرط الشيخني هوسند) ٢٩٣٧(ما جه  وابن ٦/٤١٩أمحد  ٤
  ) ٨/١٢(مسلم  ٥
  ٥/٦٨واحمللى  ٧٥-٥/٧٤واملغين  ٧/٢٣٠اموع  ٦
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٤٥٥ 

  .)١(لم من السلف واخللف خالفا ملالكيف قول عامة أهل الع: التطيب -٢
فيطوف على نسائه مث يصبح  rكنت أطيب رسول اهللا «: قالت g عن عائشة

  .)٢(»طيبا ححمرما ينض

إلحرامه حني حيرم وحلله قبل  rكنت أطيب رسول اهللا «: قالت g عن عائشة
  .)٣(»أن يطوف بالبيت

جباهنا بالسـك   إىل مكة فنضمد rكنا خنرج مع النيب «: قالت g عن عائشة
فـال   rاملطيب عند اإلحـرام فـإذا عرقـت إحـدانا سـال علـى وجههـا فـرياه الـنيب          

  .)٤(»ينهاها

وال حرج عليه يف شيء مـن الثيـاب إال القمـيص     :أن يلبس اإلزار والرداء-٣
فإن مل جيد النعلني فليقطع اخلفـني حـىت يكونـا     ،والعمامة واجلبة والسراويل والربنس

، وال جيـوز هلمـا مـا مسـه ورس أو     مل جيـد اإلزار لـبس السـراويل   وإن  ،حتت الكعبني
  .زعفران

ال يلبس  :فقال ؟أن رجال سأله ما يلبس احملرم« :rعن النيب  tعن ابن عمر 
فإن  ،القميص وال العمامة وال السراويل وال الربنس وال ثوبا مسه الورس والزعفران

وقطع اخلفـني  . )٥(»نا حتت الكعبنيمل جيد النعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما حىت يكو
  .)٦(عند اجلمهور خالفا ألمحد

                                       
  ٣٠-٤/٢٩واالستذكار  ٧١-٦٨/ ٥واحمللى  ٧/٢٣٣واموع  ٥/٧٧املغين  ١
  واللفظ للبخاري) ١١٨٩(ومسلم ) ٢٦٧(البخاري  ٢
  ) ١١٨٩(ومسلم ) ١٥٣٩(البخاري  ٣
  بسند صحيح ٥/٤٨والبيهقي ) ١٨٣٠(أبو داود  ٤
  ) ١١٧٧(واللفظ له ومسلم ) ١٣٤(البخاري  ٥
  ٧/٢٧٨اموع  ٦
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٤٥٦ 

من مل جيـد الـنعلني   «: خيطب بعرفات rمسعت النيب  :قال tعن ابن عباس 
  .)١(»فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل للمحرم

من املدينة بعدما ترجل وادهن ولبس  rانطلق النيب  :قال tعن ابن عباس 
فلم ينه عن شيء من األردية واألزر تلبس إال املزعفرة اليت  ،اءه هو وأصحابهإزاره ورد

  .)٢(احلديث... تردع على اجللد

قالــه ابــن املنــذر  ،أمــا اإلحــرام يف اإلزار والــرداء فمجمــع علــى اســتحبابه*
  .)٣(والنووي

وليحــرم أحــدكم يف إزاره ورداءه «: قــال rأنــه  t ويف حــديث ابــن عمــر 
  .)٤(»...ونعلني

  .)٥(أما املرأة فتلبس ما شاءت إال النقاب والقفازين

ال تنتقــب املــرأة احملرمــة وال تلــبس «: قـال  rأنــه  t يف حـديث ابــن عمــر 
مسـع رسـول   أنه  tولفظه عن ابن عمر  )٦(رواه أمحد والبخاري وأبو داود »القفازين

ان ى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مـس الـورس والزعفـر    rاهللا 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو  ،من الثياب

  .وصححه األلباين» سراويل أو قميصا أو خفا أو ذهبا

: عـن أمسـاء قالـت   : جيوز للمحرمة أن تغطي وجهها خبمار وحنوه تسدله عليـه و
  .)٧(»كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا منتشط قبل ذلك يف اإلحرام«

                                       
  ) ١١٧٨(ومسلم ) ١٨٤١(البخاري  ١
  ) ١٥٤٥(البخاري  ٢
 ٧/٢٢٧واموع  ٥/٧٦املغين  ٣

زاق عن معمر عن الزهري من طريق عبد الر) ٤١٦(وابن جارود ) ٢٦٠١(وابن خزمية ) ٤٧٩٩(أمحد  ٤
  ) ١٠٩٦(عن سامل عن ابن عمر وهذا إسناده صحيح جليل قال األلباين على شرط الشيخني يف اإلرواء 

  ١٥٨و ٥/١٥٤املغين  ٥
  ) ١٨٢٧(وأبو داود ) ٨٣٣(والترمذي ) ١٨٣٨(والبخاري  ٢/١١٩أمحد  ٦
 ) ١٠٢٣(األلباين يف اإلرواء وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب و ١/٤٤٥املوطأ واملستدرك  )٧
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٤٥٧ 

وسعيد بن جبري، وسامل، واحلسن  tقاله ابن عباس  وز للمحرمة لبس احلليجي
عـن   t يف حديث ابـن عمـرو   ذلك تقدموقد  ،)١(وعطاء، وإبراهيم وعلقمة واألسود

  .)٢(»وبناته كن يلبسن احللي وهن حمرمات t نساء عبد اهللا بن عمر أن« نافع

لقمـة واألسـود   وسعيد بن جـبري واحلسـن وإبـراهيم وع    tوجوزه ابن عباس 
  .)٣(وسامل وعطاء وغريهم

  .قاله النووي )٤(إمجاعا: اإلحرام بعد الصالة-٤
أتاين الليلـة آت  «: بوادي العقيق يقول rمسعت رسول اهللا : قال tعن عمر 

  .)٥(»صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة :من ريب فقال

اتفق العلماء  :٧/٢٥٨ حىت قال النووي ،سنة مستحبة عند اجلمهور: التلبية-٥
  اهـ .على استحباب التلبية

  .)٦(جبها مالك وجعلها أبو حنيفة شرطاوأو
كون عند الركوب عند مجهور السلف واخللف وقال أبـو حنيفـة   تويستحب أن 

  .)٨(كما يستحب رفع الصوت ا. )٧(بعد الصالة

 كان إذا استوت بـه راحلتـه قائمـة عنـد     rأن رسول  tعن عبد اهللا بن عمر 
لبيك اللهم لبيـك، لبيـك ال شـريك لـك لبيـك إن      «: مسجد ذي احلليفة أهل فقال

  .)٩(»احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك

                                       
  ٣٦٨-٤/٣٦٧انظر ابن أيب شيبة  ١
  بسند صحيح ٤/٣١٩ابن أيب شيبة  ٢
  ٣٦٨-٤/٣٦٧ابن أيب شيبة  -٣
  ٥/٨٠واملغين  ٧/٢٣٣اموع  ٤
  ) ٢٩٧٦(وابن ما جه ) ١٧٨٣(واللفظ له وأبو داود ) ١٥٣٤(البخاري  ٥
 .٥/١٠١انظر املغين  ٦

  ٧/٢٣٥واموع  ١٠١-٥/١٠٠املغين  ٧
  ٧/٢٥٩واموع  ٥٧-٤/٥٦االستذكار  ٨
 واللفظ له) ١١٨٤(ومسلم ) ٥٩١٥(البخاري  ٩
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٤٥٨ 

أتاين جربيل فأمرين أن «: rرسول اهللا  قال: قالعن السائب بن خالد عن أبيه 
  .)١(»آمر أصحايب أن يرفعوا أصوام باإلهالل والتلبية

العـج  « :سـئل أي احلـج أفضـل ؟ قـال     rلـنيب  أن ا tعن أيب بكر الصديق 
  .)٢(»والثج

عج يعج ويعـج كيمـل عجـا    : ١٨٠رفع الصوت قال يف القاموس ص :والعج
  .يجا صاح ورفع صوته كعجعجوعج

  .١٦٧سيالن دم اهلدي كذا يف القاموس ص والثج 

ويكون ذلـك علـى   استقبال القبلة واحلمد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل -٦
  :الراحلة

إذا صلى بالغداة بـذي احلليفـة أمـر براحلتـه      tكان ابن عمر  :قالن نافع ع
رم مث ميسك لقبلة قائما مث يليب حىت يبلغ احلفرحلت مث ركب فإذا استوت به استقبل ا

حىت إذا جاء ذا طوى بات ا حىت يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول اهللا 
r ٣(»فعل ذلك(.  

 ،وحنـن معـه باملدينـة الظهـر أربعـا      rول اهللا صـلى رسـ  «: قـال  t أنسعن 
 ركب حىت اسـتوت بـه علـى    مث ،مث بات ا حىت أصبح ،والعصر بذي احلليفة ركعتني

  .)٤(»...وسبح وكرب مث أهل حبج وعمرة وأهل الناس ما ،البيداء محدا هللا

  :محظورات اإلحرام. د

  :وهي نوعان

  :حمظور يوجب فساد احلج: النوع األول. أ

                                       
  وهو صحيح ) ٢٩٢٢(وابن ما جه ) ٥/١٦٢(والنسائي ) ١١٩٧(واللفظ له وأبو داود ) ٨٢٩(الترمذي  ١
  ) ١٥٠٠(وصححه احلاكم واأللباين يف الصحيحة ) ٢٩٢٤(واللفظ له وابن ماجة ) ٨٢٧(الترمذي  ٢
  ) ١٢٥٩(واللفظ له ومسلم ) ١٥٥٣(البخاري  ٣
  .خمتصرا) ٦٩٠(واللفظ له ومسلم ) ١٥٥١(البخاري  ٤
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٤٥٩ 

ابن املنذر وابن قدامة والنووي قال واجلماع فقط إمجاعا قاله ابن عبد الرب وهو  
أمجع أهل العلم على أن احلج ال يفسد بإتيان شـيء يف حـال اإلحـرام إال     :ابن املنذر

  .)١(اهـاجلماع 

  :للجماع يف احلج ثالث حاالتو

و وهـ  ،هو مفسد للحج عنـد مجيـع علمـاء األمـة    : اجلماع قبل الوقوف بعرفة. ١
عليـه   :وابن عمر وابن عمرو وابـن عبـاس وقـالوا    هريرةمروي عن عمر وعلي وأيب 

الْحـج أَشـهر معلُومـاتI: ﴿    بدنة والقضاء وال يعلم هلم خمالف من الصحابة قال 
 ﴾جي الْحالَ فلَا جِدو وقلَا فُسفَثَ وفَلَا ر جالْح يهِنف ضفَر نقـال ابـن عبـاس    .فَم

  .)٢(الرفث يف اآلية اجلماع: ابن عمر وقتادةو

وهو قـول أيب  : ال يفسد احلج اجلماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل األول. ٢
ورجحه سلمان العودة حلديث عبد اهللا بن يعمـر   ،)٣( t عن ابن عباس يحنيفة ورو

  .)٤(»احلج عرفة«: قال rأنه 

فكذلك إذا أمن الفوات فإنـه  وألن اإلنسان إذا وفق بعرفة أمن من فوات احلج 
بطل حجه وعليـه حـج    :وقال اجلمهور .يأمن الفساد وإن كان ما فعل معصية عظيمة

  .من قابل وفدية وهي بدنة ويكمل هذا احلج الفاسد كما يف الصورة األوىل

وهذا ال يفسد احلج إمجاعـا  ): رمي مجرة العقبة(أن جيامع بعد التحلل األول . ٣
وألزمه اجلمهور بـدم وال دليـل عليـه مـن     .)٥(ن فاعله عاص آمثولك ،خالفا البن حزم
  .كتاب وال سنة

                                       
 ٢٦٦-٤/٢٦٤واالسـتذكار   ٧/٣٠٥وامـوع   ١٦٩-٥/١٦٥واملغـين   ٥/٢٠٠واحمللى  ٤/٢٦١التمهيد  ١

  ١٨-١٧: واإلمجاع ال البن املنذر ص
  ٢٢٠-١/٢١٩وعمدة التفسري  ١٣٦– ٤/١٢٥تفسري الطربي  ٢
 ٥/٢٠٠حمللى ا ٣

  ) ٣٠١٥(وابن ماجة ) ١٩٤٩(وأبو داود ) ٣٠٤٤(والنسائي ) ٨٨٩(الترمذي  ٤
 ٥/٢٠٠واحمللى  ٧/٤١١اموع  ٥
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٤٦٠ 

م خالفـا  ورجحه ابن حز ،شيء عليه يف األصح إذا جامع ناسيا أو مكرها فال* 
إن اهللا قـد جتـاوز يل عـن أمـيت     «: rرسـول اهللا   قال: قال tعن أيب ذر .)١(للجمهور

  .)٢(»اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  :حمظورات ال توجب فساد احلج: ع الثاينالنو-ب

وال دليـل علـى ذلـك مـن      ،وقد ألزم أكثر أهل العلم من أتى بشيء منها فدية
فالظاهر أن فاعلها يأمث  ،واألصل عصمة مال املسلم إال بنص ،كتاب وال سنة وال إمجاع

  .يدفعليه التوبة واالستغفار وال هدي عليه إال ما جاء به نص كحلق الرأس وقتل الص

مل يرد يف هذه املذكورات ما يدل على لـزوم الفديـة واألصـل    «: وقال الشوكاين
فدية املريض ومن يح وقد ورد القرآن الكرمي بلزوم فال ينقل عنها إال ناقل صح ،الرباءة

به أذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول اآليـة فيقتصـر علـى ذلـك والتشـبث      
  :حملظورات هيوهذه ا )٣(اهـبالقياس غري صحيح 

كالعمامة والقمـيص والـربنس والسـراويل     لبس احملرم ملا ي عنه من اللباس
واخلفني وحنو ذلك للرجل ولبس املرأة للقفازين والنقاب، حكى اإلمجـاع عليـه ابـن    

  .)٤(وابن حزم وابن عبد الرب املنذر والنووي

لزركشي وابـن  قاله ا ،أمجع أهل العلم على حترميه على احملرم: استعمال الطيب
  .)٥(قدامة وابن تيمية والنووي

                                       
  ٥/٢٠٠واحمللى  ٥/١٧٤املغين  ١
والـدارقطين  ) ٢٠٤٠(واللفظ له وأمحد وله شاهد عن ابن عباس عن ابـن ماجـة   ) ٢٠٤٢(ابن ما جه  ٢

وابن حجر وشاكر واأللباين يف ) ١٤٩٨(الذهيب وابن حبان  وصححه ووافقه ٢/١٩٨واحلاكم ) ٤٩٧(
  ) ٨٢(اإلرواء 

  ٢/١٨٢السيل اجلرار  ٣
ومراتب ) ١٨(واإلمجاع ال بن املنذر ص  ٤/١٤واالستذكار  ٥/١١٩واملغين  ٢٧٣-٧/٢٦٩انظر اموع  ٤

  ٧٦: اإلمجاع ص
  ٧٦: ومراتب اإلمجاع ص ٥/١٤٠واملغين  ٧/٢٧٢انظر اموع  ٥
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٤٦١ 

وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران «: قال rأنه  t يف حديث ابن عمر
  .)١(»أو ورس

اغسلوه «: قال يف الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة rأنه  t عن ابن عباس
ه يـوم القيامـة   مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال متسوه طيبا وال ختمروا رأسه فإن اهللا يبعث

  .)٢(»ملبيا

حمظور بالكتاب والسنة واإلمجاع وعلى من حلقه صيام ثالثـة  : حلق الرأس. ١
﴿ولَا تحلقُـوا رُءوسـكُم حتـى يبلُـغَ      :Iقال  .أيام أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاة

ر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدالْه  أَو قَةـدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْس
كس١٩٦البقرة [﴾ ن.[  

زمن احلديبيـة والقمـل يتنـاثر     rأتى علي النيب  :قال tعن كعب بن عجرة 
فاحلق وصم ثالثة أيام أو «: نعم قال :قلت ؟أيؤذيك هوام رأسك«: فقال يعلى وجه

ال  :فقلت ؟جتد شاة :قال« :خاريويف رواية للب)٣(»أطعم ستة مساكني أو نسك نسيكة
  .)٤(»صم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع :فقال

فقـد قالـه ابـن املنـذر      ،أما اإلمجاع على حترمي حلق الرأس وأنه يوجب الفدية
  .)٥(وابن حزم وابن قدامة

ا فتحرم القبلة واملباشـرة وحنومهـا ممـ   .)٦(بال خالف: دواعي اجلماع ومقدماته. ٤
والرفـث يشـمل   فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحـجI: ﴿  ﴾دون اجلماع لقوله 
وال : ٧/٣٠٦قـال النـووي يف امـوع    .١/٢٢٠انظر عمدة التفسري  ،اجلماع ومقدماته

 اهـ .يفسد نسكه باملباشرة بشهوة بال خالف سواء أنزل أم ال
                                       

  ) ١١٧٧(ومسلم ) ١٥٤٢(ري البخا ١
  ) ١٢٠٦(واللفظ له ومسلم ) ١٢٦٧(البخاري  ٢
 ) ١٧٨٠(واللفظ له ومسلم ) ٤١٩٠(البخاري  ٣

  ) ١٨١٦(للبخاري  ٤
 .٧٨: ومراتب اإلمجاع ص) ١٨(واإلمجاع البن املنذر ص  ٧/٢٦٢واموع  ٥/٣٨١انظر املغين  ٥

 ٣٠٦-٧/٣٠٥واموع  ١٧١-٥/١٧٠انظر املغين  ٦
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٤٦٢ 

. )١(ابن املنذر إمجاعا وكذلك ابن قدامةعند اجلمهور حىت عده : قص األظافر. ٥
هو وضع اإلحرام من حلق الرأس  :t قال ابن عباس﴾ ثُم لْيقْضوا تفَثَهمI: ﴿قال 

  .من عمدة التفسري ٢/٥٢١ اهـولبس الثياب وقص األظافر وحنو ذلك 

ويف رواية عن أمحد وهو قول داود أنه ال شيء يف ذلـك رجحـه ابـن حـزم وهـو      
  .الدليل أقوى من حيث

غريه و عند عامة أهل العلم عمر وابنه وزيد بن ثابت: اخلطبة وعقد النكاح. ٦
عن نبيه بن وهب  )٢(t عن ابن عباس يمن السلف واخللف خالفا أليب حنيفة ورو

أن عمر بن عبيد اهللا أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبري فأرسل إىل أبان 
قال رسـول اهللا  : مسعت عثمان يقول :ج فقال أبانبن عثمان حيضر ذلك وهو أمري احل

r :»٣(»ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب(.  

