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اِت ـئَ ــُروِر َأْنُفِسنَا، َوِمْن َسيِ ـْن ُش ـمِ  هِوُذ بِاـعُ ـَونَ  ،ِفُرهُ ـَوَنْستَغْ  هُ ــنُـــيْ ـعِ ـَوَنْستَ  ُدهُ ْحـمَ نَ  ٬َد ــمْ احَ إَن 
َدُه ـَوحْ  هُا َا إ َلـهَ ا إ ُد َأنْ ـ، َوَأْشهَ َلـهُ ، َوَمْن ُيْضِلْل َفا َهاِدَي َلـهُ ا ُمِضَل ـِدِه اهُ فَ ـَيـهْ ا، َمْن ـَأْعَالِنَ 

يَك   .ُلـهُ ُدُه َوَرُسوـدا  َعبْ ـَحـمَ ُمـُد َأَن ـ، َوَأْشهَ َلـهُ ا َرِ
 [.111 ]آل عمران/ (                )

(                                          
 .[1]النساء/(              

(                    
  [.71 - 71]اأحزاب/   (      

ا، ُتـهدَثاُمـحْ ور  اأموِر ، ملسو هيلع هللا ىلصفإن خَر احديِث كتاُب اه، وخُر اهَُدى ُهَدى حمٍد  أما بعد:
، َوُكل  َضاَلٍة ي النَ ُمـحْ وكل   ، وكل  بِْدَعٍة ضالة   اِر.َدثة بِْدعة 

 امسلم الكريم: أخي
 .هالّ وأعظمهاوأَج  وأرفها ،ا ريب أن الفقه ي الدين أفضل اأعال وأزكاها

ومعرفة ومعرفة ثوابه وعقابه، معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه ورعه، فهو
 وسلوكا  وأخاقا . ،قوا  وعما  و ،نا  واعتقادا  أنبيائه ورسله، والعمل بموجب ذلك إيا

وهاية العمل تقوى الرب جَل جاله، ، وا ريب أن هاية العلم توحيد الرب جَل جاله
 وهذا هومراد اه من خلقه، وجامع أبواب اخر ي رعه.

 .(1)متفق عليه .« الِدْينِ ا  ُيَفِقْهُه يَخْر  بِـهِ  هُ َمْن ُيِرِد ا»قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن معاوية ري اه عنه أن 

 العظيم. ونال ثوابه، كتابه العظيم، وامتثل أمره العظيمب صَدق من آمن باه العظيم واريب أن
                                                        

 (.1137(، ومسلم برقم )71، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)

 امـقــدمــــة



 
 

جنة اآخرة، وري اه  يوم القيامة واريب أن من دخل جنة امعرفة ي الدنيا أدخله اه
 . وحده ا ريك له وعبادتهوتوحيده  ،عبده باإيان به عنه وأرضاه كا أرضاه
ومن سجن نفسه ي سجن ، ربه ي الدنيا أكمل اه حبوباته ي اآخرة وَمْن أكمل حبوبات

 .معصيتهالكفر به وب عليه كا أسخطه اه اجهل واهوى سجنه اه ي النار يوم القيامة، وسخط
رك واجهل، وانتشار ـي الشـوحيث أن امؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ولتفش

ا عَم وطَم، وقياما  بواجب الدعوة إى اه، واأمر بامعروف، البدع وامعاي وغرها م
ي وإخواي، طالبا  مرضاة ري أوا ، وعسى أن يتفقه ـوالنهي عن امنكر، وتذكرة  لنفس
 .يتوب عاص، وهتدي ضال، ويلن قاسو، طالب، ويتعلم جاهل، ويتذكر ناسٍ 

وبيان ر هذا الدين، ـكة إخواي ي نشمشار، وشكرا  لنعمة اه عيَ  ،لذا رأيت من واجبي
 . باحكمة واموعظة احسنة والدعوة إليه، أحكامه وسننه

ع هذا الكتاب وإعداده، ومعه وترتيبه من ْض فيَر اه ي بمنِه وفضله، وتوفيقه وعونه، وَ 
، واأخاق واآداب، ، والفضائلكتب متعددة، ومراجع متنوعة ي التوحيد واإيان

 . من أبواب العلم واهدى وغرها ار واأدعية، واأحكامأذكوا

بفضل اه مزينا  ومتوجا  باآيات القرآنية الكريمة، واأحاديث النبوية  وقد جاء الكتاب
الصحيحة، وجعلته ي الفروع عى قول واحد، راجيا  من اه أن يكون هو الصواب، وذلك 

 يل مطلوبه بير.حص -وخاصة امبتدئ  - ليسهل عى امستفيد

، بقليل من الوقت، وامبتدئ لينتفع به العامُ ؛  عرضهو أسلوبه وسَهلت رتهـوقد اختص
 .ما منيناه بفضله وكرمه ، وقد يَر اه ما أردناه، وأظهرويسر من اجهد
، سهل ا  بالعلم، خفيفا  ي احمل، وسطا  ي احجموءبفضل اه وحده مل فجاء الكتاب

  .يل امتن، مالفهم

يستفيد منه العابد ي عبادته، والواعظ ي وعظه، وامفتي ي فتواه، وامعلم ي تدريسه، 
 دعوته، وامسلم ي سائر أحواله. والقاي ي حكمه، والتاجر ي معاماته، والداعي ي

 . عى عظمة العطاء والنعمة ه احمد وامنَة، وهو امحمود أوا  وآخرا  فللَ 
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رة وغرها، ـت عامة أصوله ومسائله ي الفروع من كتب الفقهاء امطولة وامختصوقد اخر
 .إى جانب فتاوى كبار علاء السلف ي اماي واحار

واعتمدت الراجح من أقوال اأئمة اأربعة أي حنيفة ومالك والشافعي وأمد رمهم اه 
 وغيـرهم من علاء اإسام إذا ظهرت قوة دليله. 

الكتاب ي أبواب التوحيد واإيان واأحكام وغرها مبنية   اجتهدت أن تكون مسائلوقد 
 .عى اأدلة الرعية من الكتاب والسنة الصحيحة، أو من أحدما

امجتهدين  الربانين وما م يرد فيه نص ريح صحيح اعتمدت فيه أقوال واختيارات اأئمة
 من سلف اأمة ي اماي واحار. 

ت ي نوازل العبادات وامعامات القول الراجح من أقوال علاء اأمة ي امجامع واخر
 والبحوث والرسائل العلمية. ، واللجان وامؤمرات والندوات الفقهية

وبسطت ذكر اأدلـة الرعيـة ي أبواب التوحيـد واإيمـان، والعلم، والفضائـل، واأخاق، 
 اجة كل مسلم إى ذلك. ح ؛واآداب، واأذكار، واأدعية

الكتاب،  لئا يطول ؛حكامالتعليل ي ميع أبواب فقه اأواكتفيت غالبا  باحكم عن الدليل و
 .وتتشعب مسائله، وخرج عن اهدف الذي ُكتب من أجله

أو للرغيب  ،إما أمية امسألة، أو كثرة وقوعها اأحكاموأحيانا  أذكر الدليل ي مسائل 
  .ب منهاها، أو الرهي

رعية فليطلبها ي كتب الفقه امطولة كامغني، والفتاوى، واأم، ـومن أراد معرفة اأدلة الش
 .وامبسوط، وامدونة وغرها من كتب الفقه واحديث

ومن أراد بسط مسائل أعال القلوب بأدلتها من الكتاب والسنة فلرجع إى كتابنا الواسع 
 ات.( جلد 1( ) موسوعة فقه القلوب)

ومن أراد بسط مسائل التوحيد واإيان واأحكام الشـرعية بأدلتها من الكتاب والسنة 
 ( جلدات.5( )موسوعة الفقه اإساميفلرجع إى كتابنا امبسوط )

فلرجع إى  ، وتوحيده بعبادته،ومن أراد بسط فقه توحيد الرب بأسائه وصفاته وأفعاله
 .دجلد واح) كتاب التوحيد( كتابنا 
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)السرة النبوية بن امعرفة  ومن أراد معرفة السنن العلمية والعملية لإسام فلينظر ي كتابنا
 جلد واحد.والواجب( 

  :لكتاب تستند إى أصلن عظيمن ماذا اوامادة العلمية ه
 .بفهم سلف اأمة، القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة

 اآيات القرآنية الكريمة إى مكاها بذكر اسم السورة ورقم اآية.  فعزوت وفقني اه وقد 

ثبت ي الكتاب إا ما كان حديثا  صحيحا ، أو أُ  ن افقد اجتهدت أ أما اأحاديث النبوية
 سن كا يي: ـمع ذكر مصدره ي كتب احديث، واحكم عليه بالصحة أو احُ  ،حسنا  

 ردة ي الكتاب من أصوها الصحيحة.تم نقل وضبط ميع اأحاديث الوا -1

إذا كان احديث ي صحيحي )البخاري ومسلم( ذكرت رقمه ي كل منها، وإن كان  - 1
أخرج احديث ي كتب السنة  نْ ي أحدما ذكرته مع رقمه فيه، وأحيانا  أذكر مع أحدما مَ 

 ثبت لفظه. وأُ ، اأخرى لزيادة فائدة

وغرها من كتب السنة  حن كامسند، والسنن اأربعلصحيإذا كان احديث ي غر ا -3
   .اأخرى ذكرت له مصدرين، وأحيانا  أقل، وأحيانا  أكثر، مع ذكر رقمه ي اأصل

ه، وإذا م يكن للمصدر اعتمدت ي خريج اأحاديث ذكر رقم احديث من مصدر -1
 ذكرت رقم اجزء والصفحة.  ترقيم عام

لصحيحن، فعند التخريج اعتمدت كتابة )صحيح أو حسن( إذا كان احديث ي غر ا -5
مستندا  ي ذلك إى أئمة هذا الشأن من  ،سنهأمام كل حديث للحكم بصحة احديث أو حُ 

 امتقدمن وامتأخرين.

درج احديث إذا تكرر احديث ي موضع آخر كررت خرجه معه غالبا ، وأحيانا  أُ  -2
 أو ترهيب.  ،رغيبأو ت ،الصحيح أو بعضه لبيان حكم

والكتاب الذي بن أيدينا تعريف عام بدين اإسام، عقيدة وأحكاما ، وأخاقا  وآدابا ، 
 وأّلفت بن أبوابه ومسائله وأدلته. ، ي غره معت فيه ما تفرق

أوله التوحيد واإيان، وأوسطه السنن  «ر الفقه اإساميـختص»سميته ما اكتمل بنيانه و
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 . ، واجهاد ي سبيل اهخره الدعوة إى اهواأحكام، وآ
 مرتبة عى النحو التاي:  بابا   اثني عروقد جعلته ي 

 .: كتاب القصاص الباب السابــع التوحيد واإيان.  كتاب : البـاب اأول
الفضائل،   فقه القرآن والسنة ي:  اب الثايبلا

 .واأذكار، واأدعية، واأخاق، واآداب
 احدود.: كتاب  ب الثامــنالبا

 .: كتاب القضاءالباب التاســع
  .اخافة واإمارةكتاب  :الباب العار .العبادات كتاب:  الباب الثالث
 .الدعوة إى اه كتاب :احادي عرلباب ا  .امعامات كتاب:  الباب الرابـع

 ي سبيل اه. اجهاداب :كتالثاي عرالباب  .: كتاب النكاح وتوابعه اخامسالباب 
  .: كتاب الفرائض الباب السادس

وإحياء أوامر اه ي  ،وبيان أحكام الدين، لرب امعبودوهذا الكتاب امقصود منه معرفة ا
 وترغيب الناس ي لزوم الراط امستقيم .  ميع شعب احياة،العام كله ي 

 نَس القطوف، َح  دايل امأخذ، هْ ه َس الواسع للفقه بفضل اه وحد وقد جاء هذا الوعاء
 .األفاظ ، غزير امعاي، خترالعبارة

 أو ملل.، أو سأم، يسعف الغني وامحتاج بطلبته .. ويعينه عى بلوغ غايته .. دون عناء
 مشتمل عى بدائع الفوائد.. متع للقارئ والسامع.. ..مطلوب ِل حرك للقلوب إى أَج 
 وضات اجنات.إى رمثر ساكن العزمات 

يامس القلوب امؤمنة .. ويداوي اجراح امنفجرة .. ويسكن اأوجاع املتهبة .. ويطرد 
 كل بدعة وجهالة .. ويقمع كل جبار ومنافق ومعاند.

وتذكرة للغافل،  جليسا  للمقيم،سبيا  لتحقيق مراد اه من خلقه، ومعته وألفته ليكون 
 ومنارا  للبرية.، لأرة، ومأدبة لأمة وروضةش، للمستوح وأنيسا  وزادا  للمسافر، 

.. وامنقول وامعقول..  وقد جاء هذا الغيث امنسجم بفضل اه جامعا  بن القرآن والسنة
 .. واحسن واأحسن.والرغيب والرهيبوامجمل وامفصل.. 

 .بدع والرذيلةرك والـوحطم الش، ويقرر احق والفضيلة، ريعةـبح ي فلك التوحيد والشْس يَ 
وزادا  للدعاة ، للمتعبدينومصباحا  ، لعيون اموحدين أسأل اه عز وجل أن جعله قرة  
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 وامعلمن، ومنارا  للتائهن، ونورا  للسائرين.

وإليك أخي امسلم هذا الروض الذي تفتحت أزهاره، وطابت ثاره، وتفيأت ظاله، وهو 
وما وأشكره عليه، ن صواب فمن اه وحده، حض فضل اه عّي ورمته، ما كان فيه م

 ستغفر اه منه.وأ، فيه من خطأ فمن نفي ومن الشيطانكان 
 .به اللسان، أو وقع سهوا  ي غر حله  زّل وأسأله سبحانه العفو عّا  

ف مع احرص والتأي، وإمعان النظر، ومواصلة البحث والتأليف، ف ومصنِ فكل مؤلِ 
، قلا ينفك عن زلة، أو خطأ غر مقصود ،اب، والبسط وااختصاروكثرة امسائل واأبو

لكثرة امشاغل والطوارق،  ؛خاصة ي هذا الزمان الذي قَلا يصفو للمؤلف فيه الذهن
 الفتن.كثرة و ،، وإقبال الدنياوهجوم امنغصات وامزعجات، وتتابع البايا واهموم

 امغفرة والرضوان.  الكريم وَ العفُ اه  سألأف ،وخر اخطائن التوابون ،وكل بني آدم خطّاء
 ويبدي ويعيد، وليس من زلة البنان واأذهان أمان.، والقلم كامكلف خطئ ويصيب

من ناصح ، ى ما رأى فيه من خطأوأرشدي إ، فرحم اه مسلا  شكر ما رآه فيه من صواب
يزرع ا ر العظام، وـد، وا يكسا يسلم منها أحالتي قلَ  يعالج اجروح، وصادق حكيم، منأ

 لطيف ينبه عى كل زلة من هذا العبد الفقر.، كل حسنة كريم يشكر، الفتن بن اخاص والعام
 وذب عنه، وصر عليه.، ودعا إليه، وهذا الدين العظيم با ريب من عمل به

، هه الكريموأن جعله خالصا  لوج، وي اختام أسأل اه الكريم أن ينفعني به وامسلمن
، وعن كل من قرأه، وأهل بيتي، دَي وعن وال، ويتجاوز عني، ن يغفر يوأن يتقبله مني، وأ

وعن امسلمن أمعن، وهو حسبنا ، رهـأو أعان عى نش، أو عّلمه، أو سمعه، أو انتفع به
ا حمد وعى آله ونعم الوكيل، نعم اموى ونعم النصر، وصى اه وسلم عى نبين

 ومن تبعهم بإحسان اى يوم الدين .، به أمعنوأصحا
 

 كتبه الفقر إى عفو ربه

 حمد بن إبراهيم بن عبداه التوجري

 ( 1111111111)  (1111161111 ):جوال - بريدة -امملكة العربية السعودية 
 hatha-alislam.com/index موقعنا عى اأنرنت : )هذا اإسام(

 Mb_twj@hotmail.com : الريد اإلكروي

mailto:Mb_twj@hotmail.com
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 كتاب التوحيد واإيان
 التـوحيــد -1

 :وما جب له سبحانه.، هو إفراد اه تعاى با ختص به التوحيد 

 ه. واحد ا ريك له ي ربوبيته، وألوهيته، وأسائه وصفاتأن يتيقن العبد أن اه ب

وأنه أن يتيقن العبد ويقر أن اه وحده رب كل يء ومليكه، وأنه اخالق وحده،  ومعناه:
 .لكون كله وحدهاحي القيوم الذي يدبر ا

 : له، وأن كل معبود سواه فهو باطلوأنه سبحانه هو امستحق للعبادة وحده ا ريك 
  . [123/البقرة]                                         

 ،احسنى اأساءوحده وأنه سبحانه متصف بصفات الكال، منزه عن كل عيب ونقص، له 
 . [1/طه]  (         ) :والصفات العا

 : فقه التوحيد 
 وأسائه وصفاته وأفعاله، له اه جل جاله واحد ا ريك له، أحد ا مثيل له ي ذاته

 .املك واخلق واأمر وحده ا ريك له
وكل ما سواه عبد له.. وهو اخالق  وكل ما سواه ملوك له.. وهو الرب املك سبحانههو

                            ) وكل ما سواه خلوق :
 . [1-1/اإخاص]   (              

 كل ماسواه ضعيف .. وهو القادر وكل ما سواه عاجز.. وهو الكبروالقوي  وهو سبحانه
 .وكل ما سواه فقر إليه.. وهو العزيز وكل ماسواه ذليل. وكل ما سواه صغر .. وهو الغني
                                 ) وهو احق وكل معبود سواه باطل :

 . [31/نلقا]   (               
أكرمنه..  عى منه .. الكبر الذي اأوهو سبحانه العظيم الذي ا أعظم منه .. العي الذي ا 

 الرمن الذي ا أرحم منه.
  .القدرة ي كل قادر. وهو سبحانه القوي الذي خلق القوة ي كل قوي .. القادر الذي خلق 
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م كل  خلوق .. الرزاق الذي الرمن الذي خلق الرمة ي كل راحم .. العليم الذي علّ 
                                                        ) : خلق ميع اأرزاق وامرزوقن

                                           )  
 .[113-111اأنعام/]

ذاته وجاله وماله كال ل ؛دون سواه العبادة وحده وهو سبحانه اإله احق الذي يستحق 
، واأفعال احميدة، وامثل والصفات العا ، وله وحده اأساء احسنى، وميل إحسانه

 .]11 /الشورى[ (                   ) :اأعى
                  ) : وحكم ما يريد، وهو احكيم العليم الذي يفعل ما يشاء

 .]51 /اأعراف [(    

.. الباطن يء..الظاهر فوق كل يء.. اآخر بعد كل  وهو سبحانه اأول قبل كل يء
                 ) : وحده ا ريك لهيء .. العليم بكل يءدون كل 

 .]3 /احديد [(          
فتوجه إليه  ،ء، وكل ما سواه ليس بيده يبحانه املك احق الذي بيده كل يءوهو س