 .فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحـجI: ﴿ ﴾قال : )٤(املعاصي واجلدال. ٧
وكذا قال عطاء وجماهد وسـعيد بـن   » هي املعاصي« :t قال ابن عباس» وال فسوق(

وكـذا  ، »صاحبك حىت تغضبه يأن متار«: t مسعودقال ابن ) جدال( .جبري وغريهم
وأبو العالية وعطاء وجماهد وسعيد بن جـبري وغريهـم وقـال ابـن      t قال ابن عباس

أن  وعـن عكرمـة اجلـدال الغضـب     »اجلدال يف احلج السـباب واملنازعـة  « :t عمر
  .تغضب عليك مسلما

وكـذلك أكـل    .)٥(وابـن حـزم   ويقاله ابن قدامة والنو قتل صيد الرب إمجاعا. ٨
قاله مجهور أهل العلم منهم أمحد والشافعي ومالك وروي عن  ،حلمه إذا صيد من أجله

  .)٦(ه ابن القيمحورج tعثمان 

                                       
 ) ١٨(واإلمجاع البن املنذر ص  ٢٨١-٥/٢٧٨واحمللى  ٧/٢٦٣واموع  ٥/١٤٦غين امل ١

 ٤/١١٨واالستذكار  ٥/١٦٢واملغين  ٧/٣٠٢اموع  ٢

 ) ٨٤٢(والترمذي ) ١٨٤١(وأبو داود ) ١٤٠٩(مسلم  ٣

  ٢٢١– ١/٢٢٠وعمدة التفسري  ٢٠٩– ٥/٢٠٨انظر احمللى  ٤
 .٧٨: مجاع صومراتب اإل ٧/٣١٠واموع  ٥/١٣٢املغين  ٥

 ١٣٩و ٤/١٢٢واالستذكار  ٢/١٦١وزاد املعاد  ٧/٣٤٥واموع  ٥/١٣٥واملغين  ٨/٤٨٢التمهيد  ٦
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٤٦٣ 

فمن ]. ٩٥املائدة [ ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرمI: ﴿قال 
خيرج ما يقابل قيمة مثله طعاما يفرق على فقراء احلرم أو قتل الصيد متعمدا وجب أن 

  .)١(وابن املنذر قاله ابن قدامة .يصوم عن طعام كل مسكني يوما إمجاعا

ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ يحكُـم بِـه ذَوا   ﴿ :Iقال 
لغَ الْكَعبة أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكني أَو عدلُ ذَلك صياما ليذُوق وبالَ عدلٍ منكُم هديا با

 ﴾رِه٩٥املائدة [أَم.[  
هـو  « :فقـال عـن الضـبع    rسألت رسول اهللا  :قال t عن جابر بن عبد اهللا

  .)٢(»صيد وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم

بش ويف الغـزال بعـرت ويف األرنـب    أنه قضى يف الضـبع بكـ  « :t عن عمرو 
  .)٣(»بعناق ويف الريبوع جبفرة

محارا وحشيا وهو باألبواء ـ أو  rأنه أهدى لرسول   t عن الصعب بن جثامة
إنا مل «: ما يف وجهه قال rفلما رأى رسول اهللا  :قال rبودان ـ فرده عليه رسول اهللا  

  .)٤(»نرده عليك إال أنا حرم

عن حلم صـيد أهـدي إىل رسـول     t زيد بن أرقمأنه سأل  tعن ابن عباس 
إنا ال نأكله إنـا  « :أهدي له عضو من حلم صيد فرده فقال: قال: قالوهو حرام  rاهللا 
  .)٥(»حرم

خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم  r أن رسول اهللا tعن أيب قتادة 
فلمـا   خذوا ساحل البحر حـىت نلتقـي فأخـذوا سـاحل البحـر      :فيهم أبو قتادة فقال

                                       
  ١٨: وابن املنذر يف اإلمجاع ص ٥/٣٩٥املغين  -١
وصححه ابـن  ) ٣٠٨٥(وابن ماجة ) ٢٨٣٦(والنسائي ) ٨٥١(واللفظ له والترمذي ) ٣٨٠١(أبو دود  ٢

  ذي واحلاكم وعبد احلق والنووي والذهيبوالبخاري والترم) ٢٢٤٨(خزمية 
 والشافعي وصححه النووي ١/٤١٤املوطأ  ٣

  واللفظ له) ١١٩٣(ومسلم ) ١٨٢٥(البخاري  ٤
  ) ١١٩٥(مسلم  ٥
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٤٦٤ 

قتادة مل حيرم فبينما هم يسريون إذ رأوا محر وحش فحمل  اانصرفوا أحرموا كلهم إال أب
أنأكل حلم صـيد   :أبو قتادة على احلمر فعقر منها أتانا فرتلوا فأكلوا من حلمها وقالوا

يـا رسـول    :قالوا rوحنن حمرمون فحملنا ما بقي من حلم األتان فلما أتوا رسول اهللا 
أحرمنا وقد كان أبو قتادة مل حيرم فرأينا محر وحش فحمل عليها أبـو قتـادة    اهللا إنا كنا

فحملنـا   .فعقر منها أتانا فرتلنا فأكلنا من حلمها مث قلنا أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون
: ال قال :قالوا »أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها« :ما بقي من حلمها قال

  .)١(»فكلوا ما بقي من حلمها«

  :تغطية الرأس بالعمامة وحنوها. ٩

ال يلـبس احملـرم القمـيص وال    «قـال   rأنـه   t ملا تقدم يف حديث ابن عمـر 
  .متفق عليه »احلديث....العمامة وال الربنس

ال ختمروا رأسه فإنـه يبعـث   ...« :وملا ورد يف حديث الذي وقصته راحلته بعرفة
  .متفق عليه »يوم القيامة ملبيا

  .اهـ )٢(أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من ختمري رأسه :قال ابن املنذر

ولكن ال فديـة   ،وخالصة القول يف هذه احملظورات أن املرتكب هلا فاسق عاص
قال الشـوكاين يف   ،إال ما ورد دليل بلزوم الفدية فيه ،عليه بل تكفيه التوبة واالستغفار

الفدية يف شـيء مـن هـذه األمـور     وباجلملة فلم يرد يف إجياب : ٢/١٨٢السيل اجلرار 
  .هـا. اكتاب وال سنة وال قياس صحيح وال إمجاع

  :أمور ال بأس بها للمحرم. هـ

عند عامة أهل العلم من السلف ومـن األئمـة   : غتسال وتبديل الثياباال -١
  .)٣(أمحد والشافعي وأبو حنيفة وغريهم

                                       
  ) ١١٩٦(واللفظ له ومسلم ) ١٨٢٤(البخاري  ١
: ص واإلمجاع البن املنذر ١٨٠– ٢/١٧٩والسيل اجلرار  ٢٦-٤/٢٥ واالستذكار ٥/١٠٠انظر املغين  - ٢

١٨.  
 ٥/١١٧املغين البن قدامة  ٣
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٤٦٥ 

 رضي اهللا عنهما مةرأن عبد اهللا بن عباس واملسور بن خمعن عبد اهللا بن حنني 
ال  t يغسـل احملـرم رأسـه وقـال املسـور      t اختلفا باألبواء فقال عبد اهللا بن عباس

فوجدتـه   t يغسل احملرم رأسه فأرسلين عبد اهللا بن العباس إىل أيب أيوب األنصاري
أنا عبـد اهللا   :يغتسل بني القرنني وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت

يغسـل رأسـه    rإليك عبد اهللا بن عباس أسألك كيف كان الـنيب   بن حنني أرسلين
وهو حمرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حىت بدا يل رأسـه مث قـال إلنسـان    

 :اصبب فصب على رأسه مث حرك رأسه بيديه فأقبل مـا وأدبـر وقـال    :يصب عليه
  .)١(»يفعل rهكذا رأيته 

إن اهللا ال يعبـأ   :فة وهو حمـرم وقـال  أنه دخل محاما باجلح« :tعن ابن عباس 
  .)٢(»بأوساخكم شيئا

قيك يف املاء أينـا أطـول   تعال أبا« :t رمبا قال يل عمر بن اخلطاب :وعنه قال
  .)٣(»نفسا وحنن حمرمون

  .)٤(وجماهد، وطاووس وعكرمة، وسامل وإبراهيم والنخعي وغريهم tوحنوه عن ابن عمر 

ملا حاضت وهـي   g قال لعائشة r ألن النيب: االمتشاط وتسريح الرأس -٢
  .)٥(»انقضي رأسك وامشطي« :حمرمة

سئلت عن احملرم حيك جسـده  « :أا g عن عائشة: حك الرأس واجلسد -٣
لو ربطت يداي ومل أجد إال أن أحـك   g نعم فليحككه وليشدد وقالت عائشة :قال

  .)٦(»برجلي حلككت
                                       

  ) ١٢٠٥(واللفظ له ومسلم ) ١٨٤٠(البخاري  ١
  .وعلقه البخاري) ٩١٣٦( البيهقيو ٤/٤٣٦ابن أيب شيبة  ٢
بسـند علـى شـرط الشـيخني انظـر االرواء       ٥/٦٣والبيهقـي  ) ١٠١٠(الشافعي  ٤/٢١٣ابن أيب شيبة  ٣

)١٠٢١ (  
  .٢١٤-٤/٢١٣انظر ابن أيب شيبة  ٤
  ) ١٢١١(ومسلم ) ١٥٥٦(اري البخ ٥
  ) ٨٠٣(مالك يف املوطأ  ٦
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٤٦٦ 

حمرم ففطنت له فإذا هو حيك رأسه وهو  t رأيت ابن عمر« :عن أيب جملز قال
  .البيهقي» حيك بأطراف أنامله

إىل  :قال ؟إىل أين :نعم قال :قال ؟وعن الشعيب أن رجال سأله أحيك احملرم جلده
  .»أن يبلغ العظم

االحتجام وخلع الضرس وحنوه يف قول اجلمهور من أهل العلم حـىت عـده    -٤
وهو حمرم بلحي  rحتجم النيب ا« :قال tبن حبينة اعن عبد اهللا : )١(الصنعاين إمجاعا
  .موضع بطريق مكة) حلي مجل(.)٢(»رأسه مجل يف وسط

جيـوز للمحـرم نـزع    : وجماهـد ومنصـور وعطـاء والشـعيب     tعبـاس   قال ابن
  .)٣(ضرسه

: قال tعن ابن عباس : شم الرحيان والطيب حلاجة وطرح الظفر املنكسر -٥
: ا انكسر ظفره طرحـه ويقـول  احملرم يدخل احلمام ويرتع الضرس ويشم الرحيان وإذ«

  .)٤(»ال يصنع بأذاكم شيئا Uأميطوا عنكم األذى فإن اهللا 

-وأمجعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسـرا منـه   : قال ابن املنذر
  .)٥(-يعين الظفر

  .)٦(يرتع احملرم ظفره، وحنوه عن سعيد بن جبري واحلسن وعطاء: وقال محاد

أمجعوا على أن له أن يكتحل : وجع العينني وحنوه من:)٧(اإلكتحال للحاجة -٦
  .فيه إن احتاج إليه وال فدية مبا ال طيب

                                       
  ٢/٧٠١وسبل السالم  ٥/١٢٦املغين  ١
  ) ١٢٠٣(ومسلم ) ١٨٣٦(البخاري  ٢
  .٤/٢٠٤انظر ابن أيب شيبة  ٣
  بسند صحيح) ٩١٣٧( ٥/١٠١الدارقطين والبيهقي  ٤
  ١٨: اإلمجاع البن املنذر ص -٥
  .٤/٢٠٣ابن أيب شيبة  - ٦
  ٧/٣٧٦موع وا ٥/١٥٦املغين  ٧
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٤٦٧ 

  .)١(»يكتحل احملرم بأي كحل شاء ما مل يكن فيه طيب«: قال tعن ابن عمر 
 تـه ما يشـعر بكراهي  rكتحال باحلاجة ألنه قد ورد عن النيب وإمنا قيد جواز اال

ممـن حـل ولبسـت ثوبـا صـبيغا      اليمن وجـدها   فإن فاطمة ملا قدم علي من ،للمحرم
  .)٢( إن أيب أمرين بذلك :فقالت ،فأنكر ذلك عليها ،واكتحلت

منهم عائشة  عند مجهور أهل العلم: ستظالل باخليمة واملظلة وغري ذلكاال -٧
  .)٣(وجابر وعمرو بن ميمون، وعطاء وعبد الرمحن بن األسود وطاووس وجماهد

حجة الوداع فرأيته حني رمى  rع رسول اهللا حججت م :عن أم احلصني قالت
مجرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بالل وأسامة أحـدمها يقـود بـه راحلتـه     

  .احلديث )٤(»...من الشمس rواآلخر رافع ثوبه على رأس رسول اهللا 

وكـذلك اخلـامت    ،)٥(حىت عده ابـن عبـد الـرب إمجاعـا     ان عند اجلمهورياهلم -٨
  .﴾نِسيا ربك كَانَ وما﴿ لعدم وجود دليل على النهي عن ذلك، لكوالساعة وحنو ذ

  .)٦(ال بأس باهلميان واخلامت للمحرم: قال tعن ابن عباس 

ابـن أيب   علقه البخاري ووصله »ان واخلامت للمحرميال بأس باهلم«: وقال عطاء
  .٤/٥٠٨شيبة 

 ٤/٥٠٩  شـيبة ابـن أيب » ان للمحـرم يـ ال بأس باهلم« :عن سعيد بن املسيبو
  .بسند صحيح
  .املنطقة جتعل فيها النقود وحنوهاك: انيمواهل

                                       
  بسند صحيح ٣/٣٥٢ابن أيب شيبة  ١
  ) ٨/١٢(احلديث مسلم  ٢
 ٤/٣٧١وابن أيب شيبة  ٥/١٣١املغين  ٣

  ) ١٢٩٨(مسلم  ٤
   ٤/٢٢واالستذكار  ٥/١٢٥املغين  ٥
 .١/٢٠٦، والدارقطين ٤/٥٠٨ابن أيب شيبة  ٦
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٤٦٨ 

رأيت على سعيد بن جبري خامتـا وهـو حمـرم     :مساعيل بن عبد امللك قالإعن و
  .ابن أيب شيبة .وعطاء

عند عامة أهل العلـم مـن السـلف واخللـف     : جيوز قتل الفواسق اخلمس -٩
  .)١(وعده ابن املنذر إمجاعا

: بقتل مخس فواسق يف احلـل واحلـرم   rأمر رسول اهللا «: قالت g عن عائشة
 :قال rأنه  t عن ابن عمرو .)٢(»الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

الفـأرة والعقـرب والغـراب واحلـديا     : مخس ال جناح على مـن قتلـهن يف اإلحـرام   «
  . )٣(»والكلب العقور

العلم على أن صيد البحر مبـاح   أمجع أهل: ابن قدامة قال: صيد البحر -١٠
  .)٤(اهـياده وأكله وبيعه وشراؤه طللمحرم اص

  .)٥(ونقل اإلمجاع ابن عبد الرب أيضا على ذلك وابن املنذر
  ].٩٦املائدة [ ﴾أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم وللسيارةI: ﴿قال 

صيده مـا أخـذ   «: الصديق وزيد بن ثابت قال ابن عباس وابن عمر وأبو بكر
طعامه وعن ابن عباس وابن املسيب وسعيد بن جبري  .» منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا

  .)٦(واختار ابن جرير أن طعامه ما مات فيه .ملحه

ال بأس بتغطية الوجه عند مجهور العلماء خالفا ملالك وأيب : تغطية الوجه -١١
وال ختمـروا  « :أمـا حـديث   .قيم والنووي وابن قدامةالحنيفة ورجحه ابن حزم وابن 

                                       
 ) ١٩(واإلمجاع البن املنذر ص  ١٥٨-٤/١٥٠واالستذكار  ١٧٧-٥/١٧٥املغين  ١

 ) ١١٩٨(ومسلم ) ١٨٢٩(البخاري  ٢

  ) ١١٩٩(ومسلم  ٢/٣أمحد  ٣
  ٥/١٧٨ابن قدامة  ٤
 ) ١٩(واإلمجاع ال بن املنذر ص  ١٣٥-٤/١٣١واالستذكار  ٧/٣٥٥واموع  ٥/١٧٨انظر املغين  ٥

  ١/٦٤٨وعمدة التفسري  ٧١-٥/٦٦انظر تفسري الطربي  ٦
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٤٦٩ 

حدثين أبو بشر مث سـألته بعـد    :فزيادة الوجه غري حمفوظة قال شعبة »رأسه وال وجهه
  .)١(»ال ختمروا رأسه وال وجهه« :عشرين سنة فجاء باحلديث كما كان إال أنه قال

تصحيف ا احلديث وذكر الوجه يف هذ« :)٣٢٦(وقال احلاكم يف علوم احلديث 
وال « :مجاع الثقات األثبات من أصحاب عمـرو بـن دينـار علـى روايـة     من الرواة إل
  .اهـوهو احملفوظ  »تغطوا رأسه

م يف يـوم  رأيت عثمان بالعرج وهـو حمـر   :قال وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة
أن عثمان : وقال القاسم مالك والبيهقي رواه. أرجوان ةصائف قد غطى وجهه بقطيف

م األالشـافعي   .ثابت ومروان بن احلاكم كانوا خيمرون وجوههم وهـم حـرم  وزيد بن 
  .) ٩٣٥٥(والبيهقي  ٧/٢٧٧

عثمان وعبد الرمحن بن عوف وزيد بن : ن أباح تغطية الوجه من الصحابةمفم
ومل  :٥/١٥٣د بن أيب وقاص وجابر قال ابن قدامة وسع وابن عمر ثابت وابن الزبري

  .اهـ )٢(كون إمجاعانعلم هلم خمالفا يف عصرهم في

إبراهيم النخعي، وجماهد، وطـاووس، وعمـر بـن عبـد العزيـز،      : ومن التابعني
  .)٣(وعطاء، وغريهم

ال بأس به عند عامة أهل العلم منهم املـذاهب األربعـة   : النظر يف املرآة -١٢
على «: قال ابن عبد الرب .أن ينظر احملرم يف املرآة ال بأس :t وغريهم قال ابن عباس

  .)٤(»وال يف األصول شيء مينع منه rالناس ألن اهللا مل ينه عن ذلك وال رسوله  هذا

وحنوه عـن ابـن عمـر وعطـاء     . ال بأس باملرآة للمحرم: قال tعن ابن عباس 
  .)٥(وطاووس وعكرمة

                                       
  ٢/٢٤٤املعاد زاد انظر  ١
  ٢٨١-٧/٢٨٠موع وا ٥/١٥٣انظر املغين  ٢
  .٤/٣٧١انظر ابن أيب شيبة  ٣
 ٤/١٦١انظر االستذكار  ٤

  ٤/٢١٢انظر ابن أيب شيبة  ٥
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٤٧٠ 

  :دخول مكة*

عنـد عامـة أهـل العلـم مـن السـلف        غتسال واملبيت بـذي طـوى  يستحب اال
  .)١(واخللف

إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية مث يبيت  t ابن عمركان : عن نافع قال
  .)٢(كان يفعل ذلك rبذي طوى مث يصلى به الصبح ويغتسل وحيدث أن النيب 

: قـال  tعن ابـن عمـر   : )٣(إذا تيسر) ثنية كداء(دخول مكة من الثنية العليا 
  .)٤(»يدخل من الثنية العليا وخيرج من الثنية السفلى rكان النيب «

  :حمظورات يف احلرم: تنبيه

  .)٥(صيد الطري وحنوه أو تنفريه إمجاعا قاله ابن قدامة والنووي. أ
قطع نباا وشـجرها إال لضـرورة إمجاعـا حكـاه ابـن املنـذر وابـن قدمـة         . ب
  .)٦(والنووي

  محل السالح. ـج

  .لتقاط اللقطة إال ملعرفا. د

ة ولكـن جهـاد   ال هجـر « :يوم افتتح مكة rالنيب  قال: قال tعن ابن عباس 
ونية وإذا استنفرمت فانفروا فإن هذا بلد حرمه اهللا يوم خلق السـموات واألرض وهـو   
حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل حيل يل إال سـاعة  
من ار فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ال يعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط 

                                       
 ٨/٦واموع  ٥/٢٠٩انظر املغين  ١

  ) ١٢٥٩(ومسلم ) ١٥٧٣(البخاري  ٢
  ٥/٢١٠املغين  ٣
  ) ١٢٥٧(ومسلم ) ١٥٧٥(البخاري  ٤
  ١٨٠-٥/١٧٩واملغين  ٧/٤٤٠اموع للنووي  ٥
  ) ٢٤(واإلمجاع ال بن املنذر ص  ٧/٤٥١واموع  ٥/١٨٥املغين  ٦
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٤٧١ 

قـال العبـاس يارسـول اهللا إال اإلذخـر فإنـه      » طته إال من عرفها وال خيتلى خالهلـا لق
  .)١(»إال االذخر«قال : لقينهم ولبيوم قال

                                       
  ) .١٣٥٣(واللفظ له ومسلم ) ١٨٣٤(البخاري  ١
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٤٧٢ 

  :الطواف: الركن الثاين
  .وهي مخسة: أنواع الطواف

 ،وهو سنة عند اجلمهور ،يسمى طواف التحية وطواف الورود: طواف القدوم. ١
  .)١(ه ورجحه الشوكاينوقد أوجبف أصحاب الشافعي وأيب ثور وبعض خالفا ملالك

 :Iقـال   ،وهو للقارن واملفرد أول ما يقدمان مكة إن قدما قبل الوقـوف بعرفـة  
خـذوا عـين   « :فعلـه وقـال   rوألن الـنيب  . ]٢٩احلـج  [﴾ ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴿

  .)٢(»مناسككم

ن عبد الرب وابن قدامة والشنقيطي قاله اب ،وهو ركن باإلمجاع :طواف اإلفاضة.٢
ويسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف احلج وطواف  )٣(وابن حزم وابن املنذر

  ].٢٩احلج [ ﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴿ :Iقال  ،الصدر وطواف الفرض

فأفضنا يوم النحر فحاضت صـفية   rحججنا مع النيب  :قالت g عن عائشة
يا رسـول اهللا إـا حـائض قـال      :منها ما يريد الرجل من أهله فقلت r فأراد النيب

  .)٤(»اخرجوا« :يا رسول اهللا أفاضت يوم النحر قال :حابستنا هي قالوا

كما تقـدم   rبعد رمي مجرة العقبة والنحر واحللق كما فعل رسول اهللا : وقته* 
  .)٥( t جابريث دح

النحر مث رجع فصلى الظهـر  أفاض يوم  rأن رسول اهللا « :t وعن ابن عمر
  .)٦(»مبىن

                                       
  .٥/٤٢ونيل األوطار  ٥/٣١٦واملغين  ١٦-٨/١٥انظر اموع  ١
  ) ١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم  ٢
  .٧٦: ومراتب اإلمجاع ص ٨/٢٠٢واموع  ٥/٣١٣املغين  ٣
  ) ١٢١١(سلم واللفظ له وم) ١٧٣٣(البخاري  ٤
  ) ١٢١٨(مسلم  ٥
  ) ١٣٠٨(مسلم  ٦
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٤٧٣ 

هذا هو األفضل وجيوز بعد طلوع الفجر يوم النحر عنـد اجلمهـور مـن األئمـة     
  :األربعة وغريهم ألنه من أعمال يوم النحر وتلك جيوز فيها التقدمي والتأخري

وأتاه رجل يوم النحر وهو  rمسعت رسول اهللا  :قال tعن عبد اهللا بن عمرو 
 »رم وال حـرج ا« :يا رسول اهللا إين حلقت قبل أن أرمي فقال :فقال واقف عند اجلمرة
إين : وأتـاه آخـر فقـال    »ارم وال حرج«: إين ذحبت قبل أن أرمي فقال: وأتاه آخر فقال

فما رأيته سئل يومئذ عن شـيء   »رم وال حرجا«: ضت إىل البيت قبل أن أرمي قالأف
  .)١(»افعلوا وال حرج«: إال قال

قالـه ابـن قدامـة وابـن املنـذر       ،فمىت أتى به أجـزأه إمجاعـا   ،هوال حد آلخر وقت
وإن تركه رجع من بلده حمرما حىت يطوف عنـد مجهـور أهـل العلـم مـن       ،)٢(والنووي
  .)٣(وغريهم األربعة املذاهب

وهو واجب عند اجلمهور أمحد والشافعي وأبـو حنيفـة وغريهـم    : طواف الوداع
وجوبه وهو آخر مـا يفعلـه احلـاج عنـد إرادة     ورجح الشنقيطي  ،)٤(خالفا ملالك وداود

  .السفر من مكة

: rكان الناس ينصرفون يف كل وجه فقال رسـول اهللا   :قال tعن ابن عباس 
  .)٥(»ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت«

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم «: قال tعن ابن عباس :يسقط عن احلائض
  .)٦(»ائضبالبيت إال أنه خفف عن املرأة احل

  .ويسمى طواف الوداع بطواف الصدر

                                       
  واللفظ له) ١٣٠٦(ومسلم ) ٨٣(البخاري  ١
  ٥/١٤٣وأضواء البيان  ٨/١٥واموع  ٥/٣١١انظر املغين  ٢
 ٥/٣٤٥املغين  ٣

  ٢١٢-٤/٢١٠واالستذكار  ٥/١٤٤وأضواء البيان  ٨/٢٧١واموع  ٥/٣١٦انظر املغين  ٤
 اللفظ لهو) ١٣٢٧(ومسلم ) ١٧٦٠(لبخاري ا ٥

  واللفظ له) ١٣٢٨(ومسلم ) ١٧٥٥(البخاري  ٦
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٤٧٤ 

وهو ركن يف العمرة سواء أكانت عمرة متتع أو عمرة مفـردة  : طواف العمرة-٤
  .بال خالف

 g حبج مفرد وأقبلت عائشة rأقبلنا مهلني مع رسول اهللا «: قال t جابرعن 
فأمرنـا   ا بالكعبة والصفا واملروةنبعمرة حىت إذا كنا بسرف عركت حىت إذا قدمنا طف

احلـل   :أن حيل منا من مل يكن معه هـدي قـال فقلنـا حـل مـاذا ؟ قـال       rرسول اهللا 
  .)١(»احلديث....كله

  :طواف التطوع-٥

وعهِـدنا إِلَـى إِبـراهيمI: ﴿    وال يرتبط بنسـك ويسـتحب اإلكثـار منـه قـال      
و نيفاكالْعو نيفلطَّائل يتيا بريلَ أَنْ طَهاعمإِسوودجكَّعِ السوقال ]١٢٥البقرة [ ﴾الر 

I: ﴿ودجكَّعِ السالرو نيمالْقَائو نيفلطَّائل يتيب رطَه٢٤احلج [ ﴾و.[  

قـال   ،واختلف أهل العلم هل األفضل التطوع بالصالة أو التطوع بـالطواف *
الصالة  :وجماهد وعطاء وسعيد بن جبري t وقال ابن عباس ،الطواف أفضل :املاوردي

  .)٢(ألهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل

: فأصـلي فيـه ؟ قـال    rآيت مسجد النيب : قلت لعطاء :عن أسلم املنقري قالو
  .)٣(اهـ .طواف واحد أحب إيل من سفرك إىل املدينة: فقال يل عطاء

  :شروط الطواف
عـن   .)٤(بهاوهو شرط عند اجلمهور خالفا أليب حنيفة فقد أو ج: ستر العورة. ١

بعثين أبو بكر يف تلك احلجة يف مـؤذنني  «: قال t هريرةمحيد بن عبد الرمحن أن أبا 
  .)٥(»بعثهم يوم النحر يؤذنون مبىن أال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان

                                       
  ) ١٢١٣(مسلم  ١
  ٥/١٥٤وأضواء البيان  ٨/١٠انظر اموع  ٢
  ٥/٣٣٩احمللى  ٣
  ٨/٢٥اموع للنووي  ٤
  ) ١٣٤٧(ومسلم ) ٤٦٥٦(البخاري  ٥
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٤٧٥ 

: فإن شككت بنيت على األقل املتيقن .إمجاعا: أن يكون سبعة أشواط كاملة. ٢
العلماء على أن من شك يف عدد طوافه بىن علـى الـيقني ونقـل     أمجع: قال ابن املنذر

  .)١(اإلمجاع عليه أيضا ابن عبد الرب

: أن يبدأ الطواف من احلجر األسود وينتهي إليه جاعال البيت عن يسـارك . ٣
: وقد قـال  ،الطويل يف صحيح مسلم t جابركما تقدم يف حديث  rكما فعل النيب 

  .)٢(»خذوا عىن مناسككم«
ولْيطَّوفُوا بِالْبيتI: ﴿ يكون الطواف خارج البيت من وراء احلجر قال  أن. ٤
وهو قول عامة أهـل العلـم حـىت حكـى ابـن عبـد الـرب عليـه          ]٢٩احلج [﴾ الْعتيقِ
  .)٣(اإلمجاع

 rكنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخـذ الـنيب    :قالت g عن عائشة
إن أردت دخول البيت فإمنا هو قطعة من  ،جرصلي يف احل« :بيدي فأدخلين احلجر فقال

  .)٤(»البيت ولكن قومك استقصروه حني بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت

مبعـىن عـدم    )٥(عند اجلمهور من السلف واخللف خالفا أليب حنيفـة : املواالة. ٥
  .)٦(»خذوا عين مناسككم«: هكذا طاف وقال rقطع الطواف ألنه 

الوضوء أو صالة الفـرض وحنـو ذلـك مل يبطـل     فإن قطع الطواف يسريا ألجل 
  .)٧(به قال أكثر العلماء :الطواف وبىن على ما سبق وقال ابن املنذر

                                       
  ٤/٢٣١واالستذكار  ٣٠-٨/٢٩اموع  ١
  ) ١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم  ٢
 ٤/١٨٨واالستذكار  ٨/٢٩و ٨/٣٦اموع و ٤/٢٧٧التمهيد  ٣

  وصححه الترمذي واأللباين ٦/٩٢وأمحد ) ٢٩١٢(واللفظ له والنسائي ) ٨٧٦(الترمذي  ٤
  ٨/٢٩اموع  ٥
  ) ١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم  ٦
  ٨٣و ٦٥-٨/٦٤واموع  ٢٤٨– ٥/٢٤٧املغين  ٧
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٤٧٦ 

عـن عـروة    .)١(عند عامة أهل العلم حىت عده ابن عبد الرب إمجاعا: الطهارة. ٦
أن أول شيء بدأ به حني قدم أنـه   g فأخربتين عائشة rحج النيب «: بن الزبري قال
  .)٢(»اف بالبيتتوضأ مث ط

وقـد قـال    ]٢٩احلـج  [ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴾ ﴿ :Iوهذا بيان جممل قوله 
r: »عـن طـاووس عـن رجـل أدرك الـنيب       .»خذوا عين مناسككمr   أنـهr  قـال: 
 .)٣(»الطواف بالبيت صالة فأقلوا فيه الكالم«

  :سنن الطواف
عنـد عامـة أهـل    : أشار إليه وكربإال و مس احلجر األسود وتقبيله إن أمكن. ١
  .)٤(العلم

حني يقدم مكة إذا اسـتلم الـركن    rرأيت رسول اهللا «: قال tعن ابن عمر 
  .)٥(»األسود أول ما يطوف خيب ثالثة أطواف من السبع

إين : أنه جاء إىل احلجر األسـود فقبلـه فقـال    tعن عباس بن ربيعة عن عمر 
  .)٦(»يقبلك ما قبلتك rأين رأيت النيب ولوال  ،أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع

بالبيت على بعري كلما أتـى الـركن    rطاف النيب «: قال t عن ابن عباسو
  .)٧(»أشار إليه بشيء كان عنده ويكرب

                                       
  ٢٦/١٨٢وجمموع الفتاوى  ٨/٤٢التمهيد  ١
  ) ١٢٣٥(مسلم و) ١٦٤١(البخاري  ٢
  وإسناده صحيح وصححه ابن حجر واأللباين ) ٢٩٢٢(والنسائي  ٤/٦٤و ٣/٤١٤أمحد  ٣

) ٩٩٨(وابن حبان ) ٢٧٣٩(وابن خزمية  ٢/٤٤والدارمي ) ٩٦٠(وله شاهد عن ابن عباس عند الترمذي 
  وصححه ووافقه الذهيب ١/٤٥٩واحلاكم ) ٤٦١(وابن اجلارود 

 ٥/١٤٥وأضواء البيان  ٨/٧٩واموع  ٢٠٠/ ٤االستذكار  ٤

  ) ١٢٦١(واللفظ له ومسلم ) ١٦٠٣(البخاري  ٥
  ) ١٢٧٠(واللفظ له ومسلم ) ١٥٩٧(البخاري  ٦
  ) ١٢٧٢(واللفظ له ومسلم ) ١٦١٣(البخاري  ٧
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٤٧٧ 

يف طواف القدوم وطواف العمـرة عنـد عامـة أهـل العلـم مـن       : االضطباع. ٢
  .)١(السلف واخللف

يرد طرفيه علـى كتفيـه   اليمىن و هو أن جيعل وسط الرداء حتت كتفه واالضطباع
  .)٢(مسي بذلك إلبداء الضبعني، ومها العضدان ،اليمىن مكشوفة ياليسرى ويبق

  .)٣(»مضطبعا بربد أخضر rطاف النيب « :قال t عن يعلي

وأصحابه اعتمروا من اجلعرانـة فرملـوا    rأن رسول اهللا « tعن ابن عباس 
  .)٤(»على عواتقهم اليسرى بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم مث قذفوها

  .)٥(يف األشواط الثالثة األوىل من طواف القدوم وطواف العمرة إمجاعا: الرمل. ٣

  .)٦(والرمل بالتحريك اهلرولة

كـان إذا طـاف بالبيـت الطـواف األول خيـب       rأن النيب « :tعن ابن عمر 
ا وأنـه كـان يسـعى بطـن املسـيل إذا طـاف بـني الصـف         ،ثالثة أطواف وميشي أربعـة 

  .)٧(»واملروة

  .)٨(واخلبب ضرب من العدو

فيم الرمل اليوم والكشف عن املناكب ؟ وقد أطأ اهللا اإلسالم  :قال tعن عمر 
  .)١(rونفى الكفر وأهله مع ذلك ال ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اهللا 

                                       
 ٢٨-٨/٢٦واموع  ٥/٢١٦املغين  ١

  ٢/٩٦٥الصحاح  -٢
ال الترمـذي حـديث حسـن    وقـ ) ٢٩٥٤(وابن ماجـة  ) ٨٥٩(واللفظ له والترمذي ) ١٨٨٣(أبو داود  ٣

  صحيح وحسنه األلباين
  وصححه النووي واأللباين ١/٣٠٦واللفظ له وأمحد ) ١٨٨٤(أبو داود  ٤
 ١٩٢-٤/١٩١واالستذكار  ٨/٨١واموع  ٥/٢١٧املغين  ٥

  ٢/١٢٨٤الصحاح  -٦
  ) ١٢٦١(واللفظ له ومسلم ) ١٦١٧(البخاري  ٧
  ١/١٤٤الصحاح  -٨
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٤٧٨ 

قاله ابن املنذر وابن قدامة  ،ليس على النساء رمل وال اضطباع إمجاعا: مالحظة
  .)٢(نوويوال

: أنه قـال  tعن ابن عمر  .)٣(عند عامة أهل العلم: ستالم الركن اليماينا. ٤
  .)٤(»يستلم من البيت إال الركنني اليمانيني rمل أر النيب «

ال يدع أن يستلم الركن اليماين  rكان النيب « :قال tعن نافع عن ابن عمر 
  .)٥(»يفعله t وكان عبد اهللا بن عمر :واحلجر يف طوافه وقال

عن ابن عباس  .)٦(عند عامة أهل العلم: استالم احلجر دأن يقطع التلبية عن. ٥
t ٧(يرفع احلديث أنه كان ميسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر :قال(. 

  .)٨(»يليب املعتمر حىت يستلم احلجر«: قال rعن ابن عباس أن النيب و

وإال ففي املسجد مث يستلم  كنصالة ركعتني بعد الطواف خلف املقام إن ام. ٦
بعد  ،﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ﴾ و﴿ :ـويقرأ فيهما ب: الركن بعد ذلك

): ٢١(قـال ابـن املنـذر ص     )٩(عند عامة أهل العلم مـن السـلف واخللـف   : الفاحتة
بعد الصالة خلف أنه استلم الركن بعد طوافه  rأمجعوا على ما ثبت يف خرب النيب «

  .».املقام اهـ

                                                                                                   
  وصححه األلباين) ٢٩٥٢(وابن ماجة ) ١٨٨٧(وأبو داود  ١/٤٥أمحد  ١
  .٨/٨٢واموع  ٥/٢٤٦املغين  ٢
  ٤/١٩٨واالستذكار  ٨/٨٠انظر اموع  ٣
  واللفظ له) ١٢٦٧(ومسلم ) ١٦٠٩(البخاري  ٤
وهـو إن اـم    األزدي وحسنه األلبـاين وفيـه عبـد العزيـز بـن أيب رواد     ) ١٨٧٦(وأبو داود  ٢/١٨أمحد  ٥

 ٢٩٩: وقـال يف التقريـب ص   ٢/٤٨٥كمـا يف امليـزان    معـني وأبـو حـامت   باإلرجاء فهو ثقة وثقه ابـن  
 ".مقبول"

  ٩٢-٤/٩١واالستذكار  ٢٠٦-٥/٢٥٥انظر املغين  ٦
  ) ١٨١٧(وقال حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اهـ ورواه أبو داود ) ٩١٩(الترمذي  ٧
  ) ١٠٩٩(ين انظر اإلرواء واحلديث أعله بالوقف أبو داود والشافعي والبيهقي واأللبا ٨
 ٥/١٤٩وأضواء البيان  ٤/٢٠٣واالستذكار  ٨/٧٦و ٨/٧١اموع  ٩
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٤٧٩ 

  .﴾مصلى إِبراهيم مقَامِ من واتخذُوا﴿ :Iقال 
فطاف بالبيت سبعا وصلى خلـف املقـام    rقدم النيب «:قال t وعن ابن عمر

  .)١(»ركعتني وطاف بني الصفا واملروة

 حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن مث...« :يف حديثه الطويل t جابرو عن 
 مقَـامِ  مـن  واتخـذُوا ﴿ :فقـرأ  uرمل ثالثا ومشى أربعا مث نفـذ إىل مقـام إبـراهيم    

يماهرى إِبلصفجعل املقام بينه وبني البيت ـ فكان أيب يقـول وال أعلمـه ذكـره إال      ﴾م
مث ﴾، أَحدقُلْ هو اللَّه ﴿قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ﴾ ﴿ :ـ كان يقرأ يف الركعتني rعن النيب 

  .)٢(»...رجع إىل الركن فاستلمه

ملا انتهى إىل مقـام   rأن رسول اهللا  t جابرعن ) ٢٩٦٣(ويف رواية النسائي 
 صلى ركعتني فقرأ فاحتة الكتـاب  ﴾مصلى إِبراهيم مقَامِ من واتخذُوا﴿ :إبراهيم قرأ

مث عاد إىل الركن فاستلمه مث خرج إىل ﴾، أَحد قُلْ هو اللَّه﴿قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ﴾ ﴿و
  .»الصفا

 rمث ركـب رسـول اهللا   «: الطويـل  t جابرففي آخر حديث : شرب زمزم. ٧
: فأفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهر فأتى بين عبد املطلب يسقون على زمـزم فقـال  

نـاولوه  انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لرتعت معكم ف
  .)٣(»دلوا فشرب منه

جاء إىل السقاية فاستسقى فقال العباس يا  rأن رسول اهللا  tعن ابن عباس 
قـال يـا   » اسـقين « :بشراب من عندها فقال rفضل اذهب إىل أمك فأت رسول اهللا 
فشرب منه مث أتى زمزم وهم يسقون » اسقين«: رسول اهللا إم جيعلون أيديهم فيه قال

                                       
  واللفظ للبخاري) ١٢٣٤(ومسلم ) ٣٩٥(البخاري  ١
  ) .١٢١٨(مسلم  ٢
  ) .١٢١٨(مسلم  ٣
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٤٨٠ 

لوال أن تغلبوا لرتلـت  «: وا فإنكم على عمل صاحل مث قالملاع«: لويعملون فيها فقا
  .)١(»يعين عاتقه وأشار إىل عاتقه«حىت أضع احلبل على هذه 

  :ورد يف فضل ماء زمزم أحاديث هي: فائدة

  .)٢(»ماء زمزم ملا شرب له«: قال rأنه  t جابروعن 

 .)٣(»إنه طعام طعم وشفاء سقم«: rمنها قوله 

فاكتفى به عن الطعـام والشـراب   ر أنه كان يشرب من ماء زمزم ويف قصة أيب ذ
 .)٤(»إا مباركة إا طعام طعم« :rبدنه وقال له النيب  يوقو

عند اجلمهور الشافعي وأمحد يف روايـة  : جيوز الطواف على الدابة وحنوها: تنبيه
ال «: ملنـذر قال ابـن ا » ال جيزي إال للعذر«: وداود وابن املنذر وقال مالك وأبو حنيفة

تقييد  وألن اهللا أمر به مطلقا فكيفما أتى به أجزأه وال جيوز rقول ألحد مع فعل النيب 
  .».اهـ )٥(ف يف أن الطواف راجال أفضلاملطلق بغري دليل وال خال

يف حجـة الـوداع علـى بعـري يسـتلم       rطاف النيب « :قال tعن ابن عباس 
  .)٦(»الركن مبحجن

طويف من وراء « :أين أشتكي فقال rرسول اهللا  شكوت إىل :قالت سلمةعن أم 
يصـلي إىل جنـب البيـت يقـرأ بـالطور       rرسـول اهللا  وفطفت  »الناس وأنت راكبة

  .)٧(وكتاب مسطور
  .اهـ )١(ونقل املارودي اإلمجاع على أن طواف املاشي أفضل من الراكب

                                       
  واللفظ له) ١٦٣٥(البخاري  ١
  ) ١١٢٣(يف اإلرواء  وصححه ابن اجلوزي واأللباين ٥/١٤٨والبيهقي ) ٣٠٦٢(وابن ماجة  ٣/٣٥٧أمحد  ٢
  وهو حسن) ٢٩٥(والطرباين يف الصغري ) ٩١١٦(وعبد الرزاق  ٥/١٤٧البيهقي  ٣
  وهذا لفظه) ٢٤٧٣(ومسلم ) ٣٥٢٢(البخاري  ٤
  ٤/٢١٣واالستذكار  ٨/٣٨واموع  ٥/٢٥٠انظر املغين  ٥
  ) ١٢٧٢(واللفظ له ومسلم ) ١٦٠٧(البخاري  ٦
 ) ١٢٧٦(واللفظ له ومسلم ) ٤٦٤(البخاري  ٧
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٤٨١ 

  .)٢(اهـد أمجعوا على أن الطواف ال جيزئه من خارج املسج: قال ابن املنذر: تنبيه

                                                                                                   
  ٤/٢١٣واالستذكار  ٨/٣٨واموع  ٥/٢٥٠انظر املغين  ١
  ٢٠: اإلمجاع البن املنذر ص -٢
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٤٨٢ 

  :السعي بني الصفا واملروة: الركن الثالث
وهو ركن من أركان احلج . وهو املشي بني الصفا واملروة ذهابا وجيئة بنية التعبد
خالفا البن عبـاس وأنـس    عند عامة أهل العلم حىت عده إمجاعا ابن العريب واملهدي