                                          ) وحده ا ريك له :
 .]12 /آل عمران [(                                            

 امنعم بكل يء.، العليم بكل يء، القادر عى كل يء، هو وحده امالك لكل يء
الواحد امالك لكل ، القاهر لكل قاهر، القادر عى كل قادر، حيط هو وحده امحيط بكل

 .]1 /املك [(                             ) :واحد
 
 
 
 
 
 



 
61 

 أقسـام التـوحيــد -7

 :التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان 

 .اء والصفات، ويسمى توحيد الربوبية واأستوحيد امعرفة واإثباتاأول: 
  توحيد اه بأسائه وصفاته وأفعاله.إثبات حقيقة ذات الرب تعاى، وهو و

الذي يدبر ويصـرف هذا لك أن اه وحده هو الرب اخالق امأن يتيقن العبد ويقر  ومعناه:
وأفعاله، العليم بكل يء، امحيط بكل  الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته، العظيم الكون
امنزه عن ميع العيوب ، اموصوف بجميع صفات الكال، عى كل يء القادريء، 

وليس كمثله يء ي ذاته وأسائه ، والصفات العا ،اأساء احسنىوحده له ، والنقائص
 . [11 ]الشورى/   (            ):  وصفاته وأفعاله

 .، ويسمى توحيد األوهية والعبادةتوحيد القصد والطلبالثاي: 
 والرجاء ونحوها.، واخوف، والصاة، بجميع أنواع العبادة كالدعاء وهو إفراد اه 

: أن يتيقن العبد ويقر أن اه وحده ذو األوهية عى خلقه أمعن، وأنه سبحانه ومعناه
رف يء من أنواع العبادة كالدعاء  أحد امستحق للعبادة وحده دون سواه، فا جوز

وحده دون  ٬انة والتوكل واخوف والرجاء والذبح والنذر ونحوها إا والصاة وااستع
    ):رك كافر كا قال سبحانهـسواه، ومن رف منها شيئا  لغر اه فهو مش

 .[117]امؤمنون/   (               
 : حكم اإقرار بالتوحيد 

نظره ي الكون، واإقرار به وحده ا توحيد الربوبية يقر  به اإنسان بموجب فطرته و -1
 ؛ركون فلم ينفعهمـبه امش به إبليس، وأقرَ  فقد أقرَ  ،والنجاة من العذاب، يكفي لإيان باه

 .وحدهه أهم م يقروا بتوحيد العبادة 

رم دمه وا ماله حتى يقر حْ َيـفمن أقر بتوحيد الربوبية فقط م يكن موحدا  وا مسلا ، وم 
حيد األوهية، فيشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له، ويقر بأن اه وحده هو بتو

 امستحق للعبادة دون سواه، ويلتزم بعبادة اه وحده ا ريك له. 
                            ) قال اه تعاى:

 .[5/البينة] (       
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ر به وجحده أكثر اخلق، ومن أجل ذلك أرسل اه الرسل توحيد األوهية والعبادة َكفَ  -7
 واه. إى الناس، وأنزل عليهم الكتب، ليأمروهم بعبادة اه وحده، وَتْرك عبادة ما س

                           قال اه تعاى:
                               

 . [32]النحل/     
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد األوهية، ف، توحيد الربوبية وتوحيد األوهية متازمان -3

لك الرازق لزمه أن يقر بأنه ا يستحق العبادة إا أن اه وحده هو الرب اخالق امفمن أقر ب
من رف شيئا  ـاه وحده، فا يدعو إا اه، وا يستغيث إا به، وا يتوكل إا عليه، وا يص

 .وحده دون سواه هأنواع العبادة إا 
رك به شيئا  ا بد أن ـوتوحيد األوهية مستلزم لتوحيد الربوبية فكل من عبد اه وحده وم يش

 .ورازقه يكون قد اعتقد أن اه ربه وخالقه ومالكه

الذي له  كامال : فيكون معنى الرب، الربوبية واألوهية تارة يذكران معا  فيفرقان ي امعنىو
امستحق للعبادة وحده دون سواه كا قال ، امعبود بحق : ويكون معنى اإله، اخلق واأمر

 .[3-1]الناس/  (                 )    :سبحانه

     دا  عن اآخرفيجتمعان ي امعنى كقوله سبحانه: ذكر أحدما مفرَ ـوتارة يُ 
 .[11/البقرة]                      

  : فضل التوحيد 

ورب ، وهو إله من يعبده، وإله الناس كلهم، وهو رب الناس كلهم، رب العامن اه 
، فمن آمن باه إها  يأخذ عطاء ربوبيته من أنواع النعم، كريم م يمنع فضله عمن م يعبده

اء ربوبيته ي الدنيا، وم ومن م يؤمن به أخذ عط، وهو الدين واجنة، ويأخذ عطاء ألوهيته
 يأخذ عطاء ألوهيته يوم القيامة وهو اجنة .

 والكافر م يعمل ه ، فليس له ي اآخرة إا النار .، واإنسان إنا يأخذ أجره من عمل له
                                 )قال اه تعاى:  -1

                     
 . [15]البقرة/   (    
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   (           ) :قال اه تعاىو -1
 . [11]اأنعام/

                          ) :قال اه تعاىو -3
 . [12-11/الرعد] (                     

َمْن َشِهَد أَْن ا إَلـَه إَا اهُ َوْحَدُه ا »ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة بن الصامت ري اه عنه أن النبي و -1
يَك َلـُه، َوَأَن ُمـَحـّمدا  َعبُْدُه َوَرُسوُلـُه، َوَأَن ِعيَْسى َعبُْدا ى َمْرَيـَم ـَوَرُسوُلـه َوَكِلـَمتُـُه أَْلَقاَها إلَ  ٬َرِ

، أَْدَخَلـ َواجَنَـةُ َوُروح  ِمنْـُه،  ، َوالنَاُر َحق   .(1)متفق عليه .«ُه اهُ اجَنََة َعَى َما َكاَن ِمَن الَعَملِ َحق 
ما اموجبتان؟ فقال: ، رجل فقال: يا رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: أتى النبي و -5
 .()أخرجه مسلم«.رَشيْئا  َدَخَل النَا ٬ِرُك بِاـَشيْئا  َدَخَل اجَنََة، َوَمْن َماَت ُيْش  ٬ِرُك بِاـَمْن َماَت ا ُيْش »
  :حقيقة التوحيد ولبابه 

أن يرى اإنسان اأمور كلها من اه تعاى رؤية  تقطع االتفات عن غره من اأسباب 
والنفع ، والعطاء وامنع، اهدى والضال، وامحبوب وامكروهوالوسائط، فا يرى 

عبادة  وجب هذا العلمبم ، وأن يعبده سبحانهوحدهإا منه  والتدبر والتصـريف ،رـوالض
              :وا يعبد غره معه، يفرده ها

 [ .111/اأنعام]                 
  :عظمة كلمة التوحيد 

                      قال اه تعاى:  -1
                                    

 . [71] التوبة/
 ٬إَن َنبَِي ا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها أن رسول اه و -1

، َوأَهَاَك َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصُنوحا   ْتـُه الَوَفاُة َقاَل ابنِه: إِي َقاص  َعَليَْك الَوِصيََة: آُمُرَك بِاْثنتْنِ ما َحَرَ
، آُمُرَك بــ )ا إَلـَه إَا اه( فَ  إَن الَسَمَواِت الَسبَْع، َواأَْرِضَن الَسبَْع َلْو ُوِضَعْت ي ِكَفٍة، اْثنتْنِ

َحْت بِـِهَن ا إَلـَه إا اه، َوَلو َأَن الَسَمَواِت الَسبَْع، َوُوِضَعْت ا إَلـَه إَا اهُ ي كَِفٍة، َرَج 
                                                        

 (.11(، واللفظ له، ومسلم برقم )3135البخاري برقم ) ، أخرجهمتفق عليه (1)
 (.23برقم ) أخرجه مسلم (1)
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َوبِـَحـْمِدِه، َفإَها  ٬تْـُهَن ا إَلـَه إا اه، َوُسبْـَحاَن اَواأْرِضَن الَسبَْع، ُكَن َحْلَقة  ُمبْـَهـَمة  َقَصمَ 
ٍء، َوبِـَها ِك َوالِكْر  َصاُة ُكِل َيْ أخرجه أمد والبخاري ي  «.ُيْرَزُق اخَْلُق، َوَأْنـَهاَك َعِن الِرْ

 .(1)اأدب امفرد

  :كال التوحيد 

 ) :اه سبحانه كا قال عبادة ما سواه ، واجتنابيتم إابعبادة اه وحدهالتوحيد ا
 .[32]النحل/  (          
  :ثمرات حقيقة التوحيد 

وقبول ، وكفايته له، ورمته له، وحب اه له، عن العبد أعظم ثمرات التوحيد رضا اه 
 وإسعاده ي الدنيا واآخرة .، عمله

 وحده، وترك شكاية اخلق، وترك لومهم، التوكل عى اهتثمر للعبد قوة وكلمة التوحيد 
وحسن ، ولزوم طاعته، وحسن عبادته، والتسليم حكمه وحبته، والرضا عن اه تعاى،

 والنجاة من النار .، والفوز باجنة، والطمأنينة بذكره، الظن به

 : صفة الطاغوت 

اء ان وعلكالكهكل ما جاوز به العبد حده من معبود كاأصنام، أو متبوع  الطاغوت:
 . السوء، أو مطاع كاأمراء والرؤساء اخارجن عن طاعة اه

 كثرون ورؤوسهم مسة: والطواغيت 

إبليس أعاذنا اه منه، ومن ُعبد وهو راض، ومن دعا الناس إى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا  
 م بغر ما أنزل اه.كَ من علم الغيب، ومن َح 

              )  قال اه تعاى: -1
              

 .[157/بقرة]ال (  
                                    ) قال اه تعاى: و -1

                                     
 .[21/النساء] (      

                                                        

 (.551(، وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )2513/ أخرجه أمد برقم )صحيح (1)
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 العبــادة -3

  :معنى العبادة 
احب والتعظيم ، مع كال اعة العابد معبوده فيا أمره به من فعل، أو تركهي ط :العبادة

 والذل له.
 ، والعبادة تطلق عى شيئن: ا ريك له الذي يستحق العبادة هو اه وحدهو

 . له تعظيا  ه،وحبة ل ،عز وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه هوهو التذلل  :التعبد اأول:

ويشمل كل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة  :به دامتعبَ  الثاي:
، فنعبد هد ب  ـعَ ـعلها تَ فالصاة مثا  عبادة، وفِ  ،كالدعاء، والذكر، والصاة، وامحبة ونحوها

              : وتعظيا  له، وا نعبده إا با رع، اه وحده بالتذلل له، حبة له

 [ .111/الكهف]                   

  :حكمة خلق اجن واإنس 

ربوا، ويلهوا ـعبثا  أو سدى، م خلقهم ليأكلوا ويش -اجن واإنس - م خلق اه الثقلن
وحده ا ريك  اه وهو عبادةإنا خلقهم رهم أمر عظيم ، ويتمتعوا ويضحكوا، ويلعبوا

أوامره، واجتناب نواهيه، والوقوف وامتثال ، تكبره، ومهتعظيو، وترك عبادة ما سواه، له
                      ) كا قال سبحانه: عند حدوده

 .[51-52]الذاريات/ (                          
 والقرب من رهم يوم القيامة كا وعدهم، فإذا فعلوا ذلك سعدوا ي الدنيا، وفازوا باجنة

 .[55-51/القمر] (                            ) بقوله :
 :حكمة العبادة 

امتثال أوامر اه واجتناب نواهيه مبني عى اإيان باه عز وجل، وإدامة تصور عظمة 
 اخالق ومالك املك ي القلوب، وذلك بكثرة ذكره وشكره،والتفكر ي آياته وخلوقاته.

لتصور ورسوخه ي القلب رع اه لعباده ُمذِكرا  مكَررا ، وعما  متجددا ، وهو مة هذا اوإدا
 اأعالاأقوال و وحسنت، استنار القلب باإيانالعبادة، وإذا زاد اإيان وقوي 

وإذا ُفقد ، ثم صلحت اأحوال بالفوز بسعادة الدارين، ثم رى الرب، وزادت واأخاق
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 .ثم حصلت العقوبة، ثم غضب الرب، ثم فسدت اأحوال، عالاإيان أو نقص ساءت اأ

                                    قال اه تعاى:  -1

                     
 . [11-11]اأحزاب/                        

                            )قال اه تعاى: و -1
 أركان العبادة :   .[22]اأعراف/ (                

 عبادة اه عزوجل تقوم عى ثاثة أركان :
 حبــة اه .. ورجــاؤه .. واخوف منه . 

 ، ومعرفة أسائه احسنى، وحبة اه تنشأ من معرفة اه، حبة اه أهم أركان العبادة -1

 نعمه وإحسانه إى خلقه .ومعرفة ، وصفاته العى

وزاد حب اه ، وزادت طاعته له، وزاد تعظيمه له، وكلا زادت معرفة العبد بربه زاد حبه ه
 له، فامحبة الكاملة من الرب مقرونة بالطاعة الكاملة من العبد .

وكلا عى العبد ربه نقصت حبته ه ، وكلا أطاع العبد ربه زاد حب اه له بقدر طاعته
 ونقصت طاعته له .، قدر معصيتهب

وإذا ضعفت حبة اه ي قلب ، عى طاعاته زادت معاصيهوكلا نقصت معرفة العبد بربه 
فيؤدي العبادة وهو اٍه ، واستوى عليه الشيطان، العبد بسبب كثرة معاصيه فقد لذة العبادة

 وأحس بثقل الطاعة .، ووجد اللذة بامعصية، غافل عن ربه
نعم عظمة حبة اه ي قلب العبد: معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة وما يقوي 

، وأداء الواجبات، واآيات القرآنية، ي اآيات الكونيةودوام النظر ، وعى غره اه عليه
               واإكثار من نوافل العبادات :، واجتناب امحرمات

 [ .12/حمد]                        
وحب كل ما ، ويعبد اه بموجب هذه امعرفة، هذا جب عى امسلم أن يعرف ربه حقا  

 .وجتنبه ويكره كل ما يكرهه اه من امعاي، ويفعله حبه اه ويرضاه من الطاعات
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اء والرجوهو الطمع ي رضوان اه وثوابه ورمته ومغفرته وجنته .، رجاء اه تعاى -1
 ثاثة أقسام :

 والنجاة من النار .، وأن يثيبه عليه بالفوز باجنة، رجاء من أطاع اه ي أن يتقبل اه عمله :اأول 
وأن يبدها ، وأن يعفو عنها، رجاء من أذنب ذنوبا  ثم تاب منها أن يغفر اه له ذنوبه الثاي :
 مأمور ها رعا  .، وهذان القسان حمودان، حسنات

والوقوع ي ، فيتادى ي التفريط ي الواجبات، رجاء من هو مقيم عى امعاي ثالث :ال
 ومع ذلك يرجو رمة اه .، امحرمات

            فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب امذموم :
 . [111] الكهف/    

 نه أخوف .فمن كان باه أعرف كان م، اخوف من اه تعاى.-3
 العزيز اجبار .واخوف امحمود هو ما حال بن العبد وبن معصية ربه 

، ومعرفة ضعف العبد، إنا ينشأ من معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله واخوف من اه 
 ومعرفة شدة العذاب الذي أعده اه من عصاه .، ومعرفة وعيد اه من عصاه بالعقوبات

 ،وعرف شدة عذاب اه من عصاه، وقوي تصديقه بعذاب اه، العبد بربهوكلا قوي إيان 
                   ومن عذاب اه:، اشتد خوفه من اه

 [ .51-12/النحل]     ڭ                      

 وفا  من عقابه :وخ، وطمعا  ي ثوابه، وتعظيا  له، فيجب عى امسلم أن يعبد اه حبة له
                                     

 [ .2] الزمر/                           جئ

  : أقسام العبادة 

 العبادة اسم جامع لكل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة .
 سم إى قسمن :والعبادة هذا امعنى العام الشامل تنق

، والذكر اه كالدعاءوهي العبادات التي اجوز رفها لغر، : العبادات امحضةالقسم اأول
 .واخوف والرجاء وغرها من العبادات التي رعها اه ، والصاة والصوم
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 :وتنقسم العبادات امحضة إى قسمن 
 وهي نوعان :، العبادات القلبية -1

قلب أنه ا إله إا اه،وأنه ايستحق العبادة إاهو وحده ا ريك له، اعتقاد ال اأول :
 واإيان باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر والقدر خره وره ونحو ذلك .

، واافتقار إليه، والتوكل عليه، ومن ذلك حب اه تعاى وتعظيمه، عمل القلب الثاي :
واجتناب ، والصر عى فعل أوامره، وإخاص العمل له، واخوف من عقابه، ورجاء ثوابه

 ونحو ذلك .والصر عى أقداره ، نواهيه
  وهي قسان :، العبادات البدنية  - 7

وحميده،  وتسبيحه، النطق بالشهادتن، وذكر اه وتكبره: العبادات القولية، ومنها :اأول
وبذل ، والنهي عن امنكر، بامعروفواأمر ، والدعوة إى اه، والدعاء، وقراءة القرآن

 م العلم الرعي ونحو ذلك .يوتعل النصح،
 ،وطلب العلم ،واجهاد، واحج والعمرة، : العبادات الفعلية كالصاة والصوم الثاي

 والذبح والنذر ونحو ذلك.، الزكاة والصدقةو
عبادات ي أصل  وهي اأقوال واأعال التي ليست، العبادات غر امحضة القسم الثاي :
 ولكنها تتحول إى عبادات ه بالنية الصاحة .، مروعيتها

 وتنقسم العبادات غر امحضة إى ثاثة أقسام :
واإصاح بن ، وصلة الرحم، وذلك مثل بر الوالدين، عل الواجبات وامستحباتفِ  اأول :
 واهدية ونحو، القرضوالنفقة عى الزوجة واأهل واأقارب، وإكرام الضيف، و ، الناس
 فاعلها. ذلك عبادة يثاب عليها فهذه إذا فعلها امسلم مبتغيا  بذلك وجه اه تعاى صار، ذلك

وترك الربا ، مثل ترك الغيبة والنميمة، ترك امحرمات وامكروهات ابتغاء وجه اه الثاي :
طلبا  ، بتغاء وجه اهفهذه إذا تركها امسلم ا، والغش، وسائر الفواحش، والرقة، ىوالزن

 كان ذلك الرك عبادة يثاب عليها فاعلها .، وامتثاا  أمر اه، للثواب، وخوفا  من العقاب
واأكل والنوم وغرها من ، عل امباحات ابتغاء وجه اه تعاى كالبيع والراءفِ  الثالث :

 عله عبادة يثاب عليها .صار ف، اه فهذه إذا فعلها امسلم ابتغاء وجه ، اأعال امباحة
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                                                       قال اه تعاى :  -1
 [ .111/الكهف]                       

                     وقال اه تعاى :  -1

  . [111/النساء]               
، َولُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوى، اأَْعَاُل بِالنِــيَةِ : »ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهري اه عنه قال:  عمرعن و -3

َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُدْنيَا ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِى اه َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه إِى اه َوَرُسولِهِ 
 .(1)متفق عليه «.َزَوُجَها َفِهْجَرُتُه إِى َما َهاَجَر إَِليْهِ ُيِصيبَُها، َأْو اْمَرَأٍة َيتَ 

 :طريق العبودية 

 عبادة اه عز وجل مبنية عى أصلن عظيمن: 
 .وذل تام له عز وجل .. ٬حب كامل 

 وما:، وهذان اأصان مبنيان عى أصلن عظيمن
 ،ومطالعة عيب النفس..مشاهدة منة اه وفضله وإحسانه ورمته التي توجب امحبة

 .اجبار يزعزال ٬والعمل الذي يورث الذل التام 

فا يرى نفسه إا ، جل جاله وأقرب باب يدخل منه العبد إى ربه باب اافتقار إى ربه
ها، بل يشهد  وا يرى لنفسه حاا  وا مقاما  وا سببا  يتعلق به، وا وسيلة يمنّ  ،مفلسا  

 وجل، وأنه إن خى عنه خر وهلك.رورته كاملة إى ربه عز 

 .[53]النحل/  (                                        ) قال اه تعاى: -1
 أكمل الناس عبادة:   .[15/فاطر] (                      )  :وقال اه تعاى  -1

وأسائه  أهم أكملهم معرفة باه ؛والسامعليهم الصاة  والرسل أكمل الناس عبادة اأنبياء
ثم زادهم اه  وأعظمهم حبا  ه، وتعظيا  له،، ووعده ووعيده ،وأفعاله وخزائنه،وصفاته

 فضا  بإرساهم إى الناس، فصار هم فضل الرسالة، وفضل العبودية اخاصة. 