  .)١(واجب :قالواحنيفة والثوري ف وابن الزبري وابن سرين ورواية عن أمحد وأيب

  ].١٥٨البقرة [﴾ إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّهI: ﴿قال 

يطـوف بـني الصـفا واملـروة      rرأيت رسول اهللا  :قالت وعن حبيبة بنت جتراة
والناس بني يديه وهو وراءهم وهو يسعى حىت أرى ركبتيه من شدة السـعي تـدور بـه    

وقد «: قالت g عن عائشة)٢(»اهللا كتب عليكم السعياسعوا فإن «: إزاره وهو يقول
  .)٣(»الطواف بينهما فليس ألحد أن يترك الطواف بينهما rسن رسول اهللا 

  :واجباته

  .)٤(أن يكون بعد الطواف عند عامة أهل العلم حىت نقل فيه املاوردي اإلمجاع. ١
  .أن يكون سبعة أشواط والذهاب إىل الصفا شوط والرجوع شوط. ٢

ن يبدأ من الصفا وينتهي باملروة عند عامة أهل العلم من املذاهب األربعة أ. ٣
  .وغريهم

  .أن يكون السعي يف املسعى وهو الطريق املمتد بني الصفا واملروة. ٤

  .املواالة بأن ال يكون بني أعمال السعي فاصل زماين. ٥

                                       
  ٥/١٥٥واألضواء  ٨/١٠٤انظر اموع  ١

وصـححه ابـن    ٨/١٨٠والطبقات  ٥/٨٥والبيهقي  ٤/٧٠واحلاكم ) ٢٧٠(والدارقطين ) ٢٦١٠١(أمحد  ٢
 ) ١٠٧٢(جر واأللباين يف اإلرواء خزمية وابن حبان واملزي وابن عبد اهلادي وقواه ابن ح

  ) ١٢٧٧(واللفظ له ومسلم ) ١٦٤٣(البخاري  ٣
   ٨/١٠٥واموع  ١٧١-٥/١٦٩انظر أضواء البيان  - ٤
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٤٨٣ 

ع الطويـل مـ   t جابرفعل ذلك كما تقدم يف حديث  rودليل هذه األمور أنه 
  .)١(»خذوا عين منا سككم« :rقوله 

  :سنن السعي بني الصفا واملروة

﴾ إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّـهI: ﴿ قوله  :أن يقرأ إذا دنا من الصفا. ١
ويرفـع   rويستقبل القبلة ويدعو مبا دعا به اهللا به  أأبدأ مبا بد :ويقول ]١٥٨البقرة [

  .يديه يف الدعاء
مث خرج من الباب إىل الصـفا فلمـا دنـا مـن     ...«الطويل  t جابرديث ويف ح
فبـدأ بالصـفا   » أبدأ مبا بدأ اهللا به«﴾ إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه﴿: الصفا قرأ

ال إله إال اهللا وحده «: فرقي عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال
ه امللك وله احلمد وهو على كل شيء قـدير ال إلـه إال اهللا وحـده أجنـز     ال شريك له، ل

وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك قال مثل هذا ثالث مـرات مث  
نزل إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذا صعدتا مشى حـىت  

حـىت إذا كـان آخـر طوافـه علـى       أتى املروة ففعل على املروة كما فعـل علـى الصـفا   
  .)٢(»املروة

فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليـه حـىت   .. .« :t هريرةويف حديث أيب 
  .)٣(»نظر إىل البيت ورفع يديه حيمد اهللا ويدعو مبا شاء أن يدعو

كمـا  : أن يفعل على املروة ما فعل على الصفا من استقبال الكعبة والدعاء. ٢
  .أعاله t جابرتقدم يف حديث 

 rأن النيب  tعن ابن عمر ): بطن املسيل(السعي بني امليلني األخضرين . ٣
وأنه كان يسعى  ،إذا طاف بالبيت الطواف األول خيب ثالثة أطواف وميشي أربعةكان 

 .)١(»بطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة

                                       
  ) ١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم  ١
  ) ١٢١٨(مسلم  ٢
  ) ١٧٨٠(مسلم ٣
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٤٨٤ 

 بـن  عن كثري بن جهمان أن رجال قـال لعبـد اهللا  : فإن مشى ومل يسع فال حرج
 :يا أبا عبد الرمحن إين أراك متشي والناس يسعون قـال «: بني الصفا واملروة t عمر

يسعى وأنـا   rميشي وإن أسع فقد رأيت رسول اهللا  rإن أمش فقد رأيت رسول اهللا 
 .)٢(»شيخ كبري

  :تنبيه

  :كيفية التحلل من العمرة* 
مث حتلـل إمجاعـا    فإن كان يف عمرة متتع أو عمرة مفردة قصر أو حلق بعد السعي

  .)٣(قاله ابن قدامة والنووي

يف حجـة الـوداع بـالعمرة إىل     rمتتع رسول اهللا  :قال tعن عبد اهللا بن عمر 
فأهـل بـالعمرة مث    rوبدأ رسـول اهللا   ،احلج وأهدى فساق معه اهلدى من ذي احلليفة

ي بالعمرة إىل احلج فكان من النـاس مـن أهـد    rأهل باحلج فتمتع الناس مع النيب 
مـن كـان مـنكم    «: مكة قال للنـاس  rفساق اهلدي ومنهم من مل يهد فلما قدم النيب 

أهدى فإنه ال حيل لشيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطـف  
  .)٤(»...بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل

 واملبيت إهالل املتمتع باحلج يوم التروية والذهاب إىل مىن وصالة الظهر فيها. ١
فلما كان يوم الترويـة توجهـوا إىل مـىن فـأهلوا     ...« :الطويل t جابريف حديث  :ا

فصلى ا الظهر والعصر واملغـرب والعشـاء والفجـر مث     rباحلج وركب رسول اهللا 
  .)٥(»...مكث قليال حىت طلعت الشمس

                                                                                                   
  ) ١٢٦١(واللفظ له ومسلم ) ١٦١٧(البخاري  ١
وصححه ابن ) ٢٩٨٨(وابن ماجة ) ٢٩٧٦(والنسائي ) ٨٦٤(مذي واللفظ له والتر) ١٩٠٤(أبو داود  ٢

  واأللباين) ٢٢٧٠(خزمية 
 ٨/٢٤٢واموع  ٥/٢٤١املغين  ٣

  ) ١٢٢٧(واللفظ له ومسلم ) ١٦٩١(احلديث البخاري  ٤
  ) ١٢١٨(مسلم  ٥
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٤٨٥ 

مبـىن الظهـر والعصـر     rقال صـلى بنـا رسـول اهللا     t عن جابر بن عبد اهللا
 rصلى رسول اهللا « :وأبو داود بلفظ )١(»غرب والعشاء والفجر مث غدا إىل عرفاتوامل

  .)٢(»الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة مبىن

عن ابن عمرو  يورو .يوم التروية هو قول عامة أهل العلم واستحباب اإلهالل
  .)٣(ابن عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبري وأمحد وإسحاق وغريهمو

ا فمستحب إمجاعا قاله ابن قدامة  بيت مبىن وصالة الصلوات اخلمسوأما امل 
  .)٤(والنووي

  .)٥(وغريهم ألئمة األربعةاو قول اجلمهور من العلماء منهم وصالة الظهر مبىن ه

                                       
  واللفظ له وصححه احلاكم واأللباين يف احلجة) ٨٧٩(الترمذي  ١
  ١/٢٥٥وأمحد ) ١٩١١(وأبو داود  ٢
  ٥/٢٦٠انظر املغين  ٣
  ٨/١٢٢واموع  ٨/١١١واموع  ٥/٢٦٢انظر املغين  ٤
 ٨/١٢٢اموع  ٥
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٤٨٦ 

  :الوقوف بعرفة: الركن الرابع
أمجع املسلمون على أن الوقوف بعرفة هو ركن احلج األعظم ونقل : حكمه -) أ

ثُم أَفيضوا من حيثُ ﴿ :Iقال  )١(يه ابن قدامة وابن عبد الرب والشنقيطياإلمجاع عل
 ﴾اسالن ١٩٩البقرة [أَفَاض.[  

وكـانوا   ،كانت قريش ومن دان دينـها يقفـون باملزدلفـة    :قالت g عن عائشة
فلما جاء اإلسالم أمر اهللا نبيه أن  ،وكان سائر العرب يقفون بعرفات ،يسمون احلمس

ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاضI: ﴿ رفات مث يقف ا مث يفيض منها فذلك قوله يأيت ع
﴾اس٢(الن(.  

وهـو بعرفـة    rأن ناسا من أهل جند أتوا النيب  :t عن عبد الرمحن بن يعمر
من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجـر فقـد أدرك    ،احلج عرفة«فسألوه فأمر مناديا فنادى 

  .هذا احلديث أم املناسك: عوقال وكي)٣(»...احلج
  .من زوال يوم التاسع إىل طلوع الفجر يوم العاشر من ذي احلجة: وقته -) ب

وخلفاؤه ما وقفوا بعرفة إال بعد الزوال وهذا قول مجاهري السـلف   rألن النيب 
واخللف من الصحابة والتابعني ومن األئمة ما لك والشافعي وأبو حنيفة حـىت عـده   

  .)٤(اعاابن عبد الرب إمج

وقال أمحد من طلوع فجر يوم تسع إىل طلوع فجر يوم عشـر لقولـه يف احلـديث    
  .)٥(»ساعة من ليل أو ار«

                                       
 ) ٢١(واإلمجاع البن املنذر ص  ٥/١٧٢واألضواء  ٥/٢٦٧وابن قدامة  ٤/٢٥٩التمهيد  ١

  ) ١٢١٩(واللفظ له ومسلم ) ٤٥٢٠(البخاري  ٢
يف سننه وابـن  ) ٣٠١٥(وابن ماجة ) ٢/٤٥(ي واللفظ له والنسائ) ٨٨٩(والترمذي ) ١٩٤٩(أبو داود  ٣

ــان  ــاكم ) ١٠٠٩(حب ــدارمي  ١/٤٦٤واحل ــدارقطين ) ٢/٥٩(وال ــي ) ٢٦٤(وال ) ١٣٠٩(والطيالس
  وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب والنووي واأللباين

 ٢/٢٠٠والسيل اجلرار  ٥/٢٧٤واملغين  ١٤١/ ٨اموع  ٤

  ) ٨٩١(والترمذي ) ١٩٥٠(أبو داود  ٥
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٤٨٧ 

  :سنن الوقوف بعرفة -) ج
  :التلبية والتكبري يف الطريق إىل عرفة. ١

ومها غاديان من مىن  t عن حممد بن أيب بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك
املهل  اكان يهل من :فقال ؟rن هذا اليوم مع رسول اهللا كيف كنتم تصنعو«: إىل عرفة

  .)١(»فال ينكر عليه ويكرب منا املكرب فال ينكر عليه

  :الرتول بنمرة قبل الزوال فإذا زالت الشمس ذهب إىل عرفة للصالة. ٢
بقبة من شعر تضرب له بنمرة ـ إىل  rفأمر ...«: الطويل t جابرففي حديث 

ربت لـه بنمـرة فـرتل ـا حـىت إذا زاغـت الشـمس أمـر         فوجد القبة قد ض: أن قال
  .)٢(»....بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس

ونقل ابن املنذر اإلمجاع علـى  : اجلمع بني الظهر والعصر بعرفة وتعجيل ذلك
أن عن ابن شهاب عـن سـامل   . )٣(وابن حزم اجلمع بعرفة وكذا النووي وابن عبد الرب

 ؟عام نزل ابن الزبري سأل عبد اهللا كيف تصنع يف املوقف يوم عرفة احلجاج بن يوسف
 :t فقال عبد اهللا بن عمـر  ،إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة يوم عرفة :فقال سامل

أفعل ذلك رسول  :صدق إم كانوا جيمعون بني الظهر والعصر يف السنة فقلت لسامل
  .)٤(وهل يتبعون يف ذلك إال سنته :فقال سامل rاهللا 

وجبمع الظهر والعصر بأذان وإقامتني عند مجهور السلف واخللف خالفا ملالـك  
مث أذن مث أقام فصلى الظهـر  «: الطويل t جابرويف حديث  )٥(أذانني وإقامتني :فقال

  .)٦(»...مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا
                                       

  ) ١٢٧٥(ومسلم ) ١٦٥٩(ري البخا ١
  ) .١٢١٨(مسلم  ٢
: ومراتـب اإلمجـاع ص   ٢١: واإلمجاع البن املنـذر ص  ٨/١٢١واموع  ٥/٢٦٥واملغين  ٤/٢٥٢التمهيد  ٣

٧٩.  
  واللفظ له) ١٦٦٢(البخاري  ٤
  ٤/٢٥٥التمهيد  ٥
  ) ١٢١٨(مسلم  ٦
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٤٨٨ 

د مجهور أهل وإن فاتته الصالة مع اإلمام فصلى وحده فليجمع بني الصالتني عن
  .)١(العلم خالفا أليب حنيفة والثوري ونقل عليه ابن املنذر اإلمجاع

إمجاعـا قالـه ابـن عبـد     : أن خيطب قبل الصالة ويقصر اخلطبة ويعجل الوقوف
  .)٢(الرب

كتب إىل احلجـاج أن يـأمت بعبـد    عن سامل بن عبد اهللا أن عبد امللك بن مروان 
وأنا معه حـني زاغـت    t عرفة جاء ابن عمريف احلج فلما كان يوم  t اهللا بن عمر

 :t فقـال ابـن عمـر    ،الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هـذا فخـرج إليـه   
حىت  t فيض علي ماء فرتل ابن عمرأنظرين حىت أ :نعم قال :اآلن قال :الرواح فقال

خرج فسار بيين وبني أيب فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصـر اخلطبـة   
  .)٣(صدق t لوقوف فقال ابن عمروعجل ا

وهذا ال خالف : الوقوف عند الصخرات إذا أمكن وإال ففي أي مكان من عرفة
  .)٤(فيه بني املسلمني

  .)٥(»وقفت ههنا وعرفة كلها موقف«وقف عندها وقال  rفإن رسول اهللا 

وال خالف علمته بـني العلمـاء يف أن   : ٤/٢٧٩قال ابن عبد الرب يف االستذكار 
بعرفة راكبا ملن قدر عليه أفضل ملن قدر على ذلـك وإال وقـف علـى رجليـه      الوقوف

  اهـ .داعيا ما دام يقدر وال حرج عليه يف اجللوس إذا مل يقدر على الوقوف
والوقوف راكبا  :)١١٨(ختيارات ص ابن تيمية أفضلية الركوب ففي اال ورجح

  اهـ .أفضل وهو املذهب

                                       
  ) ٢١(واإلمجاع البن املنذر ص  ٤/٢٥٥والتمهيد  ٥/٢٦٣املغين  ١
 ٣٢٥-٤/٣٢٤واالستذكار  ٤/٢٥٨مهيد الت ٢

  ) ١٦٦٣(البخاري  ٣
  ٤/٢٥٣التمهيد  ٤
  ) ١٩٣٦(وأبو داود ) ١٢١٨(ومسلم  ٣/٣٢١أمحد  ٥
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٤٨٩ 

فإن وقـف  : إىل القبلة حىت تغيب الشمساإلكثار من الدعاء والتضرع متوجها 
وإن دفع قبل الغروب فعليه دم عند اجلمهور  ،ليال فقط صح حجه وال شيء عليه إمجاعا

  .الدم)١(وال دليل على ذلك

بعرفـات فرفـع يديـه يـدعو      rكنت رديف الـنيب   :قال tعن أسامة بن زيد 
  .)٢(افع يده األخرىفمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول اخلطام بإحدى يديه وهو ر

حىت أتـى   rمث ركب رسول اهللا ...«الطويل أنه قال  t جابروتقدم يف حديث 
بل املشاة بني يديه واستقبل حاملوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات وجعل 

القبلة فلـم يـزل واقفـا حـىت غربـت الشـمس وذهبـت الصـفرة قلـيال حـىت غـاب            
  .)٣(»...القرص

خري الدعاء دعاء يوم «: قال rأبيه عن جده أن النيب  عمرو بن شعيب عنعن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللـك   :وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ،عرفة

  .)٤(»وله احلمد وهو على كل شيء قدير

ال إلـه إال اهللا  : يـوم عرفـة   rكان أكثر دعـاء الـنيب   «بلفظ  ٢/٢١٠ورواه أمحد 
  .)٥(»امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قديروحده ال شريك له له 

  :اإلفاضة من عرفة إىل املزدلفة بالسكينة. ٣

وراءه  rيوم عرفة فسمع النيب  rأنه دفع مع النيب « :tعن عبد اهللا بن عباس 
أيهـا النـاس علـيكم    «: زجرا شديد وضربا وصوتا لإلبل فأشار بسوطه إليهم وقـال 

  .قاله يف الفتح ،السري السريع: اإليضاع. )٦(»باإليضاع بالسكينة فإن الرب ليس
                                       

  ٤/٢٨١واالستذكار  ٢٧٤- ٥/٢٧٣واملغين  ٨/١٤١اموع  ١
  وقال الشوكاين رجاله رجال الصحيح وصحح إسناده األلباين) ٣٠١١(النسائي  ٢
  ) .١٢١٨(مسلم  ٣
) ١٥٠٣(وحسنه األلباين بشواهده يف الصـحيحة  ،وفيه محاد بن أيب محيد وهو ضعيف ) ٣٥٨٥(ي الترمذ ٤

  وكذلك صححه األرنؤوط
  عن طلحة بن عبيد بن كريز مرسال ورجاله ثقات) ١/٤٢١(ورواه مالك  ٢/٢١٠رواه أمحد  ٥
  واللفظ له) ١٦٧١(البخاري  ٦
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٤٩٠ 

يسري يف حجة  rسئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول اهللا «: عن عروة قال
هـو السـري   : العنـق  .)١( كان يسري العنق فإذا وجد فجوة نـص  :قال ؟الوداع حني دفع

  .الذي بني اإلبطاء واإلسراع قاله يف الفتح

  .اهـ لإلبل والدابة مسبطرسري : العنق حمركةو)) ٨٢١(ويف القاموس ص 

 .)٢(وأصل النص يف اللغة الرفع وهو هنا اخلبب أو فوق ذلـك  .أي أسرع: نص
  .اهـ ونص ناقته استخرج أقصى ما عندها من السري: )٥٦٨(ويف القاموس ص 

  :تنبيه

وأما ما يفعله معظم الناس يف هـذه األزمـان   «: ٨/١١٤قال النووي يف اموع 
خوهلم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة منابذة للسنة والصـواب أن  من د

  .اهـ» ..ميكثوا بنمرة حىت تزول الشمس

                                       
  واللفظ له) ١٦٦٦(البخاري  ١
 ٤/٢٩٧انظر االستذكار  ٢
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٤٩١ 

  :الواجبات العامة: الفصل الرابع

اجلمع بني املغرب والعشاء يف املزدلفة مجع : الواجب األول 
  تأخري

عـن   .)١(دامـة إمجاعا قاله ابن حجر والنووي وابن عبد الرب وابن املنذر وابن ق
من عرفة فرتل الشـعب فبـال مث توضـأ ومل     rدفع رسول اهللا  :قال tأسامة بن زيد 

الصالة أمامك، فجاء املزدلفة فتوضأ فأسـبغ مث  : الصالة فقال :يسبغ الوضوء فقلت له
أقيمت الصالة فصلى املغرب مث أناخ كل إنسان بعـريه يف مرتلـه مث أقيمـت الصـالة     

قاله ابن قدامة  ،فإن فاتته الصالة مع اإلمام مجع وحده إمجاعا. )٢(فصلى ومل يصل بينهما
  .)٣(وغريه

  :سننه
عن ابن عمر  )٤(وابن حزم قاله ابن املنذر ،إمجاعا: ال يتنفل بينهما وال بعدمها

t مجع رسول اهللا  :قالr       بني املغرب والعشاء جبمـع كـل واحـدة منـهما بإقامـة ومل
  .)٥(»ة منهمايسبح بينهما وال على إثر كل واحد

 .)٦(عند اجلمهور من السلف واخللف خالفا ملالك: إقامتنيو بأذان واحد يويصل
أتى املزدلفة فصلى ـا املغـرب والعشـاء    ... « :الطويل t جابركما تقدم يف حديث 

  .)٧(»...بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا

                                       
 ) ٢٢(واإلمجاع البن املنذر ص  ٥/٢٧٨واملغين  ٨/١٦٢واموع  ٤/٣٣٠انظر االستذكار  ١

  ) ١٢٨٠(واللفظ له ومسلم ) ١٦٧٢(البخاري  ٢
  ٥/٢٨٠واملغين  ٢١٨-٥/٢١٧احمللى  ٣
  .٧٩: ومراتب اإلمجاع ص) ٢٢(واإلمجاع البن املنذر ص  ٥/٢١٨املغين  ٤
 ) ٧٠٣(واللفظ له ومسلم ) ١٦٧٣(البخاري  ٥