 أمره، ثم الشهداء واستقاموا عى، ولرسوله ٬ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم 
 الذين صلحت أعاهم. ، ثم الصاحونالذين شهدوا باحق، وبذلوا أنفسهم من أجل احق

                                                        

 .(1217ومسلم برقم )، واللفظ له (1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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             ):وأبواب الكريم مفتوحة من شاء
 حق اه عى العباد:   .[22]النساء/ (        

 .كوا به شيئا  رـحق اه عى أهل السموات وأهل اأرض أن يعبدوه وا يش
 .عى، وُيذكر فا ُينسى، وُيشكر فا ُيكفربأن يطاع فا يُ ، فهو وحده أهل  أن ُيعبد

، وإما تقصرا  ، وإما جها ، وإما تفريطا  ، ومن الذي م يصدر منه خاف ما ُخلق له إما عجزا  
                : فنستغفر اه ونتوب إليه من ميع الذنوب واخطايا

 .[31/النور]         

ولو ، أهم ُملكه ؛عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذهم وهو غر ظام هم لذا فلو أن اه 
 جب عليه.كريم أوجب عى نفسه لعباده ما الكنه ، رمهم كانت رمته خرا  هم من أعاهم

قال  ،ل له عفرعى مار يقا ملسو هيلع هللا ىلصف النبي دْ عن معاذ بن جبل ري اه عنه قال: كنت رِ  -1
قال: قلت: اهُ « ؟٬َعَى الِعبَاِد، َوَما َحق  الِعبَاِد َعَى ا ٬َتْدِري َما َحق  ا، َيا ُمَعاذُ »فقال: 

ِرُكوا بِـِه َشيْئا ، َوَحق  الِعبَاِد ـَعَى الِعبَاِد َأْن َيـْعبُُدوا اهَ َوا ُيْش  ٬َفإَن َحَق ا»ورسوُلـُه أعلُم، قال: 
ُر ـَأفا أبِش ، ٬قال: قلُت َيا َرُسوَل ا« ِرُك بِـِه َشيْئا  ـَعّز َوَجّل َأْن ا ُيـَعِذَب َمْن ا ُيْش  ٬اَعَى 

ُهـْم َفيتَِكُلْوا»النَاَس؟ قال:   .(1)متفق عليه «.ا ُتبِرْ

ا ِمنُْكْم َعَملُ »قال:  أنهملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن ري اه عنه  أي هريرةعن و -1 َقاَل  «ُه لْن ُيـنِْجَي أََحد 
: َوَاإَِياَك َيا َرُسوَل اه؟ َوَلِكْن ، اه ِمنُْه بَِرْمَةٍ  َيتََغَمَدِيَ  إَِا أَنْ ، َوَا إَِياَي »قال:  َرُجل 

 .()متفق عليه «.َسِدُدوا

 :كال العبودية 

  :وهي، وظيفة العبد امؤمن بن يدي ربه تقوم عى مسة أصول -1
والصر عى الطاعات ناب امناهي..وشكر النعم..وااستغفارمن الذنوب...واجتامتثال اأوامر.

 ي الدنيا واآخرة.اه  هسعدمس أ، ومن قام بواجب هذه اخوامصائب وعن امعاي

 .ا ليهلكهم ويعذهم ،اه عز وجل يبتي عباده ليمتحن صرهم وعبوديتهم -1
                                                        

 (، واللفظ له.31(، ومسلم برقم )1152م )، أخرجه البخاري برقمتفق عليه (1)
 (، واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )5273، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 راء، وله عبودية فيا يكرهـعبودية ي السعليه راء كا له ـفلله عى عبده عبودية ي الض
كا له عبودية فيا حب، وأكثر الناس يعطون العبودية فيا حبون، والشأن إعطاء  اإنسان

 .وهم متفاوتون ي ذلك، العبودية ي امكاره
فالوضوء باماء البارد ي شدة احر عبودية، والوضوء باماء البارد ي شدة الرد عبودية، 

زوجته عبودية، وترك امعاي التي ترغبها النفس من غر خوف الناس عبودية،  ونكاح
 والصر عى اجوع واأذى عبودية، ولكن فرق بن العبوديتن.

راء والراء، وحال امكروه وامحبوب، فهو من ـبالعبوديتن ي حال الس ٬فمن كان قائا  
فاه حفظه، ، ليس لعدوه سلطان عليهعباد اه الذين ا خوف عليهم وا هم حزنون، و

 .ولكن قد يغتاله الشيطان أحيانا  
بالغفلة والشهوة والغضب، ودخول الشيطان عى العبد من هذه اأبواب  يتباعبد قد فكل 
؛ لتظهر وابتاه هل يطيعها أم يطيع ربه، وقد سلط اه عى كل عبد نفسه وهواه وشيطانه ،الثاثة

 .[35/اأنبياء] (       ی       ) ارية:منه العبودية ااختي

ما  له عى اإنسان أوامر، والنفس ها أوامر، واه يريد من اإنسان تكميل عز وجلاه  -3
 .اأموال والشهوات ما حب من اإيان واأعال الصاحة، والنفس تريد تكميلحب من 

ومأ اآخرة بمحبوبات العبد ، ت والقرباتوقد مأ اه الدنيا بمحبوباته من أنواع الطاعا
 من أنواع النعيم ي اجنة.

 ،يريد منا العمل لآخرة، والنفس تريد العمل للدنيا، واإيان هو سبيل النجاة عز وجلواه 
 .ي البر هذا حل اابتاءو، واخر من الشـر، الباطلوامصباح الذي يبر به احق من 

               ) قال اه تعاى:  -1
 .[3-1/]العنكبوت (        

  (                 ):قال اه تعاىو -1
 العبودية: فقه  .[53]يوسف/

فمن ، وأرض الفطرة رحبة قابلة ما ُيغرس فيها، اأرض قابلة ما ُيغرس فيها من حلو ومر
ومن غرس شجرة وجنة اخلد، ، والتقوى جنى حاوة اأبدغرس شجرة التوحيد واإيان 

 الكفر واجهل وامعاي جنى شقاوة اأبد، ونار اخلد.
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والتقصر ي ، فتقر  له باجهل ي العلم، وأعظم امعارف أن تعرف ربك وما جب له
       والظلم ي معاملته : ، والتفريط ي حق اه، والعيب ي النفس، العمل

 [ .111/ود] ه                     
 الفقيه حقا  .، العبد حقا  ، فهذا العارف حقا  

وإْن ردها ، فإْن ضاعفها فمنَة ثالثة، فإْن َقبِلها فمنَة ثانية، إْن عمل حسنة رآها منَة من اه عليه
ل سيئة رآها من وإْن عمه به املك العزيز اجبار سبحانه، فلكون مثلها ا يصلح أن يواج

وإْن م يؤاخذه ها رأى ، إْن َأَخذه بذنوبه رأى عدلهوإمساك عصمته عنه، ، خِلـي ربه عنه
 وإْن غفرها له فبمحض إحسانه وكرمه.، فضله

            اأرض كلهم عبيد ه املك احق: وميع ما ي السموات و
 [ .21-23] مريم/                        

 وكل إنسان جب أن يقر أنه عبد  ه كونا  ورعا :
 امدبر أمرك.، وامالك لك، فأنت عبده كونا  ؛ أنه اخالق لك

وإن شاء ، وإن شاء أفقرك، وإن شاء أغناك، وإن شاء منعك، وأنت عبده إن شاء أعطاك
يز الرحيم ما يشاء يفعل بك العزوإن شاء أماتك، ، وإن شاء أحياك، هداك، وإن شاء أضَلك

 .، وعدله وإحسانهحسب ما تقتضيه حكمته ورمته
وجتنب النواهي، وتؤمن باه؛ ، فتفعل اأوامر، جب أن تعبده با رع، وأنت عبده رعا  

 ، فاخضع أمر اه الرعي كا خضعت أمره الكوي.لتسعد ي الدنيا واآخرة
 سان :وفقرهم إليه ق، وميع اخلق فقراء إى اه

وهو فقر ميع امخلوقات إى رها ي وجودها وإمدادها وتدبرها ، فقر اضطراري :اأول
 وبقائها وما يلزمها.

 وهو ثمرة معرفتن :، فقر اختياري الثاي :

عرف نفسه بالفقر ، فمن عرف ربه بالغنى امطلق، ومعرفة العبد نفسه، معرفة العبد ربه
                     )أن يلقى ربه :  ولزم باب العبودية إى، امطلق

 .[15/فاطر] (            



 
1 

 الشــرك -4

 أو أسائه أوصفاته.، أو ألوهيته، هو جعل ريك ه تعاى ي ربوبيته :الرك 

رك، ومن اعتقد أن أحدا  سوى اه ـأن مع اه خالقا  أو معينا  فهو مش فإذا اعتقد اإنسان 
 رك.ـمثيا  ي أسائه وصفاته فهو مش هعبد فهو مرك، ومن اعتقد أن ـيستحق أن يُ 

  :خطر الرك 

رك باه ظلم عظيم؛ أنه اعتداء عى حق اه تعاى اخاص به وهو التوحيد. ـالش -1
ق ص ــوأقبح القبيح؛ أنه َتنَ ، رك أظلم الظلمـوالش وأحسن احسن، فالتوحيد أعدل العدل،
 .ل غره بهدْ وعَ ف خالص حقه لغره، لرب العامن، وَرْ 

      )ه: ـيغفر له كا قال سبحان ركا  فإن اه اـفإن من لقي اه مش الشـرك ولعظيم خطر
  .[11]النساء/(                                           

العبادة ي غر موضعها،  رك باه أعظم الذنوب، فمن عبد غر اه فقد وضعـالش -1
            : وجرم شنيع، وذلك ظلم عظيم، ورفها لغر مستحقها

 . [13]لقان/                     

    الكبائر: ران، وهو من أكرـرك اأكر حبط جميع اأعال، وموجب للهاك واخسـالش -3
(                   

 .[22 -25]الزمر/ (          

: قالواَثاثا ، « ئُُكْم بَِأْكَرِ الَكبَاِئِر؟ـأَا أُنبِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي بكرة ري اه عنه قال: قال النبي و
اُك بِاه، َوُعُقوُق الَوالَِدْينِ »بى يا َرُسوَل اه، َقاَل:   وُل َأا َوقَ »ِكئا  ـ، َوَجَلَس َوَكاَن ُمتّ «اإْرَ

ْورِ ا  .(1)متفق عليهَقال: َفَا َزاَل ُيَكِرُرَها َحتَى ُقْلنَاَليْتَـُه َسَكَت. « لز 
  :قبائح الرك 

 وهي:، ر اه عز وجل للرك أربع قبائح ي أربع آياتكَ ذَ 

                                          )قال اه تعاى:  -1
 .[11]النساء/ (    

                                                        

 (.17(، واللفظ له، ومسلم برقم )1251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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                                     قال اه تعاى: و -1
 [.112]النساء /                  

               )قال اه تعاى: و -3
 [.71]امائدة / (  

               ) قال اه تعاى: و -1
 .[31]احج/ (   

 :عقوبة أهل الرك 

                                   )قال اه تعاى:  -1
 [.2/البينة] (      

َمْن َماَت َوُهَو َيْدُعو ِمْن ُدون : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال النبي و -1
 .(1)متفق عليه«. اه نَِدا  َدَخَل النَارَ 

 رك:أساس ال 

له اه إى ما كَ أساس الرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغر اه، ومن تعلق بغر اه وَ 
تعلق به، وعذبه به، وخذله من جهة ما تعلق به، وصار مذموما  ا حامد له، خذوا  ا نار 

 .[11]اإراء/ (         )له كا قال سبحانه: 
 الرك: فقه 

كل ، واإراك باه ي عبادته، واإراك باه ي حكمه، باه ي أسائه وصفاته اإراك
 هذه اأقسام رك باه املك احق.

 فاأول رك ي الربوبية، والثاي رك ي الطاعة، والثالث رك ي العبادة.
فله ، يك لهوحده ا رالذي له اخلق واأمر، لك ز وجل هو الرب العي الكبر، امواه ع

 وحده حق التريع، وله وحده حق العبادة.
والرك باه ي حكمه كالرك باه ي عبادته، كاما رك أكر خرج من ملة اإسام ؛ 

                   )أن العبادة حق ه وحده اريك له كا قال سبحانه : 
 [. 111/الكهف] (               

                                                        

 (.21(، واللفظ له، ومسلم برقم )1127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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               ) ق ه وحده ا ريك له كا قال سبحانه :واحكم ح
 [. 12 / الكهف ]   (                          

وكل من اتبع تريعا  سوى ما أنزل اه فهو مرك كافر باه، وربه ذلك التريع الذي وضعه 
        ): إبليس عى ألسنة أوليائه من الكفرة كا قال سبحانه 

                                                                        
     [. 31 / التوبة ] (          

 وعبادة الشيطان هي اتباع نظامه ورعه الذي َيـُجـر  به اخلق إى الرك والكفر.
                       )حانه : وقد حذرنا اه من هذا العدو بقوله سب

 [. 21-21/ يس ] (                         
 وامذاهب واأنظمة الوضعية امخالفة لرع اه كلها أنداد ُتعبد من دون اه، واحكم 

      ) ها، واحب فيها، والبغض معادها، كل ذلك من الشـرك اأكر:
                                     
 [. 11/ الشورى ](      

والكفار الذين يسجدون لأصنام كفرة فجرة، فإذا غروا حكم اه، واتبعوا تريع الشيطان، 
          )كان ذلك كفرا  جديدا  زائدا  عى كفرهم اأول كا قال سبحانه: 

                                                                  
 [. 37 / التوبة ]  (                         
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 أقسـام الشــرك -5

 :الرك نوعان 

 رك أكر، ورك أصغر.

 ه.أو أسائه أوصفات أوألوهيته،، وهو َجْعل ريك ه ي ربوبيته: الرك اأكر :اأول
حال الدم وامال، خرج من املة، وحبط جميع اأعال، وصاحبه وهذا الشـرك 

 .خلد ي النار إذا مات وم يتب منهو
هو رف العبادة أو بعضها لغر اه كدعاء غر اه، والذبح والنذر لغر اه والشـرك اأكر 

ا ا يقدر عليه إا اه كسؤال يفمن أهل القبور واجن والشياطن وغرهم، وكدعاء غر اه 
ونحو ذلك ما يقوله اجاهلون  الغنى والشفاء، وطلب احاجات ونزول الغيث من غر اه

 عند قبور اأولياء والصاحن، أو عند اأصنام من أشجار وأحجار ونحوها.
                              قال اه تعاى : 

 :  الرك اأكر  من أنواع  [.71/مائدةا]         

أو ، أو ميت، أو طاغوت، أو صنم، وهو أن خاف غر اه من وثن الرك ي اخوف: -1
 غائب من جن أو إنس أن يره أو يصيبه با يكره. 

رك ـفمن رفه لغر اه فقد أرك باه الش ،هالِ وهذا اخوف من أعظم مقامات الدين وأَج 
                ) و ساح الشيطان الذي هلك به اإنسان:وه، اأكر

 .[175]آل عمران/ (          
عى اه ي ميع اأمور وي ميع اأحوال من أعظم  التوكل :رك ي التوكلـالش -7

فمن توكل عى غر اه فيا ا يقدر عليه إا ، وحده ٬أنواع العبادة التي جب إخاصها 
 كالتوكل عى اموتى والغائبن ونحوهم ي دفع امضار، وحصيل امنافـع واأرزاق اه

 فقد أرك باه الشـرك اأكبـر.

 [.13/التغابن]                                      قال اه تعاى: 

 ه .ل الطاعة حبة اه هي امحبة التي تستلزم كال الذل وكا الرك ي امحبة: -3
فمن أحب من دون اه شيئا  كا ، رك معه فيها أحد، ا جوز أن يُ ٬وهذه امحبة خالصة 
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 .أكر وهذا رك، حب اه تعاى فقد اخذ من دون اه أندادا  ي احب والتعظيم

               )قال اه تعاى: 
 [.125]البقرة/ (  

من الرك ي الطاعة طاعة العلاء واأمراء والرؤساء واحكام ي  لطاعة:الرك ي ا -4
 .حليل ما حرم اه، أو حريم ما أحل اه

وهذا من ، والتحريم، والتحليل، ي التريع ٬فمن أطاعهم ي ذلك فقد اخذهم ركاء 
      ):  كا قال سبحانهاأكر الرك 

                
  [.31]التوبة/ ( 

 هو ما ساه الرع ركا  وم يصل إى اأكر. رك اأصغر:ـالش الثاي:
رك اأكر، ـخرج من املة، وهو وسيلة إى الشـلكنه ا يُ  ،ُينقص التوحيدوهذا الشـرك 

 وا حل دمه وا ماله.، وحكم فاعله حكم عصاة اموحدين
 .رك اأصغر فيحبط العمل الذي قارنهـأما الش، لرك اأكر حبط جميع اأعاـوالش

 .وم َيـِرد لفظ الرك ي القرآن إا ويراد به اأكر، أما اأصغر فقد وردت به السنة امتواترة

                   )   قال اه تعاى: -1
 [.111]الكهف/ (       

َأنا َأْغنَى  :َقاَل اهُ َتـبَاَرَك وَتَعاى: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة ري اه عنهو -1
كِ  َكاِء َعِن الِرْ َ َكهُ ، الر  َك فِيْـِه َمِعي َغْري َتَرْكتُـُه َوِرْ  أقسام  الرك اأصغر :   .(1)أخرجه مسلم«. َمْن َعِمَل َعَما  أَْرَ

 ينقسم الرك اأصغر إى ثاثة أقسام، وهي:
 ومن أمثلته :، الرك اأصغر ي العبادات القلبيةول : اأ
 يمدحوه .لظهر اإنسان العمل الصالح وحسنه عند الناس ـأن يُ : الرياء هوو، ءيسر الريا -1

وامراءاة باأعال ليقال عابد أو ، والرياء أنواع كثرة كامراءاة باأقوال ليقال عام أو فقيه
 هيئة واللباس ليقال زاهد .وامراءاة با، شجاع أو كريم

                                                        

 (.1215برقم ) رجه مسلمأخ (1)
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 ويبطل العمل الذي يصاحبه .، وهذا الرياء حرم
ومن حج ليأخذ ، كمن يغزو ليأخذ من الغنيمة، إرادة اإنسان بعمله الدنيا وحدها -1

 من أجل الشهادة .الرعي ومن يطلب العلم ، امال
اه  فقد وقع ي  فمن اعتقد أن السبب ينفعه من دون، ااعتاد عى اأسباب فقط -3 

ومن اعتمد عى السبب مع اعتقاده أن اه هو الذي ينفع وير فقد وقع ي ، الرك اأكر
 والواجب عى اإنسان فعل اأسباب بجوارحه مع توكله عى اه بقلبه .، الرك اأصغر

 أو زمان ونحو ذلك .، أو مكان، أو مسموع، وهو التشاؤم بمرئي، التطر -1
، اأصغر أوَتـْرك ما يريد فعله فقد تطر ووقع ي الرك، ذلك عى فعل ما يريد َتـْركه فمن مله

 ويستثنى من ذلك الفأل احسن .
 ومن أمثلته :، وأنواعه كثرة، الرك اأصغر ي اأفعال الثاي :

فع وهي كل ما يعلق عى اأطفال وامرى والبهائم أو غرها من تعاويذ لد، التائم الركية
وإن اعتقد أن اه هو اه،  وهذا كله رك أكر إذا اعتقد أها تنفع بذاها من دون، الباء أو رفعه

 ؛ اعتاده عى اأسباب .ها ي دفع الرر فهذا رك أصغر لكن تعلق قلبه الشاي
 ومن أمثلته :، وهو أنواع كثرة، الرك اأصغر ي اأقوالالثالث :

فإن قصد به تعظيم امحلوف به كتعظيمه ه أو أشد فهذا رك أكر، وإن  ،احلف بغر اه -1
  كان دون ذلك فهو رك أصغر.