 ٨/١٦٢اموع  ٦

  ) ١٢١٨(مسلم  ٧
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٤٩٢ 

  :املبيت باملزدلفة :الواجب الثاين
الصبح مث يقف باملشعر احلرام يدعو حىت اإلسفار عند مجاهري وينبغي أن يغلس ب

  .)١(سفارال ينتظر اإل :السلف واخللف خالفا ملالك فقال

حـىت إذا أتـى املزدلفـة فصـلى ـا املغـرب       ...«: الطويل t جابرففي حديث 
حـىت   rضـطجع رسـول اهللا   امث  ،والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا

ر وصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة مث ركب القصواء حىت أتى طلع الفج
املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا 

  .)٢(»فدفع قبل أن تطلع الشمس

باملزدلفة حني خرج  rأتيت رسول اهللا  :قال tعن عروة بن مضرس الطائي 
لـت راحلـيت وأتعبـت    ليا رسول اهللا إين جئت من جبلي طـيء أك  :إىل الصالة فقلت

 :rواهللا ما تركت من حبل إال وقفت عليه فهل يل من حج فقـال رسـول اهللا    ،نفسي
من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو ـارا  «

  .)٣(»فقد أمت حجه وقضى تفثه

  :سننه* 
وال  اإلسفار قبل طلوع الشمس واإلسـراع عنـد احملسـر    الدفع من املزدلفة بعد

شهدت عمر صـلى جبمـع الصـبح مث    «: قالعن عمرو بن ميمون ف ،)٤(خالف يف ذلك

                                       
  ٨/١٦٣و ٨/١٨٢واموع  ٢٨٥– ٥/٢٨٤املغين  ١
  ) ١٢١٨(مسلم  ٢
) ٣٠١٦(وابـن ماجـة   ) ٢/٤٨(وقـال حسـن صـحيح والنسـائي     ) ٨٩١(والترمذي ) ١٩٥٠(أبو داود  ٣

ــدارمي  ــد  ٢/٥٩وال ــدي  ٤/٢١٦وأمح ــي ) ٩٠٠(واحلمي ــن اجلــارود ) ١٢٨٢(والطيالس ) ٤٦٧(واب
 وابن العريب) ١٧٣٦( واحلاكم ٤/٢٥٥وابن خزمية  ٢/٢٧٤ والدارقطين) ١٠١٠(ابن حبان  وصححه

  .والذهيب وابن امللقن
  ٢٨٧-٥/٢٨٦املغين  ١
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٤٩٣ 

أشـرق ثـبري    :إن املشركني كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس ويقولون :وقف فقال
 .)١(»خالفهم مث أفاض قبل أن تطلع الشمس rوأن النيب 

ا فدفع قبل أن فلم يزل واقفا حىت أسفر جد... « :ويلالط t جابرويف حديث 
بطن حمسر فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج  ىتطلع الشمس حىت أت
السكينة وأمرهم أن  rأفاض رسول اهللا «: قال t جابرعن . )٢(»على اجلمرة الكربى

  .)٣(»وأوضع يف وادي حمسر يرموا مبثل حصى اخلذف
وضـعت الناقـة أسـرعت يف    « :)٦٩٤( القـاموس ص  أسرع قال يف): أوضع(

  .اهـ» سريها كأوضعت

عند عامة أهل العلم خالفا أليب : الترخيص للضعفة يف الدفع من املزدلفة ليال
ليلـة املزدلفـة يف ضـعفة     rأنـا ممـن قـدم الـنيب     « :قال tعن ابن عباس  .)٤(حنيفة
  .)٥(»أهله

مجـع وكانـت ثقيلـة ثبطـة      ليلة rاستأذنت سودة النيب «:قالت g عن عائشة
 .)٦(»فأذن هلا

ـ أغيلمة بين عبد املطلب ـ علـى     rبعثنا رسول اهللا « :قال tعن ابن عباس 
  .)٧(»ال ترموا مجرة العقبة حىت تطلع الشمس ينِيبأُ«: رات، يلطح أفخاذنا ويقولمج

ضربه ببطن كفه، أو ضربا لينا على : لطحه كمنعه: ٢١٨قال يف القاموس ص 
  .الظهر

                                       
  ) ١٦٨٤(البخاري  ١
  ) ١٢١٨(مسلم  ٢
  وصححه األلباين) ١٩٤٤(أبو داود  ٣
  ٨/١٦٣اموع  ٤
  ) ١٢٩٣(واللفظ له ومسلم ) ١٦٧٨(البخاري  )٥
  ) ١٢٩٠(ومسلم ) ١٦٨٠(البخاري  )٦
  ابن حجر هوحسن) ٣٠٢٥(وابن ماجة ) ٣٠٦٤(والنسائي ) ١٩٤٠(وأبو داود ) ٨٩٣(الترمذي  ٧
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٤٩٤ 

عند مجهور أهل العلم فإن التقطهـا مـن غـريه فـال     : لتقاط احلصى من احملسرا
  .)١(حرج إمجاعا

علـيكم   :حني دفعوا عشـية عرفـة وغـداة مجـع     قال rأن النيب  tعن الفضل 
علـيكم  « :حىت إذا دخل مىن فهبط حني هـبط حمسـرا قـال    ،بالسكينة وهو كاف ناقته

  .)٢(»حبصى اخلذف الذي يرمي به اجلمرة

غسل احلصى فال يستحب عند عامة أهل العلم خالفا  rمل يرد عن النيب : نبيهت
وقـال ابـن املنـذر ال يعلـم يف شـيء مـن        t وروي عن ابـن عمـر   ،لرواية عن أمحد

  .اهـ )٣(وال معىن لغسلها :غسلها أو أمر بغسلها قال rاألحاديث أن النيب 

                                       
  ٥/٢٨٨املغين  ١
  وصححه األلباين) ٣٠٥٢(النسائي  ٢
  ٥/٢٩١واملغين  ٨/١٦٤اموع  ٣
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٤٩٥ 

  :يوم النحر

  :ترتيب أعمال يوم النحر
  قبةرمي مجرة الع. ١

  النحر أو الذبح. ٢
  احللق أو التقصري. ٣

  .)١(طواف اإلفاضة وال خالف يف ذلك

أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها مث أتى مرتله مبىن وحنـر   rأن النيب « :t أنسعن 
  .)٢(»خذ وأشار إىل جانبه األمين مث األيسر مث جعل يعطيه الناس :مث قال للحالق

د عامـة أهـل العلـم مـن السـلف      عنـ : وال حرج يف تقدمي بعضها على بعـض 
  .)٣(واخللف

وقـف يف حجـة الـوداع فجعلـوا      rأن رسـول اهللا  « t عن عبد اهللا بن عمرو
فجاء آخر  »ذبح وال حرجا« :مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال :يسألونه فقال رجل

فما سئل يومئذ عـن شـيء    »ارم وال حرج«: مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: فقال
قيل لـه   rأن النيب «: t عن ابن عباسو. )٤(»فعل وال حرجا«: ر إال قالقدم وال أخ

  .)٥(»ال حرج« :يف الذبح واحللق والرمي والتقدمي والتأخري فقال

                                       
 ٤/٣٩٤انظر االستذكار  ١

 ) ١٩٨١(وأبو داود ) ١٣٠٥(ومسلم  ٣/١١١أمحد  ٢

 ٣٩٥-٤/٣٩٤واالستذكار  ٥/٣٢٠واملغين  ٨/١٩٠اموع  ٣

  ) ١٣٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١٧٣٦(البخاري  ٤
  ١٣٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١٧٣٤(البخاري  ٥
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٤٩٦ 

  :رمي مجرة العقبة يوم النحر :الواجب الثالث
يرمـي علـى    rرأيـت رسـول اهللا    :قـال  t جـابر عن فإمجاعا قاله ابن قدامة 

لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت «: راحلته يوم النحر ويقول
  .)١(»هذه

  :السنن* 
إمجاعا قاله ابن عبد الرب وابـن قدامـة   : أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس. ١

اجلمرة يوم النحـر ضـحى وأمـا     rرمى رسول اهللا  :قال t جابرعن ، )٢(وابن املنذر
  .)٣(»بعد فإذا زالت الشمس

قدم أهله وأمرهم أن ال يرموا اجلمرة حىت تطلع  rيب أن الن t عن ابن عباسو
 .)٤(»الشمس

  .)٥(إمجاعا: ويكون بسبع حصيات وجيعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه. ٢

أنه انتهى إىل اجلمـرة الكـربى، جعـل البيـت عـن       t مسعودعن عبد اهللا بن 
ة البقـرة  هكذا رمى الذي أنزلـت عليـه سـور    :يساره ومىن عن ميينه ورمى بسبع وقال

r«)٦(.  

إذا مل تقع احلصاة يف املرمى فال جتزئ إمجاعا وجيـب رمـي حصـاة أخـرى     : تنبيه
  .)٧(مكاا

                                       
  ) ١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم  ١
  ) ٢٢(اإلمجاع ال بن املنذر ص  ٢
  ) ١٢٩٩(مسلم  ٣
 ٤/٢٧٤األلبـاين يف اإلرواء  واللفظ له وسنده صـحيح وصـححه   ) ٣٠٦٥(والنسائي ) ١٩٤١(أبو داود  ٤

  وذكر له شواهد كثرية
  ٥/٢٩٦املغين  ٥
  واللفظ للبخاري) ١٢٩٦(مسلم ) ١٧٤٨(البخاري  ٦
  ٨/١٧٩اموع  ٧
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٤٩٧ 

أنـه كـان مـع ابـن     عن عبد الرمحن بن يزيـد  : التكبري عند رمي كل حصاة. ٣
حني رمى مجرة العقبة فاستبطن الوادي حىت إذا حاذى بالشجرة اعترضـها   t مسعود

من هاهنـا والـذي ال إلـه غـريه قـام       :ع كل حصاة مث قالفرمى بسبع حصيات يكرب م
 .)١(»rنزلت عليه سورة البقرة أالذي 

يرمي  rرأيت رسول اهللا « :قالتعن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه 
اجلمرة من بطن الوادي وهو راكب يكرب مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت 

يـا أيهـا   « :rدحم النـاس فقـال الـنيب    واز  الفضل بن العباس :فقال عن الرجل ؟
  .)٢(»الناس ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم اجلمرة فارموا مبثل حصى اخلذف

 g عن عائشـة  .)٣(إمجاعا: برمي مجرة العقبة حيل له كل شيء إال النساء: تنبيه
قبل أن حيرم ويـوم النحـر قبـل أن يطـوف بالبيـت       rكنت أطيب رسول اهللا «قالت 

حلرمه حني أحـرم وحللـه    rطيبت رسول اهللا «والنسائي ولفظه  )٤(»بطيب فيه مسك
  .)٥(»بعدما رمى مجرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت

إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكـم كـل شـيء إال    : قال tعن عبد اهللا بن عباس 
أما أنا فقد رأيت النيب صلى اهللا عيلـه   :والطيب فقال ابن عباس :النساء فقال رجل

  .)٦( رأسه باملسك أفطيب ذلك أم ال وسلم يضمخ

إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شـيء  «: قال rأنه  g عن عائشة
  .)٧(»إال النساء

                                       
  ) ١٢٩٦(واللفظ له ومسلم ) ١٧٥٠(البخاري  ١
  واللفظ له وحسنه األلباين) ١٩٦٦(أبو داود  ٢
  ٥/٣٠٧املغين  ٣
  ) ١١٩١(ومسلم ) ١٥٣٩(البخاري  ٤
  ) ٥/١٣٨(نسائي وال ٥
قال يف البدر املنري إسناده حسن وحسنه األلبـاين  ) ٣٠٤١(وابن ماجة ) ٣٠٨٤(والنسائي  ١/٢٣٤أمحد  ٦

  ) ٢٣٩(يف الصحيحة 
  وصححه األلباين لغريه يف الصحيحة ٥/١٣٦والبيهقي  ٦/١٤٣وأمحد ) ١٩٧٨(أبو داود  ٧
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٤٩٨ 

 rسئل النيب  :قال tعن ابن عباس : لو أخر رمي اجلمرة إىل الليل فال حرج
ال «: حنـر قـال  أحلقـت قبـل أن    :قـال » ال حـرج «: رميت بعدما أمسيت فقال: فقال
  .)١(»حرج

عنـد مجـاهري أهـل العلـم مـن السـلف       : برمي مجرة العقبة يقطع احلاج التلبية
  .)٢(عرفة إذا راح إىل :واخللف خالفا ملالك فقال

أردف الفضل فأخرب الفضل أنه مل يزل يليب حىت  rأن النيب  tعن ابن عباس 
 .)٣( رمى اجلمرة

فـة إىل  مـن عر  rكـان ردف الـنيب    t أن أسامة بـن زيـد   t عن ابن عباس
يلـيب   rمل يزل النيب : فكالمها قاال :املزدلفة مث أردف الفضل من املزدلفة إىل مىن قال

  .)٤(»حىت رمى مجرة العقبة

  :اهلـدي :الواجب الرابع
  .هو ما يهدى من النعم إىل احلرم تقربا إىل اهللا تعاىل

م فيها خيـر فَـاذْكُروا اسـم    والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه لَكُ﴿ :Iقال 
    ككَـذَل ـرتعالْمو وا الْقَـانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج تبجفَإِذَا و افوا صهلَيع اللَّه

لَكـن ينالُـه   لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها و) ٣٦(سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 ﴾كُمنى مقْووأهدى رسول اهللا « .]احلج[التr ٥(»مائة من اإلبل(.  

                                       
  ) ١٣٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١٧٢٣(البخاري  ١
  ٤/٧٣واالستذكار  ٨/١٧٧واموع  ٥/٢٩٧املغين  ٢
  ) ١٢٨١(واللفظ له ومسلم ) ١٦٨٥(البخاري  ٣
  ) ١٢٨٠(واللفظ له ومسلم ) ١٦٨٧-١٦٨٦(البخاري  ٤
  ) ١٢١٨(ومسلم ) ١٧١٨(البخاري  ٥
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٤٩٩ 

  :اهلدي أحكـام
 tعن أيب أيـوب األنصـاري   : )١(أقل ما جيزئ شاة أو سبع البقرة والبعري -١

يضـحي بالشـاة عنـه وعـن أهـل بيتـه فيـأكلون         rكان الرجل يف عهـد الـنيب    :قال
  .)٢(»فصاروا كما ترىويطعمون مث تباهى الناس 

 rمهلني باحلج فأمرنا رسول اهللا  rخرجنا مع رسول اهللا «: قال t جابرعن 
قال حنرنـا مـع   « :t جابروعن )٣(»أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة

 .)٤(»عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة rالنيب 

  :أنواع اهلـدي -٢

  مستحب وواجب: نوعان

  :وهو ثالثة أنواع: املستحب -أ

  أن يكون للحاج املفرد. ١

  أن يكون للمعتمر املفرد. ٢
  ما تطوع به غريمها فوق القدر الواجب. ٣

  :وهو ستة أنواع: الواجب -ب

ا مـ فَ جحـ ى الْإلَـ  ةرمالعبِـ  عتـ مت نمفَ﴿ :Iقال : هدي التمتع والقران ٢-١
استيسر مالْ نه٥(ونقل اإلمجاع عليه ابن قدامة وغريه] ١٩٦قرة الب[ ﴾يِد(.  

                                       
  ٣٥١– ٥/٣٤٩انظر املغين  ١
  ) ١١٤١(واللفظ له وصححه األلباين يف اإلرواء ) ٣١٤٧(وابن ماجة ) ١٥٠٥(مالك والترمذي  ٢
  ) ١٣١٨(مسلم  ٣
  ) ١٣١٨(مسلم  ٤
 ٢٧١-٤/٢٧٠انظر االستذكار  ٥
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٥٠٠ 

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنـتمI: ﴿  قال : هدي جزاء الصيد -٣
مـنكُم   حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ يحكُم بِـه ذَوا عـدلٍ  

ةبغَ الْكَعالا بيد١(ونقل اإلمجاع عليه ابن املنذر والنووي وابن قدامة ]٩٦املائدة [﴾ ه(.  

  .)٢(إمجاعا قاله ابن املنذر والنووي وابن قدامة: هدي الفدية -٤

م مرِيضا ولَا تحلقُوا رُءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَانَ منكُ﴿ :Iقال 
كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ١٩٦البقرة [﴾ أَو.[  

البقـرة  [ ﴾فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ﴿ :Iقال : هدي اإلحصار-٥
١٩٦.[  

ه ءسـا فحلق رأسـه وجـامع ن   rأحصر رسول اهللا قد « :قال tعن ابن عباس 
فمن منعه عدو من الوصول إىل البيـت احلـرام    .)٣(»وحنر هديه حىت اعتمر عاما قابال

  .)٤(حنر وحلق وحتلل إمجاعا قاله ابن قدامة والنووي
 t مسعودوكذلك االحصار باملرض وغريه يف أصح قويل أهل العلم منهم ابن 

  .)٥(موعطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وداود وأبو ثور ورجحه ابن حز

 ]٢٩احلـج  [﴾ لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُـوا نـذُورهم  ثُمI: ﴿ قال : هدي النذر-٦
  .]٧اإلنسان [﴾ يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا﴿ :I وقال

عه ومن نذر أن يعصيه يطمن نذر أن يطيع اهللا فل«: قال rأنه  g وعن عائشة
  .)٦(»صهفال يع

                                       
  ١٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٧/٣٤١اموع  ١
  ١٨: واإلمجاع البن املنذر ص ٧/٢٥٩واموع  ٥/٣٨١املغين  ٢
  ) ١٨٠٩(البخاري  ٣
 .٨٠: ومراتب اإلمجاع ص ٥/١٩٤واملغين  ٨/٣١٨اموع  ٤

  ٥/٢١٩واحمللى البن حزم  ٤/١٧٠واالستذكار  ٨/٣١٩واموع  ٥/٢٠٣املغين  ٥
  ) ٦٦٩٦(البخاري  ٦
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٥٠١ 

عن عمر  الكن فيه آثار ،)١(rمل يثبت فيه شيء عن رسول اهللا : هدي الوطء-٧
ومل : ٥/١٦٦قال ابـن قدامـة    )٢(وابن عباس وابن عمر وابن عمرو هريرة اوعلي وأب

جيب على مفسد احلج : ٧/٣٩٦ يف اموع قال النووي اهـنعلم هلم يف عصرهم خمالفا 
  :نصه ما ٤٩٩احلكم ص ورجب يف جامع العلوم قال ابن  .)٣(اهـبدنة بال خالف 

وبكل حال فما مجع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه يف عصره فال شك أنه «
احلق ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف كقضائه يف مسائل من الفـرائض كـالعول   
ويف زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن لألم ثلث الباقي وكقضائه فيمن جامع يف إحرامه 

: ٧/٣٩٩ يف امـوع  وقـال النـووي   .اهـ» ...ضي يف نسكه وعليه القضاء واهلديأنه مي
  .اهـجيب على مفسد احلج أو العمرة القضاء بال خالف 

  :مالحـظة

إذا مل جيد املتمتع أو القارن اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج وسـبعة إذا رجـع إىل   
  .)٤(بلده إمجاعا قاله ابن قدامة

ع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَمن تمتI: ﴿قال 
ويف  ]١٩٦البقـرة  [﴾ فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ

يق أن يصمن إال شرمل يرخص يف أيام الت« :رضي اهللا عنهما حديث ابن عمر وعائشة
  .)٥(»ملن مل جيد اهلدي

واختاره ) عمرة التمتع(وجيوز صيامها من حني اإلحرام بالعمرة يف أشهر احلج 
  .ابن تيمية وهو مذهب احلنفية واحلنابلة 

  

                                       
  ٥/١٦٧وسنن البيهقي ) ١٤٠(انظر املراسيل أليب داود  ١
  ٢/٦٥واحلاكم  ١٧٢-٥/١٦٧والبيهقي  ٣٠٧: انظر املوطأ، ص -٢
 ٧/٣٩٦واموع  ٥/٣٧٢املغين  ٣

  ٥/٣٦٠املغين  ٤
  ) ١٩٩٧(البخاري  ٥
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٥٠٢ 

  أحكام اهلدي -٣
عند مجهور السلف واخللف خالفا أليب حنيفة وملالك : إشعار اهلدي وتقليده -١
  .)١(يف الغنم

زمن احلديبية من املدينة  rخرج النيب «: ومروان قاال tرمة ور بن خمعن املس
اهلدي وأشعر  rيف بضع عشرة مائة من أصحابه حىت إذا كانوا بذي احلليفة قلد النيب 