َفَقْد َكَفَر  ٬َمْن َحَلَف بِـَغْر ا»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه 
كَ   .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. َأْو َأْرَ

وأحد اخلق بالواو كقول: ماشاء اه وشئت،أو : ماي إا اه وأنت،  التريك بن اه تعاى -1
 وامخلوق مبار لأمر فهذا رك أصغر .، فإن اعتقد أن اه هو اخالق وحده، فهذا رك أكر

َوَلِكْن ُقوُلوا َما ، ا َتُقولوا َما َشاَء اهُ َوَشاَء ُفان  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة ري اه عنه عن النبي 
 .()أخرجه أمد وأبو داود «.َشاَء اهُ ثَم َما َشاَء ُفان

أو ينسب الغيث إى ، وهو أن يطلب من النجم أن ينزل الغيث، ااستسقاء بالنجوم -3
                                                        

 .ذا لفظه (، وه1535(،  وأخرجه الرمذي برقم )3151/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح (1)
 .ذا لفظه وه(، 1211(، وأخرجه أبو داود برقم )1351أخرجه أمد برقم )/ صحيح (1)
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وإن اعتقد بدون مشيئة اه فهذا رك أكر،  فمن اعتقد أن النجم هو امنزل للغيث، النجم
 فهذا رك أصغر ؛، النجم سببا  ي نزول الغيث ولكنه جعل، لغيثانزل ي الذي أن اه هو

 أنه جعل ماليس بسبب سببا  .
امسلم فيجب عى  ،الرك اأصغر قد يكون أكرا  عى حسب ما يكون ي قلب صاحبه   ومن الرك اأصغر التسمي بأساء فيها تعبيد لغر اه كعبد الرسول وعبد الكعبة ونحو ذلك . -1

 العامن  وَتنَـق ص لرب، قا : اأكر واأصغر، فالشـرك ظلم عظيماحذر من الشـرك مطل
                         ) : كا قال سبحانه

 أفعال وأقوال من الرك أو من وسائله:  [.13/لقان] ( 

، رك اأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلهاـرك اأكر والشـأفعال مرددة بن الشأقوال وهناك 
 ه، وقد حذر الرع منها، ومن ذلك: اءر صفعكِ ، أوتُ توحيدوما يصدر عنه، وهي تناي ال

؛ ما فيه من  بقصد رفع الباء أو دفعه، وذلك رك لبس احلقة واخيط ونحوما -1
 التعلق بغر اه تعاى.

قاء للعن، سواء كانت من خرز، أو عظام، أو كتابة، وذلك ات ،تعليق التائم عى اأواد -7
 ؛ ما فيه من التعلق بغر اه تعاى. وذلك رك

أو ، أو اأيام، أو البقاع، أو اأشخاص، ، أو احيواناتوهو التشاؤم بالطيور ،التطر -3
رر من خلوق ا ـونحوها، وذلك رك؛ لكونه تعلق بغر اه باعتقاد حصول الضاألوان 

 .عى اه اء الشيطان ووسوسته، وهو يناي التوكليملك لنفسه نفعا  وا را ، وهو من إلق

فطلب الركة ورجاؤها واعتقادها  ،الترك باأشجار واأحجار واآثار والقبور ونحوها -4
 ي تلك اأشياء رك؛ أنه تعلق بغر اه ي حصول الركة.

ن اعتقد أها سبب وي ميع ما سبق إذا اعتقد أها تستقل بالتأثر دون اه فهو رك أكر، وإ
 وا تستقل بالتأثر فهو رك أصغر . 

 .ف سببهـطُ ولَ  يوهو ما خف ،السحر -5
ؤثر ي القلوب واأبدان، فيمرض أو توهو عبارة عن عزائم ورقى وكام يتكلم به وأدوية  

 يقتل، أو يفرق بن امرء وزوجه، وهو عمل شيطاي.

 .من الشياطن، وما فيه من ادعاء علم الغيبما فيه من التعلق بغر اه  ؛ والسحر رك
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الذي ُيعَرض ي بعض امسارح والقنوات، فيحرم فعله ، ومن روب السحر: الِسْرك
 ومشاهدته، وبذل امال من أجله، والتكسب به. 

 (           )قال اه تعاى: 
 [.111]البقرة / 

با سيقع ي اأرض استنادا  إى الشياطن، وهي ادعاء علم الغيب كاإخبار  ،الكهانة -6
 وذلك رك؛ ما فيها من التقرب إى غر اه، ودعوى مشاركة اه ي علم الغيب. 

فصَدقُه فيَا يقول ، أو كاهنا  ، َمْن َأتى َعَرافا   » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص عِن النَبِِي  أي هريرة ري اه عنهَعْن 
 .( 1)احاكمأخرجه «. ملسو هيلع هللا ىلصٍد فقد َكفَر با ُأنِزَل عى ُمـحمَ 

كاعتقاد حصول وهو ااستدال باأحوال الفلكية عى احوادث اأرضية  ،التنجيم -2
أو حدوث اأمراض والوفيات بخروج النجم الفاي، ، اخر أو الشـر بطلوع النجم الفاي

، ء علم الغيبفهذا كله رك أكر ؛ ما فيه من ادعا، أو تغر اأسعار بظهور النجم الفاي
 ونسبة الريك ه عز وجل.

 أما ااستدال بالنجوم عى معرفة امصالح الدينية كمعرفة جهة القبلة،فهذا مطلوب رعا .
وأما ااستدال ها عى احوادث اأرضية التي نصب اه ها أمارات تُعرف ها كأوقات هبوب 

جهات والفصول ونحوها فهذا جائز ؛ أن ومعرفة ا، وظهور احر والرد، وجيء امطر، الرياح
 [.12/ النحل] (         ) اه جعل لكل يء عامة تدل عليه : 

وهو عبارة عن نسبة نزول امطر إى طلوع النجم أو غروبه كأن  ،ااستسقاء بالنجوم -8
رك؛ أن يقول: ُمطرنا بنوء كذا وكذا، فينسب نزول امطر إى الكوكب ا إى اه، فهذا 

 نزول امطر بيد اه ا بيد الكوكب وا غره.

 .، فكل نعمة ي الدنيا واآخرة فمن اهنسبة النعم إى غر اه -2
فمن نسبها إى غره فقد كفر وأرك باه، كمن ينسب نعمة حصول امال أو الشفاء إى فان  

اجو إى السائق واماح والطيار، أو فان، أو ينسب نعمة السر والسامة ي الر والبحر و
أو ُحسن أو ينسب نعمة حصول النعم واندفاع النقم إى جهود احكومة أو اأفراد أو الَعَلـم 

   [.113/الشعراء]                            : ونحو ذلكالتخطيط 

                                                        

 .(15برقم ) احاكمأخرجه / صحيح  (1)
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د بعض امخلوقن فيجب نسبة ميع النعم إى اه وحده وشكره عليها، وما جري عى ي
 وقد ا تنفع. إنا هي أسباب قد تثمروقد ا تثمر، وقد تنفع

 :التصويرحكم   [.53]النحل/ (            )قال اه تعاى: 

، ، بل هو من كبائر الذنوبيحرم تصويركل ذي روح، فمن أعظم أسباب الرك باهالتصوير 
 قديا  وحديثا . دين واخُــُلقوله أثره البالغ امشن ي إفساد ال

: وهو تصوير بعض الصاحن من قوم ، التصوير هو سبب أول كفر وقع ي اأرض فقديا 
 ويتذكروا، ونرا( بقصد َحَسن ؛ لراهم الناس، ويعوق، ويغوث، وسواع، نوح، وهم :)ود

 عبادهم فينشطوا للعبادة، ثم طال الزمن فعبدوهم من دون اه.
 ركية عى التوحيد ي الدنيا إنا كانت بسبب التصوير.فأول جناية 
والقضاء ، أن التصوير اآن َسبَب فساد الدين، وضياع اأخاق، وانتشار الرذيلة وحديثا :

وَعـْرضهن أمام غرائز الرجال، ، عى مكارم اأخاق، بتصوير النساء عاريات مترجات
 واأخاق، ه أعظم جناية عى الدينء وطَم،وهذوقد عَم هذا البا ليفسدوا دينهم وأخاقهم،

فكيف إذا كان ، وما أفى إى حرم فهو حرم، ودرء امفاسد مقدم عى جلب امصالح
هو حرم ثم أفى إى حرم ؟ وكيف وقد لعن اه امصورين ؟ وكيف وقد توعد اه 

 امصورين بأشد العذاب ؟ وكيف وفاعله خالف أمر اه ورسوله ؟
باح منه إا بقدر احاجة كبطاقة إثبات الشخصية، وجواز وا ييحرم تصوير كل ذي روح، ف

 السفر ونحو ذلك.
                      ) قال اه تعاى : -1

 [.11/النساء] (          
 القيامةِ  يومَ  ارِ الن أهلِ  أشدِ  نْ مِ  إنَ » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  وعن ابن مسعود ري اه عنه  -1

 .(1).متفق عليه« امصورونَ  عذابا  
َوَمْن َأْظَلُم  : َعَز َوَجَل  اهَقاَل  » : ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -3

 .()همتفق علي.«َأْو ليَْخلُقوا َحبَة  َأْو َشِعَرة   ، َفْليَْخُلُقوا َذَرة   ،ْخلُق َكَخْلقيـَمَْن َذَهَب ي
                                                        

  واللفظ له. (1112برقم ) لمومس(، 5251برقم ) البخاريأخرجه  ،متفق عليه (1)
  .(1111برقم ) ومسلم واللفظ له، (،7552برقم ) البخاريأخرجه  ،متفق عليه (1)
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 النفاق -6
 هو إظهار اإسام وإبطان الكفر.النفاق : 

  النفاق:أقسام 

 : ينقسم النفاق إى قسمن

بطن الكفر، ويُ ، بأن ُيظهر اإنسان اإسام ،وهو النفاق ااعتقادي ،النفاق اأكر اأول:
رآن ، وميع ما ُذكر ي القإن مات وم يتب منه وصاحبه كافر ي الدرك اأسفل من النار

 من النفاق من هذا القسم.

                           ۓ  )قال اه تعاى:  -1
                                                 

 [.112 -115]النساء/  (     
                                  قال اه تعاى: و -1

                                              
 [.113 -111]النساء/                

وهو النفاق ي اأعال ونحوها، وصاحبه ا خرج من ملة  ،النفاق اأصغر الثاي:
 .فعليه التوبة منه ؛ لئا يفي به إى النفاق اأكر، ورسوله ٬ لكنه عاصٍ  ،اإسام

َأْرَبـع  َمْن ُكّن فيْـِه َكاَن ُمنَافِقا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي  -1
َفاِق َحتَى َيَدَعَها: إَذا اْئتُـِمَن ـَخالِصا ، َوَمْن َكاَنْت فيِه َخْصَلة  ِمنْـُهَن َكاَنْت فيْـِه َخْصَلة  ِمَن النِ 

 .(1)متفق عليه«. َوإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَذا َخاَصَم َفَجرَ َخاَن، َوإَذا َحَدَث َكَذَب، 

، إَذا َحـَدَث َكـَذَب، : »قـال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وعن أي هريرة ري اه عنه عن  -1 آَيـُة اْلــُمنَافِِق َثـاث 
 .()متفق عليه .«َوإَذا َوَعَد أْخَلَف، َوإَذا اْؤُتـِمَن َخانَ 

 
 
 

                                                        

 (.51(، واللفظ له، ومسلم برقم )31، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (. 52( واللفظ له، ومسلم برقم )33أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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 البدعة -2
ل أو ترك َتـَعـــبَـــد به العبد ه تعاى وليس ي الدين ما يدل عى هي كل قول أو فع :البدعة

 مروعيته.
 : حكم البدعة 

 البدعة تنقسم إى ثاثة أقسام :
، وامعطلة اه ورسوله به كبدعة اممثلةوهي اعتقاد خاف ما أخر، البدع ااعتقادية :اأول

وبدعة اعتقاد أن اأولياء يترفون ، يوبدعة ااعتاد عى العقل دون الوح، ونفاة القدر
 ي الكون ونحو ذلك .

أو الزيادة ، وذلك بإحداث عبادة م ُترع، وهي عبادة اه بغر ما رع، البدع العملية :الثاي
والتوسل إى اه بذات نبي أو عبد ، أو النقص ي عبادة مروعة ي وقت معن م خصص

 صالح ونحو ذلك .
واأعياد ، وبناء امساجد عليها، والدعاء عندها، دعة : البناء عى القبورومن صور هذه الب

 وااحتفاات امحدثة التي ُيـتعبد ها ه .
أو َتـْرك ما طلب اه فعله تعبدا  ه كرك الزواج، أو ، وهي ترك امباح، بدعة الرك الثالث :

 ترك أكل اللحم أو غره من الطيبات .
 وكلها مردودة غر مقبولة .، وكلها حرمة، الةوهذه البدع كلها ض

                       : قال اه تعاى -1
 [ .11/لشورى] ا                      

من َأْحدَث ي َأْمرنا هذا ما ليس »:  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قالت وعن عائشة ري اه عنها -1
 .(1)عليه متفق. «منه فهو َرّد 

 : خطر البدع 
 .اعتقاد أو قول أو فعل فهو مبتدع كل من عبد اه بغر ما رع اه ورسوله من

 فكــل حدثــة ي ديــن اه بدعـة، وكــل بدعــة ضــالة، وكــل ضــالة يوالبـدع خطرهــا عظــيم، 
                                                        

  .(1711برقم ) ومسلم واللفظ له، (،1227برقم ) البخاري أخرجه ،متفق عليه (1)
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  :، وذلك لأمور التاليةملسو هيلع هللا ىلص النبي  أمر وكل من ابتدع بدعة فقد خرج عن اتباعالنار، 
دعة تناي حقيق شهادة أن حمدا  رسول اه، فكل من قر ي الريعة أو زاد أن الب -1

 إما بنقص، أو زيادة، وكل ذلك مردود.ملسو هيلع هللا ىلص فيها، فقد قر ي اتباع النبي 
إما أن يكون عاما  هذه ملسو هيلع هللا ىلص ؛ أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصأن البدعة تتضمن الطعن ي رسول اه  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص.اها ، وهذا قدح عظيم ي نبوة النبي البدعة ولكنه كتمها، أو يكون م يعلم فيكون ج

 أن مضمون البدعة يتضمن الطعن ي اإسام بأنه ناقص، وأن امبتدع كمله هذه البدعة. -3

 أن البدعة إذا انترت اضمحلت السنة، وعمل الناس بالبدعة كأها سنة. -1

رع، وهذا أن امبتدع ي الدين ا حِكم الكتاب والسنة؛ أنه يرجع إى هواه ا إى ال -5
 يكون قد حكم بحكم م يرعه اه وا رسوله.

أن البدع تتضمن تفريق اأمة اإسامية، فكل  يبتدع ما شاء، ويتهم غره، فالذين  -2
، وهذا ملسو هيلع هللا ىلصحتفلون بامولد النبوي يتهمون من ا يفعل هذه البدعة بأهم يبغضون الرسول 

 ق به اأمة.م حتفلوا بمولده، وهذا ساح الشيطان الذي يفر

                               قــــال اه تعــــاى:  -1
    [.115النساء/ ]                

                                   وقـــال اه تعـــاى:  -1

 [.23النور/ ]
«. ِمَل َعَما  ليَس عليه أمُرنا فهو َرد  َمْن عَ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسول أن اري اه عنه عائشةعن و -3

 .(1)أخرجه مسلم

 
 

 
 
 

                                                        

 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 فقــه الولء والراء
 هو امحبة والنرة واإكرام وااحرام للمؤمنن . الواء :
 هو البعد والبغض والعداوة للكفار بعد اإعذار واإنذار . الراء :

كراهية  من مظاهر الراء مظهروالواء مظهرمن مظاهرحب اه ودينه ورسله وأوليائه، و
 الباطل وأهله.

وواء  وطاعة وتقوى، فهي توحيد وإيان، والواء والراء من أعظم لوازم كلمة التوحيد،
، والراءة من الشـرك وأهله، ولن يتحقق اأمن ي الدنيا واآخرة إا باإيان باهوبراء، 

، وحقيق الراء ء من يستحق الواءبتحقيق الواولن تتحقق كلمة التوحيد ي اأرض إا
 من يستحق الراء.

                                ) قال اه تعاى :  -1
 [. 52 -55/امائدة]  (                               

                                       ) وقال اه تعاى :  -1
                                           )  

 : اأصول العملية التي يتحقق ها الولء والراء   [. 1/اممتحنة] 
 كلمة التوحيد تقتي الواء والراء ي اأمور اآتية :

واحكم با أنزل اه ، موااة امؤمنن ، والراءة من الكافرين ، واتباع ريعة اه ، اأول : 
 والكفر بالطاغوت .، واإيان باه

                           )  قال اه تعاى : -1
 [. 51/امائدة]  (                       

 [ .11/مائدة] ا                       وقال اه تعاى :  -1
ادة التوحيد ) ا إله إا اه ، حمد رسول اه ( توجب حقيق واء امسلم أخيه شهالثاي : 

 أو وطنية .، أو ِعرقية، امسلم عمليا  ، وَخْلع ميع الواءات اجاهلية من قومية
 فامسلم أخو امسلم ي كل مكان ، ودار اإسام دار امسلم ي ميع أنحاء اأرض .

                 ) قال اه تعاى : -1
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 [. 71/التوبة]                         (             

                     ) وقال اه تعاى :  -1
 [. 13/التوبة]  (                               

ر شعائر الدين وأحكامه وآدابه ، ومي ز امسلم واعتزازه بكتاب اه تعاى إظهاالثالث : 
، ونبذ كل فكر أو قول أو عمل خالف القرآن والسنة ، وتعرية اجاهلية  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 

 احديثة ، وكشف زيفها ؛ لئا ينخدع ها الناس .
                             )  قال اه تعاى :

 [. 123-121/اأنعام]  (             
جب ، فامسلم أخو امسلم، نرة امسلمن امضطهدين ي أي مكان من اأرضالرابع : 

ومن أعظم ليد واللسان ي كل موطن ومناسبة، ونرته بامال وا، عليه الوقوف معه
، ومعاداة أولياء الشيطان انوااء الرمن َمْن كانوا وحيث كالواجبات بعد التوحيد منارة أولي

 َمْن كانوا وحيث كانوا، وإن م تفعل اأمة ذلك فقد عرضت نفسها للفتنة والفساد الكبر .
                        ) قال اه تعاى :

                                   
                                                

 [.71/اأنفال] (       
بعث اأمل ي نفوس امؤمنن ، وتبشرهم بقرب نصـر اه أوليائه امؤمنن ، اخامس : 

                             ) وخذان أعدائه الكافرين :
                                       

 [.11 -11/احج]  (     
     )  والعاقبة للمتقن با ريب ، والنر أولياء اه امؤمنن الصابرين آت ا حالة :

                           
 حكم السفر إى باد الكفار:   [.2-1/الروم](                                      

 سفر إى باد الكفار له ثاث حاات:ال
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 : سفر واجب لدعوهم إى اإسام.اأوى
 : سفر جائز للعاج أو التجارة ونحوما.الثانية 
: سفر منوع كالسفر للسياحة واللهو واللعب ونحو ذلك ؛ ما فيه من التعرض للفتن الثالثة

 ت واأموال.وإضاعة اأوقا، واخطر، وخالطة الكفار والفساق با حاجة
أما السفر إى باد الكفر أجل الدراسة فا جوز إا إذا كانت الدراسة م تتوفر ي باد 

وا يترر ، عى دينهامرء وأن حافظ ، وامسلمون بحاجة إى هذا العلم، امسلمن
 ثم يعود .، وأن يبقى بقدر احاجة، بإظهار شعائر دينه

 أسفار فا بد له من ثاثة أمور : وإذا ابتُـي اإنسان بمثل هذه ا
اه.. وتقوى يتمكن ها من فعل أوامر اه، واجتناب ما حرم  علم يمِكنه من الدعوة إى

 اه.. وحاجة ماسة لذلك السفر.
 .[112/ ]التوبة    (                    ) قال اه تعاى: -1
َعَز َوَجَل ِمْن  اهُ َا َيْقبَُل  » قال : ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  ْن َجِدِه َهْز بن َحِكيم  َعْن َأبِيِه عَ  وعن  -1

ٍك َبْعَدَما َأْسَلَم َعَما   كَن إى امَفاِرَق امـأَْو يُ  ُمْرِ   .(1)أخرجه أمد والنسائي «.ْسِلمنْرِ
 مسلم : حكم أخذ اجنسية من بلد غر 

 ى جنسية بلد غر إسامي فله ثاث حاات :ويريد احصول ع، من كان مسلا  ي بلد إسامي
اخطر  من فهذا ا جوز ؛ ما فيه، أن يكون هدفه احصول عى منافع الدنيا ا غر: اأوى

 عليه وعى أهله وأواده .

فهذا إن كان يملك أسبابه من العلم النافع والعمل ، أن يكون هدفه الدعوة إى اه الثانية:
 فبقاؤه من أجل ذلك مستحب .، ه قويا  وكان ي دين، الصالح

فهذا ، أن يكون مضطرا  لذلك كأن يكون هاربا  من الظلم وخاف عى دينه ونفسه الثالثة:
فإذا ، دينه دون خوفجوز له احصول عى جنسية الدولة الكافرة إذا كان قادرا  عى إظهار 

جوز له تنفيذ ما خالف دينه،  ومن أخذ جنسية الدولة الكافرة فا، زال السبب رجع إى بلده
  .أو رهفإن قاتل امسلمن فهو آثم إْن قتل مسلا  ، وا حاربة امسلمن

                                                        

 .، وهذا لفظه( 1521برقم ) ( وأخرجه النسائي11137أمد برقم )/أخرجه حسن( 1)
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 اإســام -8
 والراءة من الرك وأهله ،واانقياد له بالطاعة ،بالتوحيد ههو ااستسام  :اإسام. 

 وكل مرتبة ها أركان.وهي: اإسام، واإيان، واإحسان، ، مراتبودين اإسام ثاث 
َذاَت َيوٍم، إْذ َطَلَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: َبيْنَا َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل ا

ُر الَسَفِر، َوا َيـْعِرُفُه ِمنَا ـَعَلينَا َرُجل  َشِديُد بِيَاِض الثِيَاِب، َشِديُد َسَواِد الَشَعِر، ا ُيرى َعَليِه َأث
، َحتَ  ، َفَأْسنََد ُرْكبَتَيْـِه إَى ُرْكبَتَيْـِه، َوَوَضَع َكَفيْـِه َعَى َفِخَذْيـِه، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصى َجَلَس إَى النَبِِي َأَحد 

اإْساُم َأْن َتْشَهَد َأْن ا إَلـَه إَا اهُ َوَأَن : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفَقاَل َرُسوُل ا َيا ُمـَحـَمُد َأْخِرْي َعِن اإْساِم؟
، َوُتِقيَم الَصاَة، َوُتْؤي الَزَكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتـُحَج البَيَْت إِن ملسو هيلع هللا ىلص ٬دا  َرُسوُل اُمـَحـمَ 

 .(1)أخرجه مسلم. ..َقاَل: َصَدْقَت «. يِه َسبيا  اْستََطْعَت إلَ 

 :حاجة البرية إى اإسام 

أعظم من حاجتهم للطعام   سعادة للبرية ي الدنيا واآخرة إا باإسام، وحاجتهم إليها
 وهو أعظم نعم اه عى خلقه.، والراب واهواء
ى الرع، فهو بن حركتن: حركة جلب ها ما ينفعه، وحركة يدفع ها إوكل إنسان مضطر 

 .وُيعطى أتباعه اأجر امضاعف، ما يره، واإسام هو النور الذي يبن ما ينفعه وما يره

 يان واإحسان:الفرق بن اإسام واإ 

ن أحدما باآخر فامقصود باإسام اأعال الظاهرة، وهي رِ اإسام واإيان إذا قُ  -1
، اخمسة، وامقصود باإيان اأعال الباطنة، وهي أركان اإيان الستة اإسام أركان

 وإذا انفرد أحدما شمل معنى اآخر وحكمه.

ودائرة اإيان أعم من دائرة اإسام، ، دائرة اإياندائرة اإحسان من جهة نفسه أعم من  -1
فا يصل العبد إى مرتبة اإحسان إا إذا ، فاإحسان أعم من جهة نفسه ؛ أنه يشمل اإيان

فة من أهل اإيان، فكل واإحسان أخص من جهة أهله ؛ أن أهل اإحسان طائ، حقق اإيان
 حسن مؤمن، وليس كل مؤمن حسنا .

؛ أنه يشمل اإسام، فا يصل العبد إى مرتبة  إيان أعم من اإسام من جهة نفسها -3
اإيان إا إذا حقق اإسام، واإيان أخص من جهة أهله؛ أن أهل اإيان طائفة من 

                                                        

 (.1برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 وليس كل مسلم مؤمنا . ، أهل اإسام ليسوا كلهم، فكل مؤمن مسلم
 والكفر والرك اإسام الفرق بن: 

فهو  هولغره فهو مرك، ومن م يستسلم  هوحده فهو مسلم، ومن استسلم  هاستسلم من 
 كافر مستكر.

 والرك َتـنَـق ص لرب العامن بجعل غره ريكا  له.والكفر إنكار الرب سبحانه بالكلية، 
والكفر جحد ، ؛ أن الشـرك فيه إثبات للرب، وإثبات ريك لهركـالشوالكفر أعظم من 

للرب، ويطلق كل واحد منها عى اآخر، وإذا اجتمع الكفر والشـرك ي آية أو حديث 
 افرقا،وإذا افرقا شمل كل واحد معنى اآخر وحكمه.

                                              قال اه تعاى : 
 [.17/لتوبة] ا
 النعمة الكرى: 

 اه ها عى البرية. اإسام هو أعظم نعمة أنعم
    )والقرآن الكريم أعظم كتاب أورثه اه من اصطفاه من خلقه كا قال سبحانه: 

                               
 [.31/ فاطر] (           

 وقد َقَسم اه هذه اأمة التي أورثها هذا الكتاب العظيم إى ثاثة أقسام :
 لنفسه .. ومقتصد .. وسابق باخرات. ظام

 ويعصيه مرة، وخلط العمل الصالح بالسييء.، فالظام لنفسه : الذي يطيع ربه مرة
 وبدأ به ي اآية لئا يقنط، وإظهارا  لفضل اه عليه، وأهم أكثر أهل اجنة.

 وامقتصد: هو الذي يؤدي الواجبات، ويرك امحرمات.
و الذي يؤدي الواجبات، ويرك امحرمات، ويتقرب إى اه بكل ما والسابق باخرات : ه

أمر به من الفرائض والنوافل، وأَخر ذكره ي اآية لئا ُيعجب بعمله فيحبط، وأنه أوى 
 .ناس بدخول اجنة التي ذكرها بعده، وهم أقل أهل اجنةال

       ):انهوقد وعد اه ميع اأقسام الثاثة بدخول اجنة كا قال سبح
 .[33/فاطر[ (                         



 
11 

 أركـان اإســام  -2

 :أركان اإسام مسة 

ْسَامُ ُبنَِي  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه  َشَهاَدِة َأْن ، ْمسٍ ـَعَى َخ  اْإِ
«. َرَمَضان َصومِ وَ  ،ِج احَ وَ  ،َوإِيتَاِء الَزَكاةِ  ،َوإَِقاِم الَصَاةِ ، وأَن ُمـحَمدا  رُسوُل اه اه،َا إَِلَه إَِا 
  .(1)متفق عليه

  :)معنى شهادة أن )ل إله إل اه 

ويلتزم بذلك، ويعمل به،  أن يعرف اإنسان بلسانه وقلبه أنه ا معبود بحق إا اه عز وجل،
                      )وجتنب ما سواه من امعبودات الباطلة: 

 [.21/ احج] (                      

 ، نفي ميع ما ُيـعبد من دون اه :مشتملة عى نفي وإثبات، )ا إله( أيو)ا إله إا اه( 
 وحده ا ريك له ي عبادته كا أنه ا ريك له ي ملكه. ٬)إا اه( إثبات العبادة 

                                    ):  قال اه تعاى
                                 

 [.71/ اأنعام] (                  

  :)معنى شهادة أن )حمدًا رسول اه 

،ويعمل عبداه ورسوله إى الناس كافة ملسو هيلع هللا ىلصأن يعرف اإنسان بلسانه وقلبه أن حمدا  
فيا أمر، وتصديقه فيا أخر، واجتناب ما هى عنه   ملسو هيلع هللا ىلص طاعة النبيبمقتى ذلك من 

                     ):  وزجر، وأن ا يعبد اه إا با رع
 [.31/ آل عمران] (    

                              وقال اه تعاى: 
                           

 [.151/اأعراف]            

 
                                                        

 .(12واللفظ له ، ومسلم برقم ) (1، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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ره أن تؤمن باه، ومائكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآخر، وتؤمن بالقدر خ :اإيان  اإيـمــان -10
 . ، وتعمل بمقتى ذلكوره

، عةقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واجوارح، يزيد بالطا ،فاإيان قول وعمل
 اإيان: حقيقة  وينقص بامعصية.

 اإيان مركب من أمرين:
 اعراف وإقرار.. وقبول وإذعان.

فا يكفي ااعراف واإقرار بدون القبول والعمل، بل ابد من التصديق امستلزم للقبول 
 واإذعان، وقبول اأخبار، واإذعان لأحكام:

                                  
 [.5]البينة/      

 أقسام اإيان:  ا يبلغ عبد حقيقة اإيان حتى يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه، وما أخطأه م يكن ليصيبه.و

 ينقسم اإيان إى قسمن:
كل خلوق عى اإيان به، وأنه اخالق الرازق الذي  إيان فطري، فقد فطر اه  اأول:

                                يدبر هذا الكون:
 [.31]الروم/                         

 وهو من رمة اه بعباده.، فهذا إيان فطري مركوز ي فطرة كل إنسان
القرآنية،  إيان كسبي نحِصله بجهد بري، بالنظر ي اآيات الكونية، والتدبر لآيات الثاي:
    إياننا باه العظيم بمعرفة أسائه احسنى، وصفاته العى، وأفعاله احميدة:فيزيد 

                                   

 [.12]حمد/ 
وامطلوب من كل إنسان حصيل اإيان الكسبي الذي يزيد اإيان الفطري، وحرك 

               ا ريك له:القلب واللسان واجوارح بعبادة اه وحده 
 [.111]يونس/                        
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واإيان الذي ينجي صاحبه من النار، ويدخل بسببه اجنة، هو هذا اإيان الكسبي الذي 
 حمل صاحبه عى عبادة اه وحده، وطاعة اه ورسوله، واجتناب معصية اه ورسوله:

                         
 [.151اأعراف/ ]      

 أن  و إيان ا قيمة له كإيان إبليس؛وكل إيان ا حمل صاحبه عى طاعة اه، فه
                     فإبليس قال: ، اإيان باه ابد أن يتبعه طاعة اه 

 [.32احجر/ ]
        قد عى وكفر واستكر، فلعنه اه:فهذا اإيان، وهذا القول، م ينفعه، ف

 [.31البقرة/ ]                                        
 :كال اإيان 

 واآيات القرآنية .، والنظر ي اآيات الكونية، يكمل إيان العبد بمعرفة أركان اإيان الستة
، وزاد حبه له، وزاد تعظيم العبد لربه، وكلا ازدادت تلك امعارف قوي اإيان باه

 وثقلت عليه امعاي .  ، وَخـَفت عليه الطاعات
فإذا كان ونرها، ، والعمل ها، ولرسوله تستلزم وجود حبوباته وحبتها هامحبة التامة و

 -وما عمل بدنه  -ه عه نْ ـومَ ، هوعطاؤه ، - وما عمل قلبه - هوبغضه ، ه امسلم حب
 عز وجل.ان، وكال حبة اه يـدل ذلك عى كال اإ

                               قال اه تعاى :  -1
 [ .111/ونس] ي      

                        ) : قال اه تعاىو -1
 [.31/ آل عمران ] (     

                          ) : قال اه تعاىو -3
                                 

 درجات اإيان:   [.1 -1/ اأنفال ] (                    

 اإيان له طعم، وله حاوة، وله حقيقة. 
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، َوبِاإْساِم َرّبا   هْن َرِيَ بِاَذاَق َطْعَم اإْيـَان مَ »بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصنه النبي يَ ـــفبَ  أما طعم اإيان -1
 .(1)أخرجه مسلم«. ِدينا ، َوبُِمـَحـَمٍد َرُسوا  

اإيَان: َأْن حاَوَة  وجدَ  فيهِ  ُكنَ  ثـاث  َمن»بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص نها النبي فبيَ  وأما حاوة اإيان -7
اسَيُكوَن اهُ َورَ  ـِه ِمـَا ِسَواُمَ َه َأْن كرَوَأْن يَ ، هإا  ُيـحبّهُ ْرَء ا ـَب امَ ـِحـيُ َوَأْن ، ولُه َأَحَب إَليْ

 .()متفق عليه«. َيـُعوَد ي الُكْفِر َكَا َيْكَرُه َأْن ُيـْقَذَف ي النَار
حقيقة الدين، وقام بجهد و، كال اليقن فتحصل من كان عنده وأما حقيقة اإيان -3

 وبذا  وتركا .، ، وصدقا  وصرا  إنفاقا  الدين، عبادة  ودعوة، هجرة ونرة، جهادا  و
            ) : قال اه تعاى -1

            
 [.1-1]اأنفال / (          

          )قال اه تعاى: و - 1
 . [71]اأنفال/ (         

           ) : قال اه تعاىو -3
 .[15]احجرات /  (         

 أعى درجات اإيان: 

 وله حقيقة.، وله حاوة، وله طعم، وله صورة، اإيان له لفظ
وأعى درجات اإيان هو اليقن؛ أنه إيان ا شك معه وا تردد، بأن تتيقن ما غاب عنك 

 اه كأنك تراه،وهذا هو مقام اإحسان. فتعبد، كا تشاهد ما حر بن يديك عى حد سواء
فإذا صار ما أخر اه به من الغيب فيا يتعلق باه وأسائه وصفاته ومائكته وكتبه ورسله 

 واليوم اآخر والقدر بمنزلة امشاَهد فهذا هو كال اليقن، وحق اليقن.
          ) وبالصر واليقن ُتنال اإمامة ي الدين كا قال سبحانه :

 .[11/ السجدة] (            

                                                        

 (.31برقم ) سلمأخرجه م (1)
 (.13(، واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 اإيـمـان ُشعب -11

 وأعال القلوب.، وأعال اجوارح، تشمل اأقوال احسنة، ُشعب اإيان كثرة 
يَاُن بِْضع  َوَسبُْعوَن أَْو بِْضع  َوِست وَن » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه عن النبي  أي هريرةعن  اْإِ
َواحيَاُء ُشْعبَة  ِمَن ، َوَأْدَناَها إَِماَطُة اْأَذى َعِن الَطِريِق ، اها َقْوُل َا إَِلَه إَِا َفَأْفَضُلهَ ، ُشْعبَة  

 .(1)متفق عليه «.اِإيَان
 ومن شعب اإيان: 

  ملسو هيلع هللا ىلصحب الرسول : 

يْـِه ِمْن ا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَى َأُكوَن َأَحَب إلَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 .()متفق عليه«. َوالِِدِه َوَوَلِدِه َوالنَاِس َأْجـَمِعنَ 

  :حب اأنصار 

َفاِق ُبـْغُض ـوآيُة النِ  ،آيُة اإيـَاِن ُحب  اأَنَصارِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه عن النبي 
 .(6)متفق عليه«. اأَنَصارِ 

  :حب امؤمنن 

ا َتْدُخُلوا اجَنََة َحتَى ُتْؤِمنُوا، َوا : »ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اه عن أي هريرة ري اه عنه قال: قا
ٍء إَذا َفَعْلت ُتْؤِمنُوا َحتَى َتـَحاب ْوا، ُكْم َعَى َيْ  «.َبيْنُكمْ  أَفُشوا الَسامَ  ،تُـمـبْ ــُموُه َتـَحابـُ أََوا أَدل 