  .)٢(»وأحرم بالعمرة
بيـدي مث قلـدها وأشـعرها     rفتلت قالئد بدن الـنيب  «: قالت g عن عائشة

  .)٣(»لهوأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل 

هو أن يكشط جلد البدنة حىت يسيل دم مث يسلته فيكون ذلك عالمـة   :اإلشعار
  .)٤(على كوا هديا كذا يف الفتح

  .»جعل حبل يف عنق اهلدي أو نعل أو حنوه :التقليد«
 .)٥(عند عامة أهـل العلـم  : جواز ركوب اهلدي واالنتفاع به إذا احتاج إليه -٢

احلـج  [ ﴾ع إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم محلُّها إِلَـى الْبيـت الْعتيـقِ   لَكُم فيها منافI: ﴿قال 
 .اهــ  )٦(أي لكم يف البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوا، ]٣١
إـا   :اركبها فقال« :رأى رجال يسوق بدنه فقال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب و

  .)٧()الثانية وأيف الثالثة (اركبها ويلك  :بدنة وقال إا :قال »ركبهاا :بدنة فقال

                                       
 ٤/٢٤٥واالستذكار  ٣٢٤-٨/٣٢٣انظر اموع  ١

  واللفظ له) ١٦٩٥-١٦٩٤(البخاري  ٢
  ) ١٣٢١(واللفظ له ومسلم ) ١٦٩٦(البخاري  ٣
  ١/٩٧٧فتح الباري  ٤
  ٤/٢٤٠واالستذكار  ٨/٣٣٤اموع  ٥
  ٢/٥٢٣عمدة التفسري  ٦
  ) ١٣٢٢(واللفظ له ومسلم ) ١٦٨٩(البخاري  ٧
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٥٠٣ 

يقـول   rمسعـت رسـول اهللا    :أنه سئل عن ركـوب اهلـدي فقـال    t جابرعن 
  .)١(»اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا«

يستحب الذبح يوم النحر بعد رمي مجرة العقبة كما فعل : وقت ذبح اهلدي -٣
وجيـوز الـذبح يف كـل أيـام      .الطويـل  t جـابر ديث كما تقدم من حـ  rرسول اهللا 

علـي واحلسـن وعطـاء واألوزاعـي     : التشريق الثالثة بعد يوم النحـر عنـد اجلمهـور   
كـل أيـام التشـريق    « :rلقولـه   )٢(ورجحه ابن تيمية والشافعي وابن املنذر وغريهم

 .)٣(»ذبح

وبه قال  »هيوم النحر ويومان بعد«: رضي اهللا عنهما وقال ابن عمر وابن عباس
  .)٤(أمحد ومالك والثوري

ثُـم محلُّهـا إِلَـى    ﴿ :Iلقولـه   )٥(يذبح مبكة املكرمة أو مبـىن : مكان الذبح -٤
  ].٣١احلج [ ﴾الْبيت الْعتيقِ

حنرت هاهنـا ومـىن كلـها    «: قال rذلك أن رسول اهللا  هيف حديث t جابرعن 
قف ووقفت هاهنا ومجع كلـها  ت هاهنا وعرفة كلها موقفوو ،منحر فاحنروا يف رحالكم

وحنرت هاهنا ومىن كلها منحر «بلفظ ) ١٩٣٦(ذا اللفظ وأبو داود )٦(مسلم »موقف
  .»فاحنروا يف رحالكم

كل عرفة موقف وكل مـىن  « :rرسول اهللا  قال: قال t وعن جابر بن عبد اهللا
  .)٧(»منحر وكل مزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر

                                       
  ) ١٣٢٤(ومسلم  ٣/٣١٧أمحد  ١
 ٥/٣٠٠املغين  ٢

  ) ٣٩١١(واللفظ له والطربي يف تفسريه  ٤/٨٢أمحد  ٣
  ٢/٣١٨واألرنؤوط يف حتقيق زاد املعاد ) ٣٦٠٢(وصححه ابن حبان 

 ٨/٣٥٠واموع  ٥/٣٠٠واملغين  ٤/٦٦٧التمهيد  ٤

  ٤/٢٩٩انظر االستذكار  ٥
  ) ١٢١٨/١٤٩(مسلم  ٦
  وسنده حسن) ٣٠٤٨(وابن ماجة  ٣/٣٢٦واللفظ له وأمحد ) ١٩٣٧(أبو داود  ٧
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٥٠٤ 

  :األكل من اهلدي -٥
 جابرويف حديث  .]٢٨احلج [فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقريI: ﴿ ﴾ال ق
t مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بيده مث أعطى عليا فنحر مـا . .« :الطويل 

غرب وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فـأكال مـن   
  .)١(»..حلمها وشربا من مرقها

  .ناكل إال من هدي التمتع والقروعند أمحد والشافعي ال يؤ
عن علي : ال يعطي اجلزار منها شيئا ويتصدق من حلمها وجلودها وجالهلا -٦
t أمرين رسول اهللا « :قالr     أن أقوم على بدنه وأقسم جلودهـا وجالهلـا وأمـرين أال

  .)٢(»حنن نعطيه من عندنا«: أعطي اجلزار منها شيئا وقال

  :احللق أو التقصري :لواجب اخلامسا
اللـهم  « :rرسـول اهللا   قـال : قـال  t هريرةعن أيب  )٣(إمجاعا: واحللق أفضل
 :قــالوا» اللــهم اغفــر للمحلقــني«: وللمقصــرين قــال: قــالوا» اغفــر للمحلقــني

 rحلق النيب « :قال t وعن ابن عمر)٤(»وللمقصرين« :وللمقصرين قاهلا ثالثا قال
  .)٥(»قصر بعضهموطائفة من أصحابه و

                                       
  ) ١٢١٨(م مسل ١
  ) ١٧٠٧(وأصله يف البخاري ) ١٣١٧(مسلم  ٢
  ٧٨: ومراتب اإلمجاع ص ١٩٢و ٨/١٨٥اموع شرح املهذب  ٣
  ) ١٣٠٢(واللفظ له ومسلم ) ١٧٢٨(البخاري  ٤
  ) .١٢٣٠(واللفظ له ومسلم ) ١٧٢٩(البخاري  ٥
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٥٠٥ 

  :احللق والتقصريأحكام 
أتى مىن فـأتى   rأن رسول اهللا  t أنسعن : يبدأ يف احللق بالشق األمين -١

وأشار إىل جانبه األميـن مث   »خذ«اجلمرة فرماها مث أتى مرتله مبىن وحنر مث قال للحالق 
  .)١(األيسر مث جعل يعطيه الناس

عنه من أهل العلم علـى أن األصـلع   أمجع كل من حنفظ  :قال ابن املنذر: تنبيه
  .)٢(وأوجبه أبو حنيفة .اهـمير املوسى على رأسه وليس ذلك بواجب 

 tعن ابن عبـاس  : وجيزؤها حنو األمنلة ،التقصري أما املرأة فال حيل هلا إال -٢
ونقل ، )٣(»ليس على النساء حلق إمنا على النساء التقصري« :rرسول اهللا : قال: قال

  .)٤(ابن عبد الرب والنووي وابن قدامة وكذلكيه اإلمجاع ابن املنذر عل

يـوم   rأنه حج مع النيب  t جابرعن : فضل يف عمرة التمتع التقصرياأل -٣
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت «: ساق البدن معه وقد أهلوا باحلج مفردا فقال هلم

  .)٥(»وبني الصفا واملروة وقصروا مث أقيموا حالال
من كان منكم أهدى فإنه ال حيـل لشـيء حـرم    «: قال rأنه  t وعن ابن عمر
ومن مل يكن مـنكم أهـدى فليطـف بالبيـت وبالصـفا واملـروة        ،منه حىت يقضي حجه

  .)٦(»وليقصر وليحلل

                                       
  ) ١٣٠٥(ومسلم  ٣/١١١أمحد  ١
 ) ٢٣(املنذر ص واإلمجاع البن  ٨/١٩٢واموع  ٥/٣٠٧املغين  ٢

وصـححه ابـن حجـر     ٥/١٠٤والبيهقـي   ٢/٢٧١والـدارقطين  ) ١٩٠٥(والدارمي ) ١٩٨٥(أبو داود  )٣
 )٦٠٥(واأللباين يف الصحيحة 

  ٥/٣١٠واملغين  ٨/١٨٨واموع  ٤/٣١٣االستذكار  ٤
  ) ١٢١٦(واللفظ له ومسلم ) ١٥٦٨(البخاري  ٥
  ) ١٢٢٧(ومسلم ) ١٦٩١(البخاري  ٦
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  :خطبة يوم النحر مبىن :الواجب السادس
  .)١(عند اجلمهور أمحد والشافعي وابن املنذر وغريهم 

خيطب مبىن حـني ارتفـع    rت رسول اهللا رأي :قال tعن رافع بن عمرو املزين 
  .)٢(والناس بني قاعد وقائم عنه،يعرب  t يبغلة شهباء وعل ىالضحى عل

 »أتدرون أي يوم هـذا «: يوم النحر فقال rخطبنا النيب  :قال tعن أيب بكرة 
ألـيس يـوم   « :اهللا ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغـري امسـه قـال    :قلنا

اهللا ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا أنـه   :قلنا »أي شهر هذا«: قال بلى :قلنا »النحر
اهللا  :قلنـا  »أي بلـد هـذا  «: بلى قال :قلنا »أليس ذو احلجة« :سيسميه بغري امسه قال

 »أليست البلـدة احلـرام  « :ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه قال
م كحرمة يـومكم هـذا يف شـهركم    فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرا«: بلى قال :قلنا

اللـهم  «نعـم قـال   : قـالوا  »تلقون ربكم أال هل بلغـت ؟  يومهذا يف بلدكم هذا إىل 
فال ترجعوا بعـدي كفـارا    ،فاشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع

  .)٣(»يضرب بعضكم رقاب بعض

  :رمي اجلمرات الثالث أيام التشريق :الواجب السابع
  .ابن قدامة إمجاعا قاله

  :أحكامه
يرمـي يـوم    rكان الـنيب  « :قال t جابرعن : من الزوال إىل الليل: وقته-١

والعمـل  : مسلم والترمذي وقـال  )٤(»النحر ضحى أما بعد ذلك فبعد زوال الشمس
 .اهـعلى هذا احلديث عند أكثر أهل العلم أنه ال يرمى بعد يوم النحر إال بعد الزوال 

                                       
  ٥/٣١٩املغين  ١
  باب أي وقت خيطب يوم النحر ) ١٩٥٦(أبو داود  ٢
  ) ١٦٧٩(واللفظ له ومسلم ) ١٧٤١(البخاري  ٣
  وقال حسن صحيح) ٨٩٤(والترمذي ) ١٢٩٩(مسلم  ٤
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 ،إذا رمـى إمامـك فارمـه    :قال ؟مىت أرمي اجلمار t ن عمرسألت اب :عن وبرة قالو
  .)١(كنا نتحني إذا زالت الشمس رمينا :فأعدت عليه املسألة فقال

  .)٢(قاله النووي وابن قدامة ،وهي جممع عليها: صفة رمي اجلمرات -٢

يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب على إثر كل  كان أنه tعن ابن عمر 
 ،حىت يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم قياما طويال ويدعو ويرفع يديهمث يتقدم  ،حصاة

فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويال مث  ،مث يأخذ ذات الشمال ،مث يرمي الوسطى
هكـذا   :مث ينصـرف فيقـول   ،يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف عنـدها 

  .)٣(»يفعله rرأيت النيب 

كـان إذا   rأن النيب « :tعن ابن عمر : )٤( اجلمراتواألفضل املشي إىل -٣
هذا عنـد أكثـر    والعمل على :وقال الترمذي )٥(»رمى اجلمار مشى إليه ذاهبا وراجعا

  .أهل العلم واحلديث
مث الوسطى مث مجرة العقبة  فيبدأ بالصغرى جيب الترتيب يف رمي اجلمرات -٤

هـور مالـك والشـافعي وأمحـد     وبـه قـال اجلم   t ابن عمر كما تقدم قريبا يف حديث
  .)٦(خالفا أليب حنيفة

. )٧(جيوز التعجل يف اليوم الثاين من أيام التشريق إمجاعا قاله النووي وغريه -٥
عن عبد الرمحن بن و .]٢٠٣البقرة [﴾ فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيهI: ﴿قال 

                                       
  ) ١٧٤٦(البخاري  ١
 ٣٢٧-٣٢٦واملغين  ٨/٢٧٠اموع  ٢

  واللفظ له) ١٧٥١(البخاري  ٣
  ٨/٢١٦انظر اموع  ٤
صححه النووي على شرط البخاري ومسـلم يف امـوع    ال حسن صحيحواللفظ له وق) ٩٠٠(الترمذي  ٥

٨/٢١٦   
 ٨/٢٦٩واموع  ٥/٣٣٢انظر املغين  ٦

  ) ٢٣(وابن املنذر ص  ٨/٢٢٧اموع  ٧
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٥٠٨ 

ثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أيام مىن ثال« :قال rأن رسول اهللا  tيعمر 
  .)١(»تأخر فال إمث عليه

عن ابن البداح بن عدي عن أبيـه  : يرخص للرعاء يف رمي يوم وترك يوم -٦
  .)٢(»رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما rأن النيب «

  :املبيت مبىن ليايل أيام التشريق :الواجب الثامن
وابن  وروي عن عمر ،شافعي وأمحد وغريهموهو واجب عند اجلمهور مالك وال

  .)٣(عباس وعروة وإبراهيم وجماهد

من آخر يومه حني صلى الظهر مث  rأفاض رسول اهللا « :قالت g عن عائشة
رجع إىل مىن فمكث ا ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجـرة  

ية فيطيل القيام والتضـرع  بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ويقف عند األوىل والثان
  .)٤(»ويرمي الثانية وال يقف عندها

 :قـال  tعن ابن عمر : الترخيص ألهل السقاية والرعاء يف ترك املبيت مبىن*
أن يبيـت مبكـة ليـايل مـىن مـن أجـل        rستأذن العباس بن عبد املطلب رسول اهللا ا

  .)٥(سقايته فأذن له

ب املبيـت مبـىن وأنـه مـن     ويف احلديث دليل على وجو: ١/٩٩١قال ابن حجر 
وأن اإلذن وقـع للعلـة    ،ألن التعبري بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزميـة  ،مناسك احلج

  .اهـ.وبالوجوب قال اجلمهور ،ما يف معناها مل حيصل اإلذن وإن مل توجد أو ،املذكورة

                                       
  وصححه ابن حبان واحلاكم واأللباين) ٣٠١٥(وابن ماجة ) ٨٨٩(والترمذي ) ١٩٤٩(أبو داود  ١
) ٤٧٨(وابـن اجلـارود   ) ٣٠٣٦(وابن ماجـة  ) ٣٠٦٨(ائي والنس) ٩٥٤(والترمذي ) ١٩٧٦(أبو داود  ٢

  )١٠٧٩(والترمذي والذهيب واأللباين يف اإلرواء  ١/٤٧٨وصححه احلاكم 
 ٣٤٤-٤/٣٤٣واالستذكار  ٥/٣٢٤املغين  ٣

  وصححه األلباين ٦/٩٠واللفظ له وأمحد ) ١٩٧٣(أبو داود  ٤
  ) ١٣١٥(واللفظ له ومسلم ) ١٦٣٤(البخاري  ٥
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٥٠٩ 

رخـص لرعـاء اإلبـل يف     rأن رسـول اهللا  عن أيب البداح بن عاصم عن أبيـه  
  .)١(يوم النحر واليومني الذين بعده جيمعوما يف أحدمهاالبيتوتة يرمون 

  :)٢(ثاين أيام التشريق اخلطبة *

خيطب أوسط أيام التشـريق   rرأينا رسول اهللا «: قاالعن رجلني من بين بكر 
  .)٣(»اليت خطب مبىن rوحنن عند راحلته وهي خطبة رسول اهللا 

 rخطبنا رسـول اهللا  : تعن سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت يف اجلاهلية قال
ألـيس أوسـط أيـام    «: قلنا اهللا ورسوله أعلـم قـال   »أي يوم هذا«: يوم الرؤوس فقال

  .)٤(»التشريق

                                       
وسـنده  ) ٣٠٣٧(واللفظ للنسائي وابن ماجة ) ٣٠٦٩(والنسائي ) ٩٥٥(والترمذي ) ١٩٧٥(أبو داود  ١

  صحيح
  ٥/١٩٤واحمللى  ٨/٢٢٦اموع  ٢
  واللفظ له وصححه النووي واأللباين) ١٩٥٢(بو داود أ ٣
وفيه ربيعة بن عبد الرمحن بن حصن وفيه ضعف لكن يقويه مـا قبلـه فيكـون حسـنا     ) ١٩٥٣(بو داود أ ٤

  وابن حجر العسقالين يف بلوغ املرام ٢/١٢٠ووي يف اموع وحسنه الن
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  :وفيه فصالن

  العمرة :الفصل األول •

  :زيارة املدينة املنورة :الفصل الثاين •
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٥١١ 

  :العمرة: الفصل األول
  :تعريفها. أ

وقيل إا مشتقة من عمارة املسجد احلـرام   والقصد الزيارة: )١(اللغة العمرة يف
  .ألا تفعل يف العمر كله زيارة مكان عامر ومسيت بذلك :وقيل

والسعي بني الصفا واملروة واحللـق   ،هي زيارة الكعبة للطواف ا: واصطالحا
  .وقيل قصد الكعبة للنسك على وجه خمصوص ،والتقصري

  :حكمها. ب

قاله عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا وابن عباس وجابر بن عبـد اهللا   :الوجوب
قاله ابن حـزم وابـن    ،وزيد بن ثابت وال يعلم هلم خمالف من الصحابة مسعودوابن 

عطـاء وطـاووس وجماهـد وسـعيد بـن جـبري       : ومن التابعني .)٢(عبد الرب وابن قدامة
ىل ابـن عمـر وهشـام بـن     واحلسن وابن سريين ومسروق وعلى بن احلسني ونافع مو
وال يعلم هلـم خمـالف مـن     ،عروة واحلكم بن عتيبة وسعيد بن املسيب والشعيب وقتادة

  .)٣(ورواية عن الشعيب صح عنه خالفها كما قال ابن حزم ،التابعني إال النخعي وحده

 ،أمحد يف أصح الروايتني والشافعي يف اجلديد والثـوري واألوزاعـي  من األئمة و
ووي وابـن  ورجحه البخاري وابن حـزم والنـ   ابن اجلهم وابن املاجشونومن املالكية 

  .قدامة وابن حجر والبغوي
العمـرة سـنة وال نعلـم أحـدا مـن املسـلمني        :٢٧١وقال مالك يف املوطـأ ص 

  اهـ .أرخص يف تركها

                                       
  .٤٨٤: ، وامل ص٤٠١: ، والقاموس ص٤/٦٠٥، واللسان ١/٦١٤انظر الصحاح  - ١
 ١٠٩– ٤/١٠٨واالستذكار  ٨/١٠٧والتمهيد  ٥/١٤واملغين  ٥/١٢احمللى  ٢

  .٥٧٤-٤/٥٧٢والسنن الكربى  ١٣-٥/١٢احمللى  ٣
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وهـذا   :بعد أن نقل كالم مالك السـابق  ٨/١٠٧قال ابن عبد الرب يف التمهيد 
  اهـ.اللفظ يوجبها

  .)١(ر مذهب مالك وأيب حنيفة عدم الوجوب ورجحه ابن تيميةومشهو

وال خالف يف وجوب العمرة بعد ، )٢(ال خالف يف وجوب العمرة املنذورة: تنبيه
  .قاله ابن كثري واحلطاب ،الدخول فيها

  :أدلة وجوب العمرة*
إا  :t اسقال ابن عب .]١٩٦البقرة [ ﴾وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّهI: ﴿قال 

  .)٣(لقرينتها يف كتاب اهللا

رسول اهللا إن أيب شيخ كبري  يا :فقال rالنيب  أنه أتى t زين العقيلير أيبعن 
وقال مسـلم   )٤(»حج عن أبيك واعتمر«: ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن قال

ال أعلم يف إجياب العمرة أجود من حـديث   :مسعت أمحد بن حنبل يقول :بن احلجاج
  .)٥(اهـ .أيب رزين هذا وال أصح منه

نعم عليهن «: على النساء جهاد قال: يا رسول اهللا :قلت:قالت g عن عائشة
 .)٦(»جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة

                                       
  .٢٦/٥انظر جمموع الفتاوى  ١
  ١/٢٠٤واملقدمات  ٣/٤١٥مواهب اجلليل  ٢
  ٢/٢١٢وتفسري الطربي  ٥/٨انظر احمللى  ٤/٨٧٦والبيهقي صله سعيد بن منصور وعلقه البخاري و -٣
بـاب وجـوب   ) ٢٦٢١(والنسـائي  ) ١٨١٠(واللفظ له وقال حسن صحيح وأبو داود ) ٩٣٠(الترمذي  ٤