 .()أخرجه مسلم

  :حب أخيه امسلم 

 ا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَى ُيـِحَب أَِخيْـهِ  : » قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عن أنس بن مالك ري اه عنه ع
 .()متفق عليه«. َما ُيـِحب  لِنَْفِسهِ  -َأْو َقاَل لِـَجاِرِه  -
 

                                                        

 واللفظ له.، (35ومسلم برقم )، (2، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.11(، واللفظ له، ومسلم برقم )15، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.71، واللفظ له، ومسلم برقم )(17، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.51برقم ) أخرجه مسلم  ()
 (، واللفظ له.15(، ومسلم برقم )13، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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 والصمت إل عن خر:، إكرام اجار والضيف 

اآِخِر َفْليَـُقْل  َواليَْومِ  ٬َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه 
َواليَْوِم  ٬َواليَْوِم اآِخِر َفْليُْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِا ٬َخْرا  أَْو ليَْصُمْت، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِا

 .(1)متفق عليه«. اآِخِر َفْليُْكِرْم َضيَْفهُ 

  :اأمر بامعروف والنهي عن امنكر 

َمْن َرَأى ِمنُْكْم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول اه عن أي سعيد اخدري ري اه
ُه بِيَِدهِ   «.َفإْن َلـْم َيْستَطِْع َفبَِقْلبِـِه َوَذلَِك َأْضَعُف اإْيـَانِ ، َفإْن َلـْم َيْستَطِْع َفبِِلَسانِـهِ ، ُمنَْكرا  َفْليُـَغِرْ

 .()أخرجه مسلم

 :النصيحة 

 ٬»ُقْلنَا لِـَمْن؟ َقاَل:  «الِديُن النَِصيَحةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن ميم الداري ري اه عنه أن 
 .(6)أخرجه مسلم«. ِئَمِة امْسِلـِمَن َوَعاَمتِـِهـمْ َولِِكتَابِـِه َولَِرُسولِـِه َوَأَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (، واللفظ له.17(، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.12برقم ) أخرجه مسلم ()
 (.55برقم ) أخرجه مسلم (6)
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 أركـان اإيـمــان - 17
 حينا سأل الصاة والسام  وهي امذكورة ي حديث جريل عليه ،أركان اإيان ستة

، َوَماِئَكتِـِه، َوُكتُبِـِه، َوُرُسِلـِه، َواليَْوِم اآِخِر، ٬اَأْن ُتْؤِمَن بِ »عن اإيان؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
هِ  ِه َوَرِ  .(1)أخرجه مسلم«. َوُتْؤِمَن بِالَقَدِر َخْرِ

 قوة رابطة اإيان : 

ن اخالق وامخلوق، رابطة اإيان أعظم الروابط عى اإطاق، ولشدة قوها ربطت ب
وربطت بن الساء واأرض، وربطت بن اأمة ورسوها العظيم، وربطت بن بني آدم ي 

وربطت بن الدنيا ، وربطت بن بني آدم واجن، اأرض، وربطت بن بني آدم وامائكة
ومن  رض وما فيهن، وخلق اجنة والنار،ومن أجلها خلق اه السموات واأ واآخرة،

ومن أجلها أرسل اه الرسل، وأنزل الكتب، ورع اجهاد ي ، ا كان اه وي امؤمننأجله
 سبيل اه .

                   )قال اه تعاى:  -1
                              

 .[71/التوبة] (        

                                 ) وقال اه تعاى: -1
                          

 .[157/البقرة] (     

 وهذا أوان بيان أركان اإيان الستة عى وجه التفصيل.
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1برقم ) مسلم أخرجه( 1)



 
11 

 ـمــاناإيأركان 
 اإيـمــان باه -1

 أربعة أمور:  ناإيان باه يتضم 

  اإيان بوجود اه تعاى. اأول:

      )كا قال سبحانه وتعاى:  خلوق عى اإيان بخالقهفقد فطر اه كل 
                                 

فإن هذه امخلوقات سابقها واحقها ابد ها من  ً، وَدَل العقل عى أن هذا الكون خالقا  .[31]الروم/  (        
ِجَد نفسها بنفسها، وا أن ُتْوَجَد صدفة، فتعَن أن يكون خالق َأْوَجَدها، وهي ا يمكن أن ُتوْ 

       )وهو اه رب العامن كا قال سبحانه وتعاى: ها ُموِجد 
زق اإنسان ب الليل والنهار، ورِ فإننا نرى تقلي ،وَدَل احس  عى وجود اه سبحانه  .[32-35]الطور/ (          
   )وتدبر أمور اخائق، ما يدل دالة قاطعة عى وجوده تعاى:  واحيوان،

 .[11]النور/ (        

 .معجزات رآها الناس، أو سمعوا هاواه أيـَد رسله وأنبياءه بآيات و

ر اه ها رسله ويؤيدهم ها، وهذا برهان قاطع عى ـر، ينصـوهي أمور خارجة عن قدرة البش 
وفلق البحر ، ملسو هيلع هللا ىلصسلهم وهواه عزوجل،كا جعل اه الناربردا  وساما  عى إبراهيم وجود مر
     )فا ريب ي وجوده: ، ملسو هيلع هللا ىلصوشق القمر محمد ، ملسو هيلع هللا ىلصوأحيا اموتى لعيسى ، ملسو هيلع هللا ىلصموسى 

 .[11/إبراهيم]  (                                

ما يدل با ريب عى  ،وأغاث امكروبنكم أجاب اه من الداعن، وأعطى السائلن، و
 وجوده وعلمه وقدرته سبحانه. 

           )تعاى:  اه قال -1
 .[2]اأنفال / (

            )تعاى:  اه قالو -1
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فاأحكام العظيمة العادلة امتضمنة  وتعاى، وَدَل الشـرع عى وجود اه سبحانه  .[11-13]اأنبياء/ (

عى أها قاطع مصالح اخلق، والتي أنزها اه عز وجل ي كتبه عى أنبيائه ورسله دليل 
 من رب حكيم قادر، عليم بمصالح عباده.

 اإيان بأن اه هو الرب وحده ا ريك له.  الثاي :

فا خالق ، وله اخلق واأمر كله، بيده امُـلك الذي يستحق أن ُيعبد هو امَـلك الذي والرب
، ، اخلق خلقه، واملك ملكه، واأمر أمرهوحده ٬إا اه، وا مالك إا اه، واأمر كله 

ر، فِ غْ تُ ِحـم، ويغفر إذا اْس يرحم إذا اسُرْ العليم القدير،العزيز الرحيم، الغني احميد،  هو
 حي قيوم ا تأخذه سنة وا نوم.  عل ما يشاء،، ويفعيئل، وجيب إذا دُ ويعطي إذا ُس 

وله خزائن السموات ، وله ما ي السموات وما ي اأرض، له وحده ملك السموات واأرض
، وله ملك عام الغيب وله جنود السموات واأرض، وله غيب السموات واأرض، واأرض
 . وله ملك الدنيا واآخرة والشهادة،

                              )  قال اه تعاى: -1
                                        

 . [51]اأعراف/ (        

 . [111]امائدة/ (                                ) تعاى: اه قالو -1

امخلوقات، وأوجد اموجودات، فنعلم ونتيقن أن اه عز وجل هو الرب الذي خلق 
             وصَور الكائنات، وخلق اأرض والسموات: 

 [ .3/ونس] ي     

اإنسان خلق خلق جل جاله الشمس والقمر، وخلق الليل والنهار، وخلق اماء والنبات، و
          ) : واأهار البحاروخلق  ،واحيوان، وخلق الراب واجبال

الواحد القهار،  خلق اه كل يء بقدرته، ليس له وزير وا مشر وا معن، سبحانه هو الرب  . [1]الفرقان/(                                            
اخائق  ودحا اأرض بمشيئته، وخلق وأمسك الساء بقدرته،، برمته استوى عى العرش
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      د بقوته، رب امرق وامغرب ا إله إا هو احي القيوم : بإرادته، وقهر العبا
                                        

 [ .23-21/لزمر] ا          

قدير عى كل يء، حيط بكل يء، مالك لكل يء، رب  اه سبحانه ونعلم ونتيقن أن
يء، خضعت اأعناق لعظمته، وخشعت اأصوات هيبته، عليم بكل يء، قاهر فوق كل 

وهو اللطيف اخبر، يفعل ما  ،وهو يدرك اأبصار ،وذل اأقوياء لقوته، ا تدركه اأبصار
 .[11]يس/ (            ) : يشاء، وحكم ما يريد

 متعال، يعلم سبحانه ما ي السموات وما ي اأرض، عام الغيب والشهادة الكبر ا
يعلم مثاقيل اجبال، ويعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر اأمطار، ويعلم عدد ورق 

 :أرق عليه النهارما و ،الرمال، ويعلم ما أظلم عليه الليل اأشجار، ويعلم عدد ذرات
(                        

 .[52]اأنعام/ (                               

  ونعلم ونتيقن أن اه جل جاله كل يوم هو ي شأن، ا خفى عليه يء ي اأرض وا
 ي الساء، يدبر اأمر، ويرسل الرياح، وينزل الغيث، وحيي اأرض بعد موها.

        ) :من يشاء، وحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويرفع ويضعيعز من يشاء، ويذل  
                                                             

                                                         
 .[17-12/آل عمران]  (                                

 ٬خزائن السموات واأرض كلها  وأن، ونعلم ونتيقن أن خزائن كل يء عند اه وحده 
 وحده، وكل يء ي الوجود فخزائنه عند اه: 

ئن النبات، خزائن اهواء، خزائن امعادن، خزائن الصحة، خزائن اأمن، خزائن امياه، خزا
خزائن النعيم، خزائن العذاب، خزائن الرمة، خزائن اهداية، خزائن القوة، خزائن العزة، 

       ) وحده: د اهبيو وحده، ها عند اهكل هذه اخزائن وغر
 .[11]احجر/ (   

 ،وُملك اه وإذا علمنا ذلك وتيقنا عى قدرة اه، وعظمة اه، وقوة اه، وكرياء اه، وِعْلم اه،
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وخزائن اه، ورمة اه، ووحدانية اه أقبلت القلوب إليه، وانرحت الصدور لعبادته، 
ت األسن بذكره تعظيا  وتكبرا ، وتسبيحا  وحميدا ، فا قادت اجوارح لطاعته، وهجوان

 وا ترجو إا إياه، تسأل إا إياه، وا تستعن إا به، وا تتوكل إا عليه، وا خاف إا منه،
                  ) :وا تعبد إا إياه
 .[111]اأنعام /   (

  .اإيان بألوهيته سبحانه :الثالث

فهو ، وأنه وحده امستحق للعبادة، فنعلم ونتيقن أن اه وحده هو اإله احق ا ريك له
رب العامن، وإله العامن، ونعبده با رع، مع كال الذل له، وكال احب له، وكال 

 لوهيته أمرا  ورعا  .فيجب أن نخضع أ، فكا خضعنا لربوبيته خلقا  وتدبرا  ، التعظيم له

 فكذلك هو واحد ي ألوهيته ا ،ونعلم ونتيقن أن اه كا أنه واحد ي ربوبيته ا ريك له
          ) : ريك له، فنعبده وحده ا ريك له، ونجتنب عبادة ما سواه

 .[123]البقرة/ (  

 ) وهيته باطلة، وعبادته باطلة:فاه عز وجل هو اإله احق، وكل معبود من دون اه فأل
                )   

 .[21]احج/

  .اإيان بأساء اه وصفاته الرابع:

  .ها، والعمل بمقتضاها ٬وااعراف ها، والتعبد ، فهمها وحفظها :ومعناه
 .وتعظيا  له ٬والكرياء وامجد واجال مأ قلوب العباد هيبة  ٬فمعرفة أوصاف العظمة 
 ه.والقدرة واجروت مأ القلوب ذلة وانكسارا  وخضوعا  والقوة  ومعرفة أوصاف العزة

رغبة وطمعا  ي فضل و، حبا  هومعرفة أوصاف الرمة والر واجود والكرم مأ القلوب 
 . اه وإحسانه وجوده

 حركاته وسكناته. ميعومعرفة أوصاف العلم واإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه ي 

اأنس حبة اه، والشوق إليه، وو، تعظيم اه جموع هذه الصفات توجب للعبدمعرفة و
                  : رب إليه بعبادته وحده ا ريك لهالتقبه، والتوكل عليه، و

 .[12/حمد]                         
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  والصفات، احسنى من اأساء ملسو هيلع هللا ىلصو أثبته له رسوله سبحانه ما أثبته لنفسه، أ ٬ونثبت 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصوننفي عنه ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ، العى

فنؤمن بأن اه )رحيم( ، ، وبا دلت عليه من امعاي واآثاربأساء اه وصفاتهونؤمن 
ي بقية  وهكذا القول ،أنه ذو رمة، ومن آثار هذا ااسم: أنه يرحم من يشاء : ومعناه
 والصفات. اأساء
وا  ،وا تكييف ،وا تعطيل ،غر حريفذلك عى ما يليق بجاله سبحانه من  كل ونثبت
 . [11]الشورى/ (           ) عى حد قوله سبحانه:، مثيل

 .ونعلم ونتيقن أن اه وحده له اأساء احسنى والصفات العا، وندعوه ها 

             ): قال اه تعاى -1
 .[111]اأعراف/ (   

، ِماَئة  إَا  ٬إَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1 تِْسَعة  َوتِْسِعْنَ اْسا 
 .(1)متفق عليه«. َواِحدا ، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجنَة

 : أصول اإيان بأساء اه وصفاته 

 ساء اه وصفاته يقوم عى ثاثة أصول:اإيان بأ
 واأفعال. والصفات : تنزيه اخالق سبحانه عن مشاهة امخلوقن ي الذات واأساءاأول
 من اأساء والصفات. ملسو هيلع هللا ىلص: اإيان با وصف اه به نفسه أو وصفه به رسوله  الثاي

، فكا ا نعلم كيفية ذاته، اله: َقْطع الطمع عن إدراك كيفية أساء اه وصفاته وأفعالثالث 
                         ) :أسائه وصفاته وأفعاله كا قال سبحانه  كذلك ا نعلم كيفية

 .]11الشورى/[(      
 : أقسام أساء اه احسنى 

 أساء اه احسنى تنقسم إى قسمن :
البصر، ، مثل: السميع، و غالب اأساء وه، ما يسمى اه به مفردا  أو مقرنا  بغره اأول :

 القوي وغرها .
                                                        

 (.1277(، ومسلم برقم )7321، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)



 
11 

بل مقرنا  بمقابِله ؛ أن الكال ي اقران ااسمن معا  ، ما ا يطلق عى الرب مفردا   :الثاي 
 ُتذكر إا مقرنة .فا ، جري جرى ااسم الواحدفهذه ، كامقدم وامؤخر

 :أقسام معاي أساء اه احسنى 
 احسنى من حيث معانيها ستة أقسام: أساء اه
  اأساء الدالة عى ذات اه ووحدانيته مثل :اأول : 

، وأمثاها ، الظاهر، الباطن، اآخراه، اإله، الواحد، اأحد، احق، احي، القيوم، اأول
 من اأساء احسنى.

 اأساء الدالة عى املك والقدرة مثل :الثاي : 
 اجبار، امهيمن ، القهار ، القادر ، القوي ، امقدم وامؤخر وأمثاها .، املك، العزيز

  اأساء الدالة عى اخلق واإجاد واإمداد مثل :الثالث : 
 اخالق ، البارئ ، امصور ، الرزاق ، الوهاب ، الكريم ، البَـّر ، امقيت وأمثاها .

  ل :اأساء الدالة عى العلم واإحاطة مث الرابع :
 السميع ، البصر ، العليم ، اخبر ، الرقيب ، الشهيد ، احفيظ ، امحيط وأمثاها.

  اأساء الدالة عى الرفق والرمة وامغفرة مثل : اخامس :
الرب ، الرمن ، الرحيم ، الرؤوف ، احليم ، احميد ، الشكور ، الودود ، الوي ، النصر ، 

 الغفور ، التواب وأمثاها .امجيب ، العفو ، القريب ، 
 اأساء الدالة عى اهداية والبيان مثل : السادس :

 اهادي ، امبن ، الوكيل ، الكفيل وأمثاها .
وامثل اأعى ي ، واأفعال احميدة، والصفات العى، فلله جل جاله اأساء احسنى

 السموات واأرض . 
    الة عى الذات ، متعددة امعاي والصفات :وميع أساء اه احسنى واحدة ي الد

 [.1]طه/                              
فاسم اه )الرمن( يدل عى ذات اه، ويدل عى صفة الرمة، واسم اه )القدير( يدل عى 

 ذات اه، ويدل عى صفة القدرة... وهكذا.
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 أساء اه احسنى

وهي  ،دالة عى أوصاف كاله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أساءأساء اه عز وجل 
                    : وبذلك كانت حسنى ،أوصاف

    [.111/اأعراف]                
  وأعظمها وأَجّلها وأوجبها. والعلم باه وأسائه وصفاته أرف العلوم

 عز وجل:ء اه ومن أسا

 وخضع له، وتفزع إليه ألوه امعبود الذي تْأَلـهه اخائق وحبه، وتعظمه، وهو ام:اه
قلوب عى تعظيمه وحبته والذل له؛ ما له من اأساء اإله الذي فطر الوهو ، ي احوائج

 احسنى، والصفات العى، واأفعال احميدة، وامثل اأعى.
 ووصلت رمته إى كل خلوق.، : الذي وسعت رمته كل يءوهو الرمن الرحيم

ك لَ الذي مَ  العام العلوي، والعام السفي، يك اخائق كلهالَ : الذي مَ وهو املك
 .، الذي يفعل ما يشاء، وحكم ما يريدامالك واملوك والعبيد

 : النافذ أمره ي ملكه، بيده املك، يؤي املك من يشاء، وينزع املك من يشاء.امليك

 .واجال واجال : امنزه عن النقائص والعيوب، اموصوف بصفات الكالالقدوسوهو

 .، بيده السام، ومنه السامم من كل عيب وآفة ونقصلِ : الذي َس وهو السام

 شاء من عباده. نْ َن به عى مَ خلقه من أن يظلمهم، خلق اأمن ومَ  نَ مِ : الذي أَ وهو امؤمن

، وا يمتنع ا يغيب عنه يء ،القادر الذييصدر منهم: الشاهد عى خلقه با وهو امهيمن
 . ، امهيمن عى املك واملكوت كلهعليه يء

ـُوهو العزيز ب، لَ غْ ـ: الذي له العزة كلها، فهو العزيز الذي ا يرام جنابه، والقاهر الذي ا ي
 امخلوقات.ميع والقوي الشديد الذي خضعت له 

 اجبار ،قاهر هم عى ما أراد، ذو اجروت والعظمة: العاي عى خلقه، الوهو اجبار
 ويصلح أحواهم.، الذي جر عباده

 : الذي تكر عن صفات اخلق فا يء مثله، الذي تكر عن كل سوء وظلم.وهو امتكر

 : الذي كل يء دونه صغر، وله الكرياء ي السموات واأرض.وهو الكبر
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 ، الذي خلق كل يء وحده اريك له.غر مثال سبق خلق عىابدع ذي أ: الوهو اخالق
 ، بأي قْدٍر شاء.متى شاء، وكيف شاء : الذي خلق وخلق كل يء بقدرتهاخاق

 أبرياء. ز بعض خلقه عن بعض، وجعلهميَ ـالذي برأ اخلق فأوجدهم بقدرته، ومَ : وهو البارئ

، ر والصغرـبَ ر، والكِ ـصلقِ : الذي أنشأ خلقه عى صور ختلفة، من الطول واوهو امصور
 .واحجم واللون والشكل

 .، ي كل آنوهب ما شاء من يشاء، : الذي جود بالعطاء والنعم عى الدواموهو الوهاب

 ويسكن ي ملكه.، ،فكل أحد يأكل من رزقهع اخلق كلهم رزقه: الذي وِس وهو الرزاق
 .تهبفضله وقدر ى خلقهإ: الذي خلق اأرزاق وأوصلها الرازق

الغفور  ،بخلقه ورأفته ؛ لكال رمته: امعروف بالغفران والعفو والصفحالغفور الغفار وهو
 الذي فتح أبواب مغفرته خلقه .، واسع امغفرة، ذنوب عباده الذي يسر

القاهر ، : العاي والقاهر فوق عباده، الذي خضعت له الرقاب، وذلت له اجبابرةوهو القاهر
ى، أو يمنع ما أمى، ا راد لقضائه، ـطالب، ا يملك أحد أن يرد ما قضأبدا ، الغالب لكل 
 وا معقب حكمه.