بن خزميـة وابـن حبـان واحلـاكم والـذهيب      ا وصححه) ٩٦١(وابن حبان ) ٢٩٠٦(العمرة وابن ماجة 
  .النوويوابن امللقن و

  .٧/٩واموع  ٤/٥٧١البيهقي  ٥
والبيهقـي  ) ٣٠٧٤(وابـن خزميـة   ) ٢٦٩٠(واللفظ له والـدارقطين  ) ٢٩٠١(وابن ماجة  ٦/١٦٥أمحد  ٦

ة قال النووي إسناده على شرط الشيخني وصحح إسناده اد ابن تيمية وابن حجر وابن خزميـ  ٤/٣٥٠
  ) ٩٨١(وصححه األلباين يف اإلرواء 
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جاء رجـل   rبينما حنن جلوس عند رسول اهللا  :قال tعن عمر بن اخلطاب 
إال اهللا وأن حممـدا رسـول   اإلسالم أن تشهد أن ال إله  :قال ؟يا حممد ما اإلسالم :فقال

اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتعتمـر وتغتسـل مـن اجلنابـة وتـتم      
  .)١(»الوضوء وتصوم رمضان

يا أمـري املـؤمنني إين كنـت    : t عن الصيب بن معبد أنه قال لعمر بن اخلطاب
ج رجال أعرابيا نصرانيا وإين أسلمت وأنـا حـريص علـى اجلهـاد وإين وجـدت احلـ      

امجعهما واذبح مـا تيسـر مـن     :والعمرة مكتوبني علي فأتيت رجال من قومي فقال يل
  .)٢(هديت لسنة نبيك :اهلدي وإين أهللت ما فقال يل عمر

  :)٣(أركان العمرة ثالثة. ج

  اإلحرام. ١

  الطواف. ٢
  السعي. ٣

  .  وقد تقدم الكالم على هذه األركان يف أركان احلج 

  :واجبات العمرة. د

  اإلحرام من امليقات. ١
  احللق أو التقصري. ٢

  .وقد تقدمت صفة العمرة يف صفة حج التمتع

                                       
وقـال رواه مسـلم يف الصـحيح ومل    ) ٨٧٥٥(وقال هذا إسناد ثابت صحيح والبيهقي  ٢/٢٨٢ الدارقطين ١

  يسق متنه وصححه ابن خزمية وابن حبان
وصـححه  ) ٩٨٥(وابن حبان  ١/١٤وأمحد ) ٢٩٧٠(وابن ماجة ) ٢٧١٩(والنسائي ) ١٧٩٩(أبو داود  ٢

  )٩٨٣(إلرواء األلباين يف ا
  ٨/٢٤٤اموع  ٣
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  :ميقات العمرة. هـ

. )١(جتوز العمرة يف مجيع أيام السنة عند عامة أهـل العلـم  : ميقاا الزماين -١
  .وأفضل أوقاا رمضان

 :g من حجته قال ألم سنان األنصـارية  rملا رجع النيب  :قال tعن ابن عباس 
قالت أبو فالن تعين زوجها كان له ناضحان حـج علـى أحـدمها    » ما منعك من احلج ؟«

  .)٢(»فإن عمرة يف رمضان تقضي حجة أو حجة معي«: واآلخر يسقي أرضا لنا قال

من كان بعد املواقيت أحرم منها كما تقدم يف حديث ابـن  : ميقاا املكاين -٢
ومن )٣(»أهلهن ممن أراد احلج والعمرة فهن هلن وملن أتى عليهن من غري« :t عباس

  .)٤(مهم من احلل إمجاعااأهل مكة فإحر كان دون امليقات حىت
أمـره أن   rأن النيب أخربه  tعن عمرو بن أوس أن عبد الرمحن بن أيب بكر 

  .والتنعيم هو أدىن احلل)٥(.يردف عائشة ويعمرها من التنعيم

  :تكرار العمرة. و

وابن  يامة أهل العلم من السلف واخللف منهم علجيوز تكرار العمرة عند ع 
وابن عباس وأنس وعائشة وعطـاء وطـاووس وعكرمـة وأمحـد والشـافعي وأبـو        عمر

  .حنيفة وداود ورجحه ابن حزم والنووي وابن عبد الرب

أا أهلت بعمرة فقدمت ومل تطف البيت حىت حاضت فنسكت  g عن عائشة
يسعك طوافك حلجـك  « :يوم النفر rا النيب املناسك كلها وقد أهلت باحلج فقال هل

  .)٦(فأبت فبعث ا مع عبد الرمحن إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج »وعمرتك

                                       
  ١/٢٠٤واملقدمات  ٤/١١٢االستذكار  ١
  ) ١٢٥٦(واللفظ له ومسلم ) ١٨٦٣(البخاري  ٢
  ) ١١٨١(ومسلم ) ١٥٢٦(البخاري  ٣
  ٧٩-٤/٧٨واالستذكار  ٥/٥٩املغين  ٤
  ) ١٢١٢(واللفظ له ومسلم ) ١٧٨٤(البخاري  ٥
  واللفظ له ١٢١١/١٣٢ومسلم ) ١٥٦١(البخاري  ٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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تابعوا بني احلج والعمـرة فإمـا   « :rرسول اهللا  قال: قال t عن ابن عباس
  .)١(»ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد

عمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ال« :قال rأنه  t هريرةعن أيب 
  .)٢(»ليس له جزاء إال اجلنة

أـا اعتمـرت يف سـنة ثـالث      gعن صدقة بن يسار عن القاسم عن عائشة 
  .)٣(سبحان اهللا أم املؤمنني: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: مرات، قلت

  .أنه كان يعتمر كل يوم tوروي عن علي 

  .ن يعتمر يف كل يوم من أيام ابن الزبريأنه كا t وعن ابن عمر

  .)٤(أنه كان إذا محم رأسه خرج فاعتمر t أنسوعن 

حلت العمرة يف السنة كلها إال يف أربعة أيام يوم عرفة، : قالت gوعن عائشة 
  .)٥(ويوم النحر، ويومان بعد ذلك

  .عن عكرمة يعتمر إذا أمكن املوسى من شعرهو

ال : قال ابن عبد الربو.ريق فاعتمر مىت شئتإذا مضت أيام التش :وقال طاووس
 ،أعلم ملن كره العمرة يف السنة مرارا حجة من كتاب وال سـنة جيـب التسـليم ملثلـها    

فواجب استعمال عموم ذلـك   ﴾ريخوا الْلُعافْوU: ﴿والعمرة فعل خري وقد قال اهللا 
  .اهـ )٦(والندب إليه حىت مينع منه ما جيب التسليم به

                                       
  ) ١٢٠٠(واللفظ له والطرباين والضياء وصححه األلباين يف الصحيحة ) ٢٦٢٩(سائي الن ١
  واللفظ له) ١٣٤٩(ومسلم ) ١٧٧٣(البخاري  ٢
  ) .٨٧٢٧(البيهقي  - ٣
  ) ٨٧٣٠( ٤/٥٦٢والبيهقي  ١/٢٩٢مسند الشافعي  ٤
  ) .٨٧٤١(البيهقي  - ٥
  ٤/١١٣واالستذكار  ٨/١١٣التمهيد  ٦
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  زيارة المدينة المنورة: انيالفصل الث

  :فضل املدينة. أ
 :أمرت بقرية تأكل القرى يقولـون «: rرسول اهللا  قال: قال t هريرةعن أيب 

أي  كـل القـرى  أت. )١(»يثرب وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي الكري خبـث احلديـد  
  .قاله يف الفتح ،تغلبهم

بوك حىت أشرفنا علـى  من ت rأقبلنا مع النيب  :قال tعن أيب محيد الساعدي 
  .)٢(»هذه طابة«: املدينة فقال

إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تـأزر  «: قال rأن رسول اهللا  t هريرةعن أيب 
  .)٣(»احلية إىل جحرها

علـى أنقـاب املدينـة مالئكـة ال     « :rرسـول اهللا   قـال : قال t عن أيب هريرة
اللـهم اجعـل   «:قـال  r عـن الـنيب   t أنسعن . )٤(»يدخلها الطاعون وال الدجال

  .)٥(»باملدينة ضعفي ما جعلت مبكة من الربكة

  :فضل مسجدها
: ال تشـد الرحـال إال إىل ثالثـة مسـاجد    «: قال rأن النيب  t عن أيب هريرة

  .)٦(»سجد األقصىاملو rاملسجد احلرام ومسجد الرسول 

                                       
  ) ١٣٨٢(له ومسلم  واللفظ) ١٨٧١(البخاري  ١
  ) ١٣٩٢(واللفظ له ومسلم ) ١٨٧٢(البخاري  ٢
 ) ١٤٧(واللفظ له ومسلم ) ١٨٧٦(البخاري  ٣

  ) ١٣٧٩(واللفظ له ومسلم ) ١٨٨٠(البخاري  ٤
 ) ١٣٦٩(واللفظ له ومسلم ) ١٨٨٥(البخاري  )٥

  ) ١٣٩٧(واللفظ له ومسلم ) ١١٨٩(البخاري  ٦
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٥١٧ 

ة يف مسجدي هذا خري من ألف صال«: قال rأن رسول اهللا  t عن أيب هريرة
  .)١(»الة فيما سواه إال املسجد احلرامص

مـا بـني بـييت ومنـربي     « :قـال  rأن رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن زيد املازين 
  .)٢(»روضة من رياض اجلنة

  :)٣(آداب زيارة املسجد النبوي. ب

  .يدخل برجله اليمىن مع احملافظة على أذكار دخول املسجد -١
  .يبدأ بصالة حتية املسجد -٢

  .الصالة إىل جهة القرب الشريف أو التوجه إليه عند الدعاءحيذر من  -٣

ى صـدره  وال يضع يديه عل rيذهب إىل القرب الشريف ليسلم على النيب  -٤
  .إال باهللا وال يتمسح بالشبابيك ثوال يطأطئ رأسه وال يستغي

وعلى أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما واألفضل ما ثبـت   rوليسلم على النيب 
السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسـلمني ويـرحم اهللا   «: هو قولهو rعن النيب 

  .)٤(»املستقدمني منا واملستأخرين وإن شاء اهللا بكم لالحقون

ليس من األدب رفع الصوت يف املسجد أو عند القرب الشـريف ألن األدب   -٥
  .بعد موته كاألدب معه يف حياته rمع النيب 

  .جد النبوي ملا يف ذلك من األجر الكثريواحرص على الصالة يف املس -٦
ال حيملك احلرص على الصالة يف الروضة على التأخر عن الصفوف األوىل -٧

  .فليس للصالة يف الروضة فضل خاص

                                       
  ) ١٣٩٤(واللفظ له ومسلم ) ١١٩٠(البخاري  ١
    ) ١٣٩٠(واللفظ له ومسلم ) ١١٩٥(البخاري  ٢
  ٣٣٨-٣٣٤: وفقه السنة للنساء ص ٢٦/٩٧وجمموع الفتاوى  ٢٥٧-٨/٢٥٢انظر اموع للنووي  ٣

  ) ٩٧٤(مسلم  ٤
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٥١٨ 

وأما حـديث   ليس من السنة احلرص على أربعني صالة يف املسجد النبوي -٨
من النار وجنا مـن   من صلى يف مسجدي أربعني صالة ال تفوته صالة كتبت له براءة«

  .فال يصح )١(»العذاب وبرئ من النفاق

 rال ينبغي اإلكثار من التردد على القـرب واملزامحـة عنـده فسـالمنا يبلغـه       -٩
  .حيثما كنا

وال متش القهقري وال تـنس ذكـر اخلـروج مـن      ،إذا خرجت قدم اليسرى -١٠
  .املسجد

  :)٢(مسجد قباء -ج 

: قـال  t عن ابن عمرف ،الصالة يف مسجدمهايسن ملن أتى املدينة زيارة قباء و
  .)٣(»شيا وراكبايأيت مسجد قباء كل سبت ما rكان النيب «

الصـالة يف مسـجد   «: يقول rأنه مسع النيب  tعن أسيد بن ظهري األنصاري 
  .   )٤(»قباء كعمرة

  :)٥(البقيع وأحد -د

الصـحابة  وفيها دفن خلـق كـثري مـن     ،مقربة املسلمني باملدينة يمقربة البقيع ه
يـتكم عـن زيـارة القبـور     « :rفينبغـي زيارـا لقولـه     ،والتابعني وأئمة املسـلمني 

  .)٦(»فزوروها

                                       
تفـرد بـه نبـيط وهـو ال يعـرف إال يف هـذا احلـديث وانظـر          ١/١٢٥/٢ والطرباين يف األوسط ٣/١٥٥رواه أمحد  ١

  ) ٣٦٤(ة السلسلة الضعيف
  ٢٥٩-٨/٢٥٨موع  ٢
  ) ١٣٩٩(واللفظ له ومسلم ) ١١٩٣(البخاري  ٣
  وصححه احلاكم واأللباين) ١٤١١(واللفظ له وابن ماجة ) ٣٢٤(أمحد والترمذي  ٤
  ٨/٢٥٨انظر اموع  ٥
  ) ٩٧٧(مسلم  ٦
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٥١٩ 

ويف حضـنه  )١(»أحد جبل حيبنا وحنبه« :rأما جبل أحد فقد قال فيه رسول اهللا 
  .دفن حوايل سبعني من الصحابة هم شهداء أحد وينبغي زيارم

االستشفاع  وأو التربك ا أو التوسل ا ستغاثة بالقبور أوينبغي احلذر من اال
وال يتعبـد   .يف سفح جبل أحد فـال أصـل لـه    rوما يدعى أنه مصلى لرسول اهللا  ا

  .بصعود جبل أحد أو جبل الرماة بل ذلك عمل مباح

  :تنبيه 
كثري من احلجاج يظن زيارة املسجد النبوي من مناسك احلج وهذا باطـل   -١

  .املسجد النبوي فال عالقة بني احلج وزيارة

على احلاج أن حيرص على أن تكون صـالته يف املسـجد احلـرام أكثـر مـن       -٢
صالته باملسجد النبوي ألن الصالة يف املسجد احلرام تعـدل مائـة ألـف يف غـريه أمـا      

  .املسجد النبوي فالصالة فيه تعد ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

 مسجدي أفضل من ألف صالة فيمـا  صالة يف«: قال rأن النيب  t جابرعن 
سواه إال املسجد احلرام وصالة من املسجد احلرام أفضل مـن مائـة ألـف صـالة فيمـا      

 .)٢(»سواه

فقال : قال» فأصلي فيه rآيت مسجد النيب : قلت لعطاء :عن أسلم املنقري قال
  .)٣(طواف واحد أحب إيل من سفرك إىل املدينة: يل عطاء

                                       
  ) ١٣٩٣(ومسلم ) ٤٠٨٣(البخاري  ١
لى شرط الشيخني وصـححه ابـن عبـد اهلـادي     واللفظ له وإسناده ع) ١٤٠٦(وابن ماجة  ٣/٣٤٣أمحد  ٢

 وله شاهد عن ابن الزبري عند أمحد وابن حبان) ١١٢٩(والبصريي واملنذري واأللباين يف اإلرواء 

  ٥/٣٣٩احمللى  ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

٥٢١ 

  فهرس الموضوعات
  ١  .....................................................................................................................  مقدمة

  ٣  ......................................................................................  الشهادتان: الركن األول

  ٤  ..................................................................................  اإلميان باهللا: الباب األول

  ٥  ..............................................................................................................:متهيد

  ٧  .......................................................  أنواع التوحيد وأحكامه: الفصل األول

  ٧  .......................................................................:توحيد الربوبية وامللك) ١
  ٨  ...................................................................................................  :مناظرة

  ٨  ........................................................................................  :مناظرة أخرى

  ٩  .................................................................................................  :مالحظة

  ٩  ..................................................................  :توحيد األمساء والصفات -٢
  ٩  ..............................................................................  :األمساء احلسىن: أوال

  ١١  ...........................................................................  :صفاته العلى: ثانيا

  ١٦  ..............................................................................  :توحيد األلوهية -٣

  ٢١  .....................................................  الشرك مضاره وأقسامه: الفصل الثاين

  ٢١  ........................................................................................  :مضار الشرك

  ٢٣  ...................................................................................................  :أنواعـه

  ٢٣  .............................................................................الشرك األكرب: أوال

  ٢٥  ............................................................................  :ثانيا الشرك األصغر

  ٢٥  ..............................................................................  الريـاء والسمعة. أ
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٥٢٢ 

  ٢٦  ....................................................................  :إرادة الدنيا بالعمل. ب

  ٢٦  ............................................................................  :احللف بغري اهللا. ج

  ٢٧  .........................................................  :قول ما شاء اهللا وشئت وحنوه. د

  ٢٨  ..............................................................  :منكرات عقدية: الفصل الثالث

  ٢٨  ..................................................  هي نوعان حممودة ومذمومةو: الرقى-أ

  ٣٠  ....................................................................  :التـمائم وهي نوعان - ب

  ٣٢  ................................................  :وله شرطان أساسيان مها: التربك - ج

  ٣٤  ...............................................................................  :الغلو يف القبور -د

  ٣٤  ...........................................................................  :الزيارة الشركية. ١

  ٣٥  .......................................................  :إيقاد السـرج ورفع الرايات. ٢

  ٣٦  ........................................................................:البنـاء على القبور. ٣

  ٣٦  .......................................................................................  :السحـر -هـ 

  ٣٨  ...........................................................................................  :الكهـانة- و

  ٤٠  ........................................................................................  الـتـطـيـر -ز

  ٤٢  .)rشهادة أن حممدا رسول اهللا (الباب الثاين اإلميان بالرسل والرساالت 

  ٤٣  ................................................  التعريف بالرسل واألنبياء: ألولالفصل ا

  ٤٤  .......................  اإلميان باألنبياء والرسل من أصول اإلميان: الفصل الثاين

  ٤٦  .............................................  وظـائف الرسل ومهمام: الفصل الثالث

  ٤٨  ..................................................................  صفات الرسل: الفصل الرابع

  ٥١  ....................................................................  دالئل النبوة: الفصل اخلامس

  ٥١  .......................................................................................  :املعجزات -١
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  ٥١  ......................................................................................  :معجزة صاحل

  ٥١  ..................................................................................  :معجزة إبراهيم

  ٥١  .....................................................................................  :معجزة موسى

  ٥٢  .....................................................................................  :معجزة عيسى

  ٥٢  .........  :عدها بعضهم فزادت على األلف rمعجزات خامت األنبياء 

  ٥٥  .................................................................  :بشارات األمم السابقة -٢

  ٥٦  ..............................................................................  :نصر اهللا لرسله -٣

  ٥٧  .......................  )الكتب السماوية(اإلميان بالرساالت : الفصل السادس

  ٦١  ...............................................................  اإلميان باملالئكة: الفصل السابع

  ٦١  ...........................................................................................  :تعريفهم. ١

  ٦١  ............................................................................................  :صفام. ٢

  ٦٢  .....................................................................................  :عدد املالئكة. ٣

  ٦٣  ............................................................................................  :أمساؤهم. ٤

  ٦٤  .......................................................................  :قدرم على التشكل. ٥

  ٦٤  ....................................................................................  :عبادة املالئكة. ٦

  ٦٥  ...............................................................................  :املالئكة وبين آدم. ٧

  ٦٦  ....................................................................  :عالقة املالئكة باملؤمنني. ٨

  ٦٨  ...............................................................  :املالئكة والكفار والفساق. ٩

  ٦٩  .........................................................................  :أعماهلم يف الكون. ١٠

  ٧٠  ................................................................................  ملحقات: الباب الثالث

  ٧١  ...........................................................  اإلميان باليوم اآلخر: الفصل األول
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  ٧١  ..............................................  )املوت(القيامة الصغرى : املبحث األول

  ٧٣  .................................................................................................  :القبـر* 

  ٧٥  .....................................................................................  :وقت السـاعة* 

  ٧٦  .............................................................  عالمات الساعة: املبحث الثاين

  ٧٦  ...................................................................  :العالمات الصغرى – ١

  ٨١  ..........................................................................  :العـالمات الكبـرى

  ٨٦  ..........................................................  القيامة الكبـرى: املبحث الثالث

  ٨٦  .....................................................................  :النفـخ فـي الصـور. ١

  ٨٧  ............................................................................  :البعث والنشور. ٢

  ٨٧  ................................................  :حشر اخلالئق إىل املوقف العظيم. ٣

  ٨٨  .................................................................................  :أرض احملشر. ٤

  ٨٨  .........................................................................  :أهوال يوم القيامة. ٥

  ٨٩  ................................................................  :معامل أهوال يوم القيامة. ٦

  ٩١  ......................................................................................  :الشفـاعة. ٧