 ما سواه مقهور.كل : الذي قهر اخائق كلها عى ما أراد، فهو القاهر والقهاروهو 

: الذي حكم بن عباده باحق والعدل، ويفتح هم أبواب الرمة والرزق،  وهو الفتاح
 نن، امتفرد بعلم مفاتح الغيب.النار لعباده امؤم

ر واخفيات، والظواهر والبواطن، ـبالس مـالعالِ  : الذي ا خفى عليه يء،وهو العليم
 .، ظاهر وباطنالعليم بكل يء، واأقوال واأفعال، والغيب والشهادة، عام الغيوب

حمود عى جده ، وجَده خلقه لعظمته، فهو امالعظيمة : الذي مَجد بأفعالهوهو امجيد
 .وأفعاله وأسائه وصفاته وعظمته، وإحسانه

، ومالك اخائق، الذي له املك والعزة والعظمة والكرياء، رب كل يء: وهو الرب
 ويقوم بأمورهم ي الدنيا واآخرة، ا إله غره، وا رب سواه.، با ينفعهم الذي يري خلقه

، وي خلقه ملكه وسلطانهأسائه وصفاته، وي ذاته و: ذو العظمة واجال ي وهو العظيم
 .وأمره، وي عطائه ومنعه
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ع رزقه اخلق ووِس ووِسع علمه كل يء، : الذي وسعت رمته كل يء، وهو الواسع
 واسع العظمة واملك والسلطان، واسع الفضل واإحسان.، أمعن

 .النقائص واآفات: الذي له قدر عظيم، الكثر اخر دائمه، امنزه عن وهو الكريم
 .الذي العطاء أحب إليه من امنع، وإحسانه اجميع بعطائه وفضله : الذي عمَ اأكرم

، امثني عليهم، امحسن إليهم وإى من عباده : امحب من أطاعه وأناب إليهوهو الودود
 .التي ا تعد وا حى الذي يتودد إى خلقه بنعمه، غرهم

 .كلهم ء، القائم عى كل يء، امعطي أقوات اخلق: احافظ لكل يوهو امقيت

  ، ويرفع الدرجات.: الذي يضاعف احسنات، ويمحو السيئاتوهو الشكور
الثواب اجزيل، ويعطي الكثر من عليها : الذي يشكر اليسر من الطاعة، فيعطي الشاكر

 النعم، ويرى باليسر من الشكر.

ر  بعباده الذي يلطف هم من حيث ا يعلمون، ـالبَ : الذي ا خفى عليه يء، وهو اللطيف
 وهو يدرك اأبصار.، لطيف ا تدركه اأبصار

 ل عى عباده بعقوبتهم عى ذنوهم، بل يمهلهم ليتوبوا.جَ عْ : الذي ا يَ وهو احليم

خفى عليه يء من أمور خلقه، من متحرك وساكن، وناطق وصامت، : الذي اوهو اخبر
 .وظاهر وباطن، وصغر وكبر

 .قه، وأحاط علمه بكل يءلَ ظ ما َخ فِ ـ: الذي َح وهو احفيظ
الذي  ،وامهالك أولياءه من الوقوع ي الذنوب ظفِ ـَح و ظ أعال العباد،فِ ـ: الذي َح احافظ

 ا يغيب عا حفظه.

ع مْ اأصوات، ا يشغله َس ميع ع سمعه الذي يسمع ميع اأصوات، وِس : وهو السميع
مع اختاف األسنة واللغات واحاجات، يستوي عنده الر والعانية، والقريب ع مْ عن َس 
 .، والساكن وامتحركوالبعيد

وأعال العباد، ومن يستحق اهداية،  تر كل يء، العليم بحاجاـ: الذي يبصوهو البصر
 .وا يفوته يء، ومن يستحق الضالة، ا يعزب عنه يء، وا يغيب عنه يء

: ذو العلو واارتفاع، الذي كل يء حت قهره وسلطانه، فهو اأعى امتعالوهو العي 
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، امتعاي عن العظيم الذي ا أعظم منه، العي الذي ا أعى منه، الكبر الذي ا أكر منه
 .والعيوب واآفات ميع النقائص

ره، ي خلقه وأم: الذي يضع اأشياء ي حلها بحكمته وعدله، احكيم وهو احكيم
، ، احكيم الذي أحكم اأمور كلها، احكيم ي ثوابه وعقابهي أقواله وأفعالهاحكيم 

الذي ينر فضله، ويوسع رزقه ؛ لكال علمه وحكمته، الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريد
 عى من شاء من عباده.

 .الذي سلم له احكم فا جور وا يظلم أحدا   الذي َحَكم املك واملكوت،:احكم
، احي الذي أبدا   الباقي الذي ا جوز عليه اموت وا الفناء، الذي ا يموت : وهو احي

 .خلق احياة ي كل حي

، ى أحد، امقيم لغره، القائم بتدبر اخائق كلهاإ: القائم بنفسه فا حتاج وهو القيوم
 ا تأخذه سنة وا نوم.احي القيوم الذي 

، الواحد اأحد، توَحد بجميع الكاات ا يشاركه فيها أحد: الذي وهو الواحد اأحد
، الواحد ي ذاته وأسائه القادر عى كل أحد، امالك لكل أحد، الغني عن كل أحد

 .وصفاته وأفعاله

، ادهــالذي ا غنى هم عنه أبدا ، امحاسب لعب ،: الكاي لعبادهيبـب احسـوهو احاس
 .احسيب الذي ا يفوته يء

: امَطلع عى ميع اأشياء، الذي أحاط علمه بكل يء، والذي شهد لعباده و الشهيدوه
 وعى عباده با عملوه.

 ، القوي الذي قهر كل قوي.: التام القوة، الذي ا يغلبه غالب، وا يفوته هاربوهو القوي
 . هاية ها، الذي له القوة امطلقة التي ا: الشديد القوي الذي ا تنقطع قوتهامتنوهو 

 .، الذي يواي ميع خلقه بالنعم واأرزاقي ملكه العظيم : مالك التدبروهو الوي
 : امحب النار امعن لعباده امؤمنن.اموى

امحمود ، امحمود عى أسائه وصفاته، وأفعاله ، وكله : الذي يستحق احمداحميد وهو
 .حميد الذي يشكر لعباده كل ذرة من خرا، وثوابه وعقابه، ورعه وقدره إحسانهعى 



 
1 

 وجوده، الذي ُيصمد إليه ي ، وي جده: الذي بلغ الكال ي سؤدده وعظمتهوهو الصمد
 .وحده ا ريك له احوائجقضاء 

، الذي ء، وا يفوته يءا يعجزه يالقادر الذي  : كامل القدرة،وهو القدير القادر امقتدر
 .القدير الذي خلق القدرة ي كل قادر، ة الشاملةله القدرة التامة الدائم

  .واآخرة وي الدنيا ي العام العلوي، والعام السفي : القائم بأمراخائق كلهاالوكيل وهو
بأرزاق اخائق،  الذي تكفل: احفيظ لكل يء، القائم عى كل نفس، الكفيلوهو 

 .الدنيا واآخرةي  الذي يمد ميع خلقه باأقوات، ورعاية مصاحهم

 الغني الذي ا تنقص خزائنه مثقال ذرة أبدا  .: الذي استغنى عن اخلق، وهو الغني

  .: الذي ا شك وا ريب ي وجوده، الذي ا خفى عى خلقهوهو احق
 الذي أوضح خلقه سبل النجاة ي الدنيا واآخرة.الظاهر للبصائر، :امبنوهو 

 .بمعرفته واإيان بهامؤمنن ات واأرض، ونَور قلوب : الذي أنار الساووهو النور
 .: الذي اأصدق منه، الصادق ي أخباره وأحكامه، الصادق الذي ا خلف اميعادوهو الصادق

: الذي يستحق أن ُيـهاب وُيثنى عليه وحده، ذو العظمة والكرياء، وهو ذو اجال واإكرام
 وذو الرمة واإحسان.

 .بأنواع اإحسان الرحيم بعباده، العطوف عليهم، امحسن إليهم: رُ ـوهو البَ 

 : الذي يتوب عى التائبن، ويغفر ذنوب امنيبن، خلق التوبة وَقبِلها من عباده.وهو التواب

 : الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده ا سيا مع التوبة وااستغفار.وهو العفو

 .، الذي عمت رأفته ميع خلقهطف بخلقه كلهموالرمة والل: ذو الرأفة وهو الرؤوف

  .: الذي ليس بعده يءواآخر: الذي ليس قبله يء، وهو اأول
 : الذي ليس دونه يء.والباطن: الذي ليس فوقه يء، والظاهر

 : الباقي بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كل يء ومصره، احي الذي ا يموت.وهو الوارث

فا يقدرون عى  ،أحاطت قدرته بجميع خلقهالذي ، بكل حيطأحاط  : الذيوهو امحيط
، وأحى كل يء عددا . ،فوته  أو الفرار منه، أحاط بكل يء علا 

 الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه، فهو يرى ويعلم كل يء. وهو الرقيب:
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 اإحسان.من كل أحد، القريب من الداعي، وامتقَرب إليه بأنواع الطاعة و وهو القريب

، امبن هم إى كل خر : الذي هدى سائر اخلق إى مصاحهم، اهادي عبادهوهو اهادي
 طريق احق من الباطل.

 ويضطرون إليه. ،: الذي كفى عباده ميع ما حتاجون إليهوهو الكاي

 .ا ريك له الذي ينر رسله وأتباعهم عى أعدائهم، بيده النر وحده: وهو النار النصر

: الذي ا َيطلب العون، بل ُيطلب منه العون، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد وهو امستعان
 .العي العظيم فا حول وا قوة إا باه، هؤاء وهؤاء

واأقوال  ،الذي تعرج إليه امائكة والروح، وتصعد إليه اأعال الصاحة :وهو ذو امعارج
 .من امائكة واجن واإنس الطيبة

 .ي كل زمان ومكان : الذي بسط الفضل والنعم وامنن عى خلقهولوهو ذو الطَ 

 .التي اتعد واحى ويتفضل عى عباده بأنواع النعم، الذي يملك كل يء :وهو ذو الفضل

 .لطيف هم، رحيم هم ،: الذي حب الرفق وأهله، رؤوف بالعبادوهو الرفيق

 .، الذي خلق اجال ي كل ميلوأفعاله ي ذاته وأسائه وصفاته وهو اجميل

 .واآفات،الطيِب الذي خلق الِطـيْب ي كل طيِب : امنزه عن النقائص والعيوبوهو الطيب

 .الذي خلق الشفاء ي كل دواء، ا ريك له لكل آفة وعاهة ومرض وحده وهو الشاي

لسبع واأرض ومن : امنزه عن كل عيب ونقص، الذي تسبح له الساوات اوهو السبوح
 .؛ ما له من اأساء احسنى والصفات العىفيهن، ويسبح بحمده كل يء

 الذي اريك له وامثيل ، وترحب الوترمن اأعال والطاعات.الواحد اأحد، : رــوهو الوت

 : الذي حاسب العباد وجازهم، وحكم بينهم يوم امعاد.وهو الديان

، قدم من يشاء، ويؤخر من يشاء، ويرفع من شاء، ويضع من شاء: يرم وامؤِخ وهو امقدِ 
 .ويعز من يشاء، ويذل من يشاء

عى عباده بأنواع  نّ مُ يَ الذي  : الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، كثر العطاء،اننَ ـوهو امَ 
 .عى مر الدهور اإحسان واإنعام واأرزاق والعطايا

ل احياء والسر من عباده، ويسر عى عباده الكثر من : الذي حب أهرـتِ ـوهو احيي الِس 
 .، ويستحي أن يرد من دعاهالذنوب والعيوب



 
1 

 يان بأساء اه وصفاته وأفعالهثمرات اإ
 تثمر للعبد ثمرات عظيمة أمها: وأفعاله معرفة اه بأسائه وصفاته 
فات الكال عن كل ماا يليق به من العيوب والنقائص، ووصفه بص تنزيه اه  -1

 واجال واجال.
 .، وحسن ظنه به، ومده لهلهزيادة إيان العبد وتقواه، وزيادة تعظيمه ه، وحبه  -1
 ، وأفعاله احميدة.العىبأسائه احسنى، وصفاته  الثناء عى اه  -3

 وسؤاله ودعاؤه بأسائه وصفاته. ذكر اه كثرة  -1

 وع عند مناجاته.اخوف من اه وخشيته، واحياء منه، واخش -5

 كثرة ااستغفار، وتكرار التوبة إى اه ي كل حن. -2

 ااتصاف والتعبد ه با عرف من أساء اه وصفاته عى شاكلة العبودية. -7

التسليم ه ي كل يء، فا يعبد إا اه وحده، وا حكم إا با أنزل اه، وا يتحاكم  -1
                                   إا إى ما أنزل اه:

 [.12حمد/ ]            

                                        وقال اه تعاى:
 [.25/ غافر]       
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 صفاته، وأفعالهأساس الدين هو اإيان باه عز وجل، واليقن عى ذاته وأسائه و  اإيـمــان ةزيـاد
 والعمل بموجب ذلك .، وخزائنه، ووعده ووعيده

وإذا ضعف هذا اإيان ، وميع اأعال والعبادات مبناها وقبوها مبني عى هذا اأصل العظيم
 ثم نزلت عقوبته.، ، ثم جاء سخط اهفساءت اأحوال ،ونقص ضعفت اأعال والعبادات

 وزيادته ا بد له من أربعة جهود :ولتحصيل هذا اإيان ، واإيان باه أفضل اأعال
 ثم جهد عى نره.، ثم جهد عى ااستفادة منه، ثم جهد عى حفظه، جهد عى حصيله

 ومن قام هذه اجهود هداه اه إى سبل رضاه .
 (                                                         )قال اه تعاى :  -1
 .[22/العنكبوت]
                        وقال اه تعاى:  -1

 .[3-1/العر]                
إيَان  »ُسئَِل: َأي  الَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن أي هريرة ري اه عنه َأَن َرُسوَل او -3
ور  »قيَل ُثَم َماَذا؟ َقاَل: « ٬بِيِل ااِجَهاُد ِي َس »قيَْل ُثَم َماَذا؟ َقاَل: « َوَرُسولِـهِ  ٬بِا  «.َحج  َمْرُ

 .(1)متفق عليه
 ؟ نْ ُقْلنَا م«  الِديُن النَِصيَحةُ  :» َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ري اه عنه أََن َرُسوَل ا ميم الداريعن و -1

 .()رجه مسلمأخ«.ْسِلِمَن َوَعاَمتِِهْم َرُسولِِه َوِأَِئَمِة امـَولِِكتَابِِه َولِ  ه» :َقاَل 
  .اإيان يزيد بالطاعات وينقص بامعايو

              ) قال اه تعاى:  -1
 [.1]الفتح/  (       

              )  قال اه تعاى:و -1
 .[111/التوبة] (     

، ا َيْزي الَزاي ِحَن َيْزي: »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -3  َوُهَو ُمْؤِمن 
                                                        

 (.13(، واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.55برقم ) أخرجه مسلم ()
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، َوا َيْش ـِرُق الَساِرُق ِحَن َيْس ـَوا َيْس  ُبـَها َوُهَو ُمْؤِمن  ـِرُق َوُهَو ُمْؤِمن   .  (1)متفق عليه«.َرُب اخَـْمَر ِحَن َيْرَ

َقاَل: ا إَلـَه إَا اهُ َوي  َيـْخُرُج ِمَن النَاِر َمنْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه عن النبي و -1
، َوَيـْخُرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل: ا إَلـَه إَا اهُ َوي َقْلبِـِه َوْزُن ُبرَ  ٍة ِمْن َخْر، َقْلبِـِه َوْزُن َشِعَرٍة ِمْن َخْرٍ

« ِمْن إيَان»، وي رواية: «َذَرٍة ِمْن َخْرٍ   اهُ َوي َقْلبِـِه َوْزنُ اَوَيـْخُرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل: ا إَلـَه إ
 .()متفق عليه«. َخْر ِمْن »مكان 

 من العلم بأمور: للقلب ويزيد ل بد  قلوبناوحتى يأي اإيان ي 

 .صغرا  كان أو كبرا   ،ظاهرا  كان أو باطنا  ، أن نعلم ونتيقن أن خالق كل يء هو اه :اأول
وخالق امائكة هو  وخالق اأرض هو اه، وخالق العرش هو اه، فخالق الساء هو اه،

والنبات  اه، وخالق اإنسان واحيوان و اه، وخالق البحار واجبال هووخالق النجوم ه اه،
         )واجاد هو اه، وخالق اجنة هو اه، وخالق النار هو اه: 

                             
 . [23 -21]الزمر/ (  
واهواء ، والقمر يء، والشمس يء، واأرضون يء، والسموات يء، فالعرش يء

واجن ، وامائكة يء، والناس يء، واجبال يء، والبحار يء، واماء يء، يء
ر عى القاد، واه خالق كل يء، والذرات يء، والطيور يء، واحيوانات يء، يء

                       : ، القاهر لكل يءالعليم بكل يء، كل يء
 .[111/اأنعام]                         

وننظر ي اآيات الكونية واآيات القرآنية نظر ، ونكررهنتكلم بذلك، ونسمعه، ونفكر به، 
 ، وقد أمرنا اه بذلك.ويزيد اعتبار وتفكر حتى يرسخ اإيان ي قلوبنا