  ٩٣  ........................................................................  :احلسـاب واجلـزاء. ٨

  ٩٤  ..............................................................................  :إيتـاء الكتـب. ٩

  ٩٥  .........................................................................  :اقتصاص املظامل. ١٠

  ٩٥  ........................................................................................  :امليزان. ١١

  ٩٦  .................................................................................  :()احلوض – ١٢

  ٩٧  .....................................................................................  :الصراط. ١٣

  ٩٧  .............................................................................  :اجلنـة والنـار. ١٤
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  ١٠٥  .........................................................  اإليـمان بالقـدر: الفصـل الثـاين

  ١٠٦  ................................................................................................  :أركـانه

  ١٠٧  ...........................................................................  :مثار اإليـمان بالقدر

  ١٠٩  ....................................................................................  الصـالة: الركن الثاين

  ١١٠  ..................................................................................  املدخل: الباب األول

  ١١١  ...............................................................  تعريف الصالة: الفصل األول

  ١١٣  ...................................................................  مرتلة الصالة: الفصل الثاين

  ١١٥  ......................................................  حكم تارك الصالة: الفصل الثالث

  ١١٨  ............................................................................  فضلها: الفصل الرابع

  ١٢١  ......................................................................  شروط الصالة: الباب الثاين

  ١٢٢  ..............................................................  شروط الوجوب: الفصل األول

  ١٢٣  ..............................................................  :شروط الصحة: الفصل الثاين

  ١٢٣  ........................................................................  الطهارة: الشرط األول

  ١٢٣  .............................................................................:طهارة احلدث. ١

  ١٥٥  ...............................................................................  طهارة اخلبث. ٢

  ١٦٥  .............................................................................  :خصال الفطرة* 

  ١٦٩  ..........................  :ملحق حول أحكام احليض والنفاس واالستحاضة

  ١٧٣  ......................................................................................  :النفاس. ٢

  ١٧٤  ...............................................................................  :االستحاضة. ٣

  ١٧٨  .....................................................  دخول وقت الصالة: الشرط الثاين

  ١٧٨  .........................................................  :أوقات الصلوات اخلمس -أ
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  ١٧٩  .................................................  :الصالة الوسطى هي العصر - ب

  ١٨١  ..................................................................  :حكم قضاء الصالة. هـ

  ١٨٤  ................................................................  :كيفية قضاء الفوائت - و

  ١٨٥  ...............................................  :اجلمع بني الصالتني يف السفر -ز

  ١٨٦  ...............................................................  ستر العورة: الشرط الثالث

  ١٨٦  ..........................................................................  :عورة الرجل -  ١

  ١٨٧  ................................................................................:عورة املرأة -٢

  ١٨٨  ......................................  :شروط الثوب الذي تستر به العورة -٣

  ١٩٠  ...........................................................  استقبال القبلة: الشرط الرابع

  ١٩٠  ......................................................................................  :حكمه -١

  ١٩٠  .................................  :احلاالت اليت جيوز فيها ترك االستقبال -٢

  ١٩٢  ......................................................................  كيفية الصالة: الباب الثالث

  ١٩٣  ...........................................................................  املساجد: الفصل األول

  ١٩٣  ..............................................................  :ينهى عنه يف املسجد ما -٢

  ١٩٤  .................................................  :ذكر دخول املسجد واخلروج منه -٣

  ١٩٤  ...........................................................:فضل السعي إىل املساجد -٤

  ١٩٥  .................................................................................  :حتية املسجد -٥

  ١٩٥  .........  :الكالم يف املسجد والضحك إذا مل يشوش على اآلخرين-٦

  ١٩٥  ..................................................  :سجدالسكن واالستراحة يف امل -٧

  ١٩٦  ..............................................................................  األذان: الفصل الثاين

  ١٩٦  .............................................................................................  :تعريفه. أ
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  ١٩٧  ................................................................................  :صفة األذان - ب

  ١٩٨  ...................................................................................  :صفة االقامة. ج

  ٢٠١  ...............................................................  صالة اجلماعة: الفصل الثالث

  ٢٠١  ......................................................................  :وبيان فضلها وجوا. أ

  ٢٠٢  ...........................................................................  :من تصح إمامته. ب

  ٢٠٨  .........................................................................  ()السترة: الفصل الرابع

  ٢٠٨  ..........................................................................................  :وجوا -أ

  ٢٠٨  .....................................................:حترمي املرور بني يدي املصلي - ب

  ٢٠٨  ..................................................................................  :قدر السترة - ج

  ٢٠٨  ............................................................  :دفع املار بني يدي املصلي -د

  ٢٠٩  ........................................................................  :ما يقطع الصالة -هـ

  ٢١٠  ......................................................  :()تسوية الصفوف: الفصل اخلامس

  ٢١٠  ............................................................  :احلث على تسوية الصف -ا

  ٢١٠  ............................................................  :أفضلية الصفوف األوىل - ب

  ٢١٠  ................................................................  :كيفية تسوية الصفوف - ج

  ٢١٢  ...........................................................  :()صفة الصالة: الفصل السادس

  ٢١٣  ............................................................................  :دعاء االستفتاح* 

  ٢١٤  ..................................................................  :هحديث املسيء صالت* 

  ٢١٦  .................................................  :وجوب قراءة الفاحتة لكل مصل* 

  ٢١٦  ....................................  :رفع اليدين ووضع اليمىن على اليسرى* 

  ٢١٧  .........................................................................................  :التأمني* 
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  ٢١٧  ......................................................................  :القراءة بعد الفاحتة* 

  ٢١٧  ...............................................................  :أذكار الركوع والسجود* 

  ٢١٧  ..............................................................................  :جلسة األوتار* 

  ٢١٨  ...............................................  :االعتماد على األرض عند القيام* 

  ٢١٨  .........................................................................................:التشهد* 

  ٢١٨  ..................................................................  :rالصالة على النيب * 

  ٢١٩  .....................................................................  :الدعاء بعد التشهد* 

  ٢١٩  .................................................................................  :صفة السالم* 

  ٢١٩  .................................................................  :صفة اجللوس للتشهد* 

  ٢٢٠  .....................................................................  :األذكار بعد السالم* 

  ٢٢٠  .....................................................................................  :أركان الصالة

  ٢٢٢  ................................................................................  :واجبات الصـالة

  ٢٢٥  .......................................................................................  :سنن الصالة

  ٢٢٦  ......................................................................  :سنن الصالة الفعلية

  ٢٣١  ................................................................  سجود السهو: الفصل السابع

  ٢٣٥  .....................................................  أمور تباح يف الصالة: الفصل الثامن

  ٢٣٥  ............................................................  :صالةاألفعال املباحة يف ال -أ

  ٢٣٩  ..........................................................  :األقوال املباحة يف الصالة - ب

  ٢٤١  .......................................................  املنهيات يف الصالة: الفصل التاسع

  ٢٤٥  .........................................................  :مبطالت الصالة: الفصل العاشر

  ٢٤٧  ....................................................................  صلوات واجبة: الباب الرابع
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٥٢٩ 

  ٢٤٨  ...................................................................  صالة اجلمعة: الفصل األول

  ٢٤٨  ..............................................................................  :التأكيد عليها -١

  ٢٤٨  ..............................................................................  :على من جتب -٢

  ٢٥٠  .............................................  :العدد الذي تنعقد به صالة اجلمعة-٣

  ٢٥١  ...............................................................................  :االستعداد هلا -٤

  ٢٥١  ............................................................................................:وقتها -٥

  ٢٥٢  ........................................................................................  :كيفيتها -٦

  ٢٥٣  .........................................................  :ما يقرأ به يف صبح اجلمعة -٧

  ٢٥٣  ..........................................................................  :مب تدرك اجلمعة -٨

  ٢٥٤  ...............................................  :rى النيب اإلكثار من الصالة عل -٩

  ٢٥٤  ...................................................  :اإلكثار من الدعاء والتضرع - ١٠

  ٢٥٥  .................................................................صالة العيدين: الفصل الثاين

  ٢٥٥  ............................................................................  :التجمل للعيد -١

  ٢٥٦  ......................................................................  :اخلروج إىل الصالة -٢

  ٢٥٦  ............................................................................................:وقتها -٣

  ٢٥٧  ....................................................................  :صفة صالة العيدين -٤

  ٢٥٧  ...........................................................  :ما يقرأ به يف صالة العيد -٥

  ٢٥٨  .....................................................................  :اخلطبة بعد الصالة -٦

  ٢٥٨  .....................................  :ليس لصالة العيد سنة قبلية وال بعدية -٧

  ٢٥٩  ..............................................................................................:صفتها* 

  ٢٦٥  .....................................................  الصالة على اجلنازة: الفصل اخلامس
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٥٣٠ 

  ٢٦٩  ....................................................................  نوافل الصالة: الباب اخلامس

  ٢٧٠  .........................................................  ()السنن والرواتب: الفصل األول

  ٢٧١  ...............................................................................  الوتر: الفصل الثاين

  ٢٧٣  ............................................................  ()صالة الضحى: الفصل الثالث

  ٢٧٤  ..........................................................  ()صالة االستخارة: الفصل الرابع

  ٢٧٤  .................................................................  حتية املسجد: الفصل اخلامس

  ٢٧٥  ..........................................................  صالة الكسوف: الفصل السادس

  ٢٧٦  .........................................................()صالة االستسقاء: الفصل السابع

  ٢٧٦  .................................................  ()الصالة عقب الطهور: الفصل الثامن

  ٢٧٧  ...................................................:الصالة بعد الطواف: الفصل التاسع

  ٢٧٧  ...............................................................  ()صالة التوبة: الفصل العاشر

  ٢٧٨  .......................................................  سجود الشكر: الفصل احلادي عشر

  ٢٧٨  .........................................................  سجود التالوة: الفصل الثاين عشر

  ٢٧٩  ........................صاليت التسبيح واحلاجة: الفصل الثالث والرابع عشر

  ٢٨١  ....................................................................................  الزكاة: الركن الثالث

  ٢٨٢  .................................................................................  التمهيد: لالباب األو

  ٢٨٣  .................................................................  تعريف الزكاة: الفصل األول

  ٢٨٥  .............  الترغيب يف أداء الزكاة والتأكيد على وجوا:  الفصل الثاين

  ٢٨٩  ............................................  :الترهيب من منع الزكاة: الفصل الثالث

  ٢٩٢  ........................................................()حكم مانع الزكاة: الفصل الرابع

  ٢٩٤  ..............................................................  شروط الزكاة: امسالفصل اخل
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٥٣١ 

  ٢٩٧  .........................................................................  أموال الزكاة: الباب الثاين

  ٢٩٨  .................................................................  ()زكاة املواشي: الفصل األول

  ٢٩٨  ..............................................................................................  :شروطها

  ٢٩٩  ......................................  وهي واجبة بالسنة واإلمجاع: زكاة اإلبل -أ

  ٣٠١  ............................................  واجبة بالسنة واإلمجاع: زكاة الغنم - ب

  ٣٠١  ..............................................  واجبة بالسنة واإلمجاع: زكاة البقر - ج

  ٣٠٣  .....................................................................  :أحكام زكاة املواشي -د

  ٣٠٧  .......................................................................  زكاة العني: الثاين الفصل

  ٣٠٧  ............................................................................................  :حكمها. أ

  ٣٠٧  ........................................................................................:شروطها. ب

  ٣٠٩  .................................................................................  :اامقدار زك. ج

  ٣٠٩  ...........................................................................  :أحكام زكاة العني. د

  ٣١٣  ...........................................  :()زكاة العروض التجارية: الفصل الثالث

  ٣١٣  .....................................................................................  :أدلة وجوا. أ

  ٣١٦  .........................................................  :تعريف العروض التجارية. ب

  ٣١٦  ........................................................................  :كيفية زكاة التجارة. ج

  ٣١٨  ...................................................  ()زكاة الزروع والثمار: الفصل الرابع

  ٣١٨  ...............................................................................................  :حكمها

  ٣١٨  .........................................................  :األصناف اليت جتب فيها الزكاة

  ٣٢٠  ......................................................................................  :النصاب فيها

  ٣٢٠  .......................................................................................  :ما خيرج منها
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٥٣٢ 

  ٣٢٢  ....................................................  زكاة املعدن والركاز: الفصل اخلامس

  ٣٢٢  .........................................................................................:املعدن: أوال

  ٣٢٢  .......................................................................................  :الركاز: ثانيا

  ٣٢٤  ......................................................  زكاة املال املستفاد: الفصل السادس

  ٣٢٦  ...............................................................  ()زكاة الديون: الفصل السابع

  ٣٢٦  .........................................................  :زكاة الديون اليت للمزكي: أوال

  ٣٢٧  ..................................................  :زكاة الديون اليت على املزكي: ثانيا

  ٣٢٨  ...................................................................زكاة العسل: الفصل الثامن

  ٣٣٠  .....................................................................  إخراج الزكاة: الباب الثالث

  ٣٣١  .....................................................  :دفع القيمة يف الزكاة: الفصل األول

  ٣٣٤  ................................................................  :تعجيل الزكاة: الفصل الثاين

  ٣٣٥  ..........................................  لزكاة واجبة يف ذمة املالكا: الفصل الثالث

  ٣٣٧  .................................................................  :()نقل الزكاة: الفصل الرابع

  ٣٣٩  ............................................................  مصارف الزكاة: الفصل اخلامس

  ٣٣٩  ...................................................................  :الفقراء واملساكني: ٢-١

  ٣٣٩  ..................................................................  :العاملون على الزكاة -٣

  ٣٤٠  ..............................................................................  :املؤلفة قلوم -٤

  ٣٤٠  ............................................................  :وهم قسمان: يف الرقاب -٥

  ٣٤١  .....................................................................................  :الغارمون -٦

  ٣٤١  ................................................................................  :يف سبيل اهللا -٧

  ٣٤٢  .................................................................................  :ابن السبيل -٨
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٥٣٣ 

  ٣٤٣  .........................................  من ال جيوز دفع الزكاة هلم: الفصل السادس

  ٣٤٥  ...............................................................  حقات الزكاةمل: البــاب الرابع

  ٣٤٦  ..................................................................  ():زكاة الفطر: الفصل األول

  ٣٤٦  ..........................................................................................  :حكمها. ١

  ٣٤٦  .........................................................................................  :حكمتها. ٢

  ٣٤٧  ................................................................................  :على من جتب. ٣

  ٣٤٧  .........................................................................................  :مقدارها. ٤

  ٣٤٨  ..............................................................................................  :وقتها. ٥

  ٣٤٩  .........................................................................................  :مصرفها. ٦

  ٣٥٠  ..................................................................صدقة التطوع: الفصل الثاين

  ٣٥٠  .....................................................................................  :أوال اآليات

  ٣٥١  .....................................................................................:السنة: ثانيا

  ٣٥٥  ....................................................................................  الصيام: الركن الرابع

  ٣٥٦  ..................................................................................  املدخل: الباب األول

  ٣٥٧  ................................................................  تعريف الصوم: الفصل األول

  ٣٥٩  ....................................................  :فضل الصوم ومكانته: الفصل الثاين

  ٣٦٤  ............................................  :حكم املمتنع عن الصوم: الفصل الثالث

  ٣٦٥  .................................................................:حكم الصوم: الفصل الرابع

  ٣٦٨  ......................................................................  أحكام الصوم:  الباب الثاين

  ٣٦٩  ................................................................  :شروط الصوم: الفصل األول

  ٣٧٨  ...................................................................  أركان الصوم: الفصل الثاين
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٥٣٤ 

  ٣٨٢  ................................................................:آداب الصوم: الفصل الثالث

  ٣٨٦  .......................................................  :أمور تباح للصائم: الفصل الرابع

  ٣٩٥  .....................................  وهي نوعان: مبطالت الصوم: الفصل اخلامس

  ٤٠٠  ..............................................................  قضاء الصيام: الفصل السادس

  ٤٠٢  .......................................................................  أنواع الصوم: الباب الثالث

  ٤٠٣  .........................................  :الصوم الواجب ثالثة أقسام: الفصل األول

  ٤٠٥  ..................................................................  :صوم التطوع: الفصل الثاين

  ٤١٠  ............................................  :األيام املنهي عن صومها: الفصل الثالث

  ٤١٤  ..................................................................  ملحقات الصوم: الرابعالباب 

  ٤١٥  .....:االجتهاد يف العشر األواخر وفضل قيام ليلة القدر: الفصل األول

  ٤١٧  ......................................................................  :االعتكاف: الفصل الثاين

  ٤٢١  .................................................................  :قيام رمضان: الفصل الثالث

  ٤٢٣  ................................................................................  الـحـج: الركن اخلامس

  ٤٢٤  ......................................................................................  متهيد: الباب األول

  ٤٢٥  ...................................................................  تعريف احلج: الفصل األول

  ٤٢٦  .....................................................................  :حكم احلج: الفصل الثاين

  ٤٢٩  ...........................................الترغيب يف احلج والعمرة: صل الثالثالف

  ٤٣١  ......................................................  حكم احلج وأسراره: الفصل الرابع

  ٤٣٣  ..........................................................................  أحكام احلج: الباب الثاين

  ٤٣٤  ...................................................................  :شروط احلج: الفصل األول

  ٤٣٨  .......................................................................  صفة احلج: الفصل الثاين
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٥٣٥ 

  ٤٣٨  ..........................................................................................  :االستعداد*

  ٤٣٨  .............................................................................................  :اإلحرام*

  ٤٣٩  .........................................................................................:دخول مكة*

  ٤٣٩  .................................................................:السعي بني الصفا واملروة*

  ٤٤٠  ........................................................................................  :يوم التروية*

  ٤٤٠  ...........................................................................................  :يوم عرفة*

  ٤٤١  ........................................................  :اإلفاضة إىل مزدلفة واملبيت ا*

  ٤٤١  ..........................................................................................:يوم النحر*

  ٤٤١  ....................................................  :اإلفاضة إىل مىن ورمي اجلمرة -

  ٤٤١  .........................................................................  :الرجوع إىل مكة -

  ٤٤٢  .........................................................................  :الذهاب إىل مىن -

  ٤٤٢  ...................................................................................  :أيام التشريق* 

  ٤٤٢  ................................................................  :رمي اجلمرات الثالثة -

  ٤٤٢  .............................................................................  :طواف الوداع -

  ٤٤٦  ...................................................................  أركان احلج: الفصل الثالث

  ٤٤٦  ........................................................................:ماإلحرا: الركن األول

  ٤٤٦  .........................................................................................  :تعريفه. أ

  ٤٤٦  ...................................................................................:واجباته - ب

  ٤٥٤  .............................................................................  :سنن اإلحرام. ج

  ٤٥٩  .......................................................................  :حمظورات اإلحرام. د

  ٤٦٥  .........................................................  :أمور ال بأس ا للمحرم. هـ
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٥٣٦ 

  ٤٧١  .....................................................................................  :دخول مكة*

  ٤٧٣  .......................................................................  :الطواف: الركن الثاين

  ٤٨٣  ........................................  :السعي بني الصفا واملروة: الركن الثالث

  ٤٨٧  ............................................................:الوقوف بعرفة: الركن الرابع

  ٤٩٢  .........................................................  :الواجبات العامة: الفصل الرابع

  ٤٩٢  ...  تأخرياجلمع بني املغرب والعشاء يف املزدلفة مجع : الواجب األول

  ٤٩٣  ........................................................  :املبيت باملزدلفة: الواجب الثاين

  ٤٩٦  ........................................................................................  :يوم النحر

  ٤٩٦  ....................................................................:تيب أعمال يوم النحرتر

  ٤٩٧  ..................................  :رمي مجرة العقبة يوم النحر: الواجب الثالث

  ٤٩٩  .....................................................................:اهلـدي: الواجب الرابع

  ٥٠٥  ................................................  :احللق أو التقصري: الواجب اخلامس

  ٥٠٦  ..........................................  :خطبة يوم النحر مبىن: الواجب السادس

  ٥٠٧  ...................  :ي اجلمرات الثالث أيام التشريقرم: الواجب السابع

  ٥٠٩  ..............................  :املبيت مبىن ليايل أيام التشريق: الواجب الثامن

  ٥١١  ..................................................................  ملحقات باحلج: الباب الثالث

  ٥١٢  ...........................................................................  :العمرة: الفصل األول

  ٥١٢  .......................................................................................  :تعريفها. أ

  ٥١٢  .....................................................................................  :حكمها. ب

  ٥١٤  ..........................................................................  :واجبات العمرة. د

  ٥١٥  ..........................................................................  :ميقات العمرة. هـ
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٥٣٧ 

  ٥١٥  .............................................................................  :تكرار العمرة. و

  ٥١٧  ..........................................................  زيارة املدينة املنورة: الفصل الثاين

  ٥١٧  ....................................................................................  :فضل املدينة. أ

  ٥٢١  ..........................................................................................  فهرس املوضوعات
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