              )قال اه تعاى:  -1
 .[111]يونس/ ( 

  .[11]حمد/  (       )وقال اه تعاى:  -1

 .أن نعلم ونتيقن أن اه خلق امخلوقات وخلق فيها اأثر :الثاي
                                                        

 (، واللفظ له.57(، ومسلم برقم )1175، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.123(، واللفظ له، ومسلم برقم )11أخرجه البخاري برقم )، متفق عليه ()
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 قلَ وَخ فيها اأثر وهو السمع،  قلَ وَخ اأذن  قلَ وَخ ر، ـفيها اأثر وهو البص قلَ وَخ  ق العنلَ فخَ 
النار  قلَ وَخ فيها اأثر وهو النور،  قلَ وَخ الشمس  قلَ وَخ فيه اأثر وهو الكام،  قلَ وَخ اللسان 

   : فيه اأثر وهو الثمر وهكذا قلَ وَخ الشجر  قلَ وَخ فيها اأثر وهو اإحراق،  قلَ وَخ 
 .[111/اأنعام]                                       

رف فيها، ويدبرها هو اه ـأن نعلم ونتيقن أن الذي يملك ميع امخلوقات، ويتص: الثالث
واأرض من امخلوقات كبرهم وصغرهم كلهم  واتفكل ما ي السم، وحده ا ريك له

حياة  وا يملكون موتا  وا را ،ـعبيد فقراء إى اه، ا يملكون أنفسهم نفعا  وا را  وا نص
 وهم فقراء إليه .، فاه مالكهم، وهم حتاجون إليه، وهو غني عنهم، وا نشورا  

رف ي ـويدبر أمور ميع خلقه، فالذي يتص ،ف الكونرِ ـالذي يص املك وهو سبحانه
 واأرض، وي امياه والبحار، وي النار والرياح، وي اأنفس والنباتات، وي واتالسم

الكواكب واجادات، وي الرؤساء والوزراء، وي اأغنياء والفقراء، وي اأقوياء 
 . خاضعون أمره، ، وهم ميعا  ي قبضتهوالضعفاء وغرهم هو اه وحده ا ريك له

                                   )  قال اه تعاى:
                                                            

 .[17-12/آل عمران] (                                 

 متى شاء.، ءبقدرته وحكمته وعلمه كيف يشا ي ميع خلوقاته فاه عز وجل يترف
أذن وا تسمع، ر، واـويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العن وا تبص ـيءفقد خلق الش

أنه الذي  وقد فعل ذلك سبحانه، واللسان وا يتكلم، والبحر وا يغرق، والنار وا حرق
 وهو عى كل يء قدير.  ،يترف ي اخلق كيف يشاء، ا إله إا هو الواحد القهار

وبعض القلوب تتأثر بالشـيء أكثر من خالق الشـيء، فتتعلق بالشـيء وتغفل عن خالق الشـيء 
ومن الصور ، إى اخالق والواجب أن نصل هذا العلم وهذا النظر من امخلوق، سبحانه

 ره، فنعبده وحده ا ريك له. وصوَ كل يء  الذي خلقإى امصِور 

              )قال اه تعاى: 
                   

  .[31-31]يونس/  (          



 
 

 .أن نعلم ونتيقن أن خزائن ميع اأشياء عند اه وحده ا عند غره :الرابع
وخزائن ، وخزائن النور، اهداية خزائنو، خزائن العلم فكل يء ي الوجود فخزائنه عند اه،

خزائن احبوب والثار، و خزائنوراب، ـخزائن الطعام والشو اأخاق، خزائن و، الكام
اأموال والبحار، واجبال وغرها كلها عند اه، فكل ما نحتاجه نطلبه  خزائنوياح، امياه والر

، فهو سبحانه قاي احاجات، وجيب والقرباتمن اه ونسأله إياه، ونكثر من العبادات 
 هو خر امسؤولن، وخر امعطن، ا مانع ما أعطى، وا معطي ما منع. والدعوات، 

 قدرة اه عز وجل:  .[11]احجر/(             )قال اه تعاى: 

 .، يفعل ما يشاء، وحكم ما يريدي كل يء اه عز وجل له القدرة امطلقة
لإنجاب،  سببا   اأنثىأحيانا  يعطي ويرزق باأسباب كا جعل اماء سببا  لإنبات، ووطء  -1

                              :ونحن ي دار اأسباب
                                       

                                         
 .[22/اأنعام]

  وحده اريك له: ، وا نتوكل إا عى اهامتثاا  أمر اه روعةـامشفنأخذ باأسباب 
 .[13/التغابن]                                     

ويرزق بدون اأسباب، يقول للشـيء كن فيكون، كا رزق مريم  اه وأحيانا  يعطي -1
                             ) طعاما  با شجر، وابنا  با ذكر:

  .[37/آل عمران](                                    

 ،ملسو هيلع هللا ىلصما  عى إبراهيم وأحيانا  يستعمل قدرته سبحانه بضد اأسباب كا جعل النار بردا  وسا -3
ي وقت ، بأمر واحد، وبحر واحد وأغرق فرعون وقومه ي البحر ملسو هيلع هللا ىلصوكا نجى موسى 

              )  : ي ظلمة بطن احوت والبحر ملسو هيلع هللا ىلص، وكا نجى يونس واحد
 [.13-11]يس/ (                        

 هذا بالنسبة للمخلوقات، أما بالنسبة لأحوال: 

فنعلم ونتيقن أن خالق ميع اأحوال هو اه وحده من الغنى والفقر.. والصحة وامرض..  -1
والفرح واحزن.. والضحك والبكاء.. والعزة والذلة.. واحياة واموت.. واأمن واخوف.. 
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من اأحوال خلقها اه  .. واهداية والضالة.. والسعادة والشقاوة.. فهذه وغرهاوالرد واحر
 [.21/الزمر] (                      : وحده ا ريك له

ف هذه اأحوال هو اه وحدهو -1  ا ريك له. نعلم ونتيقن أن الذي يدبر اأمر وُيَرِ
إا بأمر اه، وا تتغر الذلة  بالعافيةامرض  يتبدل اه، وافا يتبدل الفقر بالغنى إا بأمر 

الضحك بالبكاء إا بأمر اه، وا يموت حي إا بإذن اه، وا يتبدل بالعزة إا بأمر اه، وا 
 . اأحوال ي ميع بأمر اه وهكذاإا بأمراه، واتتبدل الضالة باهداية إا الرد باحر يتغر

 .بأمره وتزولأحوال بأمره سبحانه، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، فتأي ا
       )فعلينا أن نطلب تغير اأحوال من يملكها بالتقرب إليه وحده با رع: 

                                  
 [. 12]آل عمران/ (     

 .ن ميع اأحوال السابقة وغرها عند اه وحده ا ريك لهنعلم ونتيقن أن خزائو -3
 فلو أعطى اه سبحانه الصحة أو الغنى أو غرما كل الناس م ينقص ما ي خزائنه سبحانه

 الغني احميد.  فسبحان مثقال ذرة؛ أن ما عند اه ا ينقص أبدا  مها أعطى منه أبدا ،

 .[12/لقان](                             )قال اه تعاى:  -1

 َتـبَاَرَك َوَتَعاَى أَنُه َقاَل: ٬فيا رَوى َعِن ا ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه عن النبي و -1
ِدي َيا ِعبَا، َفا َتَظاَلـُموا، َوَجَعْلتُـُه َبيْنَُكْم ُمـَحَرما  ، يـَيا ِعبَاِدي إِي َحَرْمُت الظ ْلـَم َعَى َنْفِس »

َيا ِعبَاِدي ُكل ُكْم َجاِئع  إا َمْن أْطَعْمتُـُه، ، ُكل ُكْم َضال  إا َمْن َهَدْيتُـُه، َفاْستَـْهُدوي أْهِدُكمْ 
 َيا ِعبَاِدي ُكل ُكْم َعاٍر إا َمْن َكَسْوُتـُه، َفاْستَـْكُسوي أْكُسُكْم.، َفاْستَْطِعُموي ُأْطِعْمُكمْ 

ُنوَب َجـِميعا  َيا ِعبَاِدي إَنُكْم تُ   َفاْستَْغِفُروي أْغِفْر َلُكْم.، ـْخطِئُوَن بِالَليِْل َوالنََهاِر، َوأَنا أْغِفُر الذ 

وي، َوَلْن تَ  ي َفتَُر  َيا ِعبَاِدي َلْو أَن ، بُْلُغوا َنْفِعي َفتَنَْفُعويَيا ِعبَاِدي إَنُكْم َلْن تبُْلُغوا َرِ
َكاُنوا َعَى أْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم َما َزاَد َذلَِك ي ، إْنَسُكْم َوِجنَُكمْ أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، وَ 

َكاُنوا َعَى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل ، َيا ِعبَاِدي َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإْنَسُكْم َوِجنَُكمْ ، ُمْلِكي َشيْئا  
، َيا ِعبَاِدي َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإْنَسُكْم َوِجنَُكمْ ، ي َشيْئا  َواِحٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلك

َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأُلوي، َفأْعَطيُْت ُكَل إْنَساٍن َمْسأَلتَـُه، َما َنَقَص َذلَِك ِمـَا ِعنِْدي إا 
ا ِعبَاِدي  إَنَا ِهَي أْعَاُلُكْم أْحِصيَها َلُكْم ُثَم أَوِفيُكْم يَ ، َكَا َينُْقُص امِـْخيَُط إَذا ُأْدِخَل البَـْحرَ 
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 فضل اإيان :  .(1)أخرجه مسلم «.َنْفَسهُ َفْليَـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد َغْرَ َذلَِك َفا َيُلوَمَن إا  إَياَها، َفَمْن َوَجَد َخْرا  
 والرئاسة. واجاه ا باأموال، أعال الصاحةباإيان وا واأمن والسعادة الفاح والعزة

فاه عز وجل يرى عنه، ، ملسو هيلع هللا ىلصعى هدي رسول اه ، فالذي يؤمن باه، ويمتثل أوامر اه
زه ، ويؤيده وينصـره، ويدخله اجنة، وحفظه ويع-غنيا  كان أو فقرا   -ويعطيه من خزائنه 

ري اه عنهم، أو وعي وعمر وعثان  سواء كانت عنده أسباب العزة كأي بكر ،باإيان
 م تكن عنده أسباب العزة كبال وعار وسلان وغرهم ري اه عنهم. 

 .[1/امنافقون](                           )قال اه تعاى: 

ون ومن م يؤمن باه فإن كانت عنده أسباب العزة من املك وامال أذله اه ها كا أذل فرع
أذله اه ها كفقراء  من الفقر وامسكنة وإن كانت عنده أسباب الذلة، وقارون وهامان وغرهم

    .[11/اإراء]                        : امركن

واه خلق اإنسان لإيان واأعال الصاحة، وعبادة ربه وحده ا ريك له، وم خلقه 
فإْن َشَغل نفسه هذه اأشياء عن عبادة ربه سلطها ، أشياء والشهواتليستكثر من اأموال وا

 ئه وهاكه وخسارته ي الدنيا واآخرة. اه عليه، وجعلها سببا  ي شقا

                                  )قال اه تعاى: 
 درجات اإيان :  [.55]التوبة/ (    

 ثاث درجات : اإيان ي القلوب 
 إيان موجود .. وإيان مفقود .. وإيان مطلوب .

وامؤمن مأمور أن جتهد لزيادة ، واإيان له أركان وشعب، وإإيان هو مراد اه من خلقه
وبذلك يصل ، ليضيف إى إإيان اموجود اإيان امفقود، إيانه كا جتهد لزيادة ماله

              ل به اموعود : إى اإيان امطلوب الذي حص
                                 

   [ .132/لنساء] ا                      
                                                        

 (.1577برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 أسباب الفوز والفاح

 كان غنيا  أو فقرا ، واأسباب  سواء ،أعطى اه عز وجل كل إنسان أسباب الفوز والفاح
 . فاح كامال واجاه أعطى منها بعض الناس دون بعضالتي ليس فيها فوز وا

فاإيان واأعال الصاحة هي السبب الوحيد للفوز والفاح ي الدنيا واآخرة، وهي 
لكل أحد، وكذلك مكان اإيان وهي القلوب موجودة عند كل أحد، ومكان ميسـر حق 

وصدرت من جوارحه  ،ناأعال وهي اجوارح ملوكة لكل أحد، فمن ي قلبه اإيا
 وما سواه فهو من اخارين. ،اأعال الصاحة فاز ي الدنيا واآخرة

                           )قال اه تعاى: 
 .[3-1/العر] (              

 .ي الدنيا واآخرة فقط باإيان واأعال الصاحة واأمن حصل الفوز والفاحو
اإنسان عند اه بقدر ما فيه من اإيان، وما يقوم به من اأعال الصاحة، ا با وقيمة 

 يملك من اأموال واأشياء وامناصب. 
فأبو هب ذو النسب واحسب سيصى نارا  ذات ، وقيمة اإنسان عند اه بصفاته ا بذاته

من أجل ا إله إا اه  وك،عبد مل هب؛ أنه م يؤمن باه، وبال احبشـي ري اه عنه
وجعله ، فرفعه اه ليؤذن يوم الفتح عى ظهر الكعبة، كاد يموت من ثقل احجر عى بطنه

 َدَف نعليه أمامه ي اجنة . ملسو هيلع هللا ىلصوسمع النبي ، إى أن مات ملسو هيلع هللا ىلصمؤذنا  للرسول 

قوم عاد، واعتقد آخرون أنه ي القوة ك، ي الكثرة كقوم نوح وقد اعتقد قوم أن الفوز والفاح
، إبراهيمكقوم  عبادة اأصنامواعتقد آخرون أنه ي الصناعة كقوم ثمود، واعتقد آخرون أنه ي 

واعتقد واعتقد آخرون أنه ي التجارة كقوم شعيب، واعتقد آخرون أنه ي الزراعة كقوم سبأ، 
 ي املك والدولة كنمرود وفرعون، واعتقد آخرون أنه ي امال كقارون.  آخرون أنه

وقد أرسل اه عز وجل اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام هؤاء اأقوام يدعوهم إى 
باإيان  بل ،عبادة اه وحده ا ريك له، ويبينون هم أن الفوز والفاح ليس ي هذه اأشياء

 وطاعة اه ورسوله .، فقط واأعال الصاحة

  [.51]النور/ (         )قال اه تعاى:  -1

                          ) قال اه تعاى:و -1
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 [.5-3]البقرة/ (    

                               وقال اه تعاى: -3
 [.11/اأنعام]

وأنجى  ،َدَمرهم اه ،استمروا عى كفرهم، واغروا با عندهمو، ما كذبوا الرسلالكفار و
 أنبياءه ورسله وأتباعهم، ونرهم عى أعدائهم.
 وبحسب الذنب العظيم جاء العذاب األيم.، وبحسب يقينهم عى تلك اأشياء جاء الذنب

             )قال اه تعاى:  -1
                 

 .[11]العنكبوت/   (   
                            )قال اه تعاى: و -1

                           ) 
 فقه تزكية النفوس :  [.27-22]هود/

 .وآفة الظاهر والباطن من كل َدَرن ونجاسة : هي طهارةالتزكية
 والتزكية ها ثاث متعلقات :

 يتزكى اإنسان ويتطهر من الرك والنفاق والرياء،فيعبد اه خلصا  له الدين. ،ي حق اه :ولاأ
 يتزكى ويتطهر من اابتداع، فيعبد اه عى مقتى الرع. ،ملسو هيلع هللا ىلص: ي حق الرسول  الثاي

ويطهرها من امعاي ، واأخاق الفاضلة بحسن العبادة،يزكي نفسه  ،: ي حق النفس الثالث
 اخلق. وظلمخاق السيئة كالغل واحسد والكذب والغيبة واأ

والعلم  والتقوى، فقد نال الدرجات العالية ي اإيانالعظيمة ومن ُرِزق هذه الفضائل 
 .والرضوان واجنة واإحسان، ـُلقـواخُ  ،والعمل

                             )قال اه تعاى :  -1
 .]11-7الشمس/[  (      

 .]15-11اأعى/[   (ی                           )وقال اه تعاى :  -1
 والفاح هو الفوز بامطلوب، والنجاة من امرهوب، ي الدنيا واآخرة.
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 تفاضل أهل اإيان

 :بحسب تفاوهم ي العلم واإيان كا يي متفاوتة إيان اخلق درجات أولً:
  .فهم ا يعصون اه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ن امائكة ثابت ا يزيد وا ينقصإيا -1

 وهم درجات. ،لكال معرفتهم باه ؛ إيان اأنبياء عليهم الصاة والسام يزيد وا ينقص -1

 . وهم درجات ي اإيان ،وينقص بامعصية ،إيان سائر امسلمن يزيد بالطاعة -3

ويتلذذ  ،عز وجل ٬يؤدي العبادة حب اه ويعظمه، و اإيان جعل امسلمفأول درجات 
وحافظ عليها، وحسن امعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس حتاج إى إيان أقوى  ،ها

حجزه عن الظلم لنفسه ولغره، وحسن امعارة من دونه من اخلق كاحاكم مع رعيته، 
 .إيان أقوى حجزه عن الظلم من دونهوالرجل مع أهله حتاج إى 
وزاد العمل الصالح، وصار العبد يؤدي حق اه وحقوق ، وكلا زاد اإيان زاد اليقن

 لق مع اخالق ومع امخلوق، فهذا بأرفع امنازل ي الدنيا واآخرة.ــسن اخُ عباده، فهو َح 

إى فوق وإما اى أسفل، وإما  فإما، وكل عبد صاعد أو نازلكل عبد سائر ا واقف،  ثانياً:
ريعة ـوليس ي الطبيعة وا ي الش، وإما إى يمن وإما إى شال، خلفإى أمام وإما إى 

 فاإنسان شجرة تثمر احلو وامر ما دامت حية.، وقوف ألبتة
رع ـفمس، إى اجنة أو إى الناربحسب العمل فكل عبد ما هو إا مراحل تطوى أرع طي 

 ،وإنا يتخالفون ي جهة امسر، متقدم ومتأخر، وليس ي الطريق واقف ألبتةومبطئ، و
اجنة باإيان واأعال  فمن م يتقدم إى وي الربح واخسارة،، رعة والبطءـوي الس
     ) والدين كله، لسيئةاالنار بالكفر واأعال  إىبا شك فهو متأخر  ،الصاحة

 .[37-32/]امدثر (       

وإيان  فإيان اأنبياء ليس كإيان غرهم، أهل اإيان متفاوتون فيه تفاوتا  عظيا ، ثالثاً:
، وإيان امؤمنن الصاحن ليس كإيان الفاسقن ليس كإيان غرهم،ري اه عنهم الصحابة 

اله وما رعه بحسب ما ي القلب من العلم باه وأسائه وصفاته وأفع العظيم وهذا التفاوت
 إا اه تعاى.  لعباده، وخشية اه وتقواه، وتفاوت نور )ا إله إا اه( ي قلوب أهلها ا حصيه

ه، وحبة اه لذاته وإحسانه وماله وجاله أصل ــق باه أشدهم حبّا  لــرف اخلـأع رابعاً:
  ): واأنس باه أكمل العبادة، وكلا قويت امحبة كانت الطاعة أتم، والتعظيم أوفر،

 [.12/حمد](                 
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 واجبات أهل التوحيد واإيان
  ما يي : واإيان جب عى أهل التوحيد 
     ): ، والقدر خره ورهاإيان باه، ومائكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآخر -1

                                                              
 [.132النساء/ ] (        

    )  واجتناب عبادة ما سواه :، إخاص العبادة ه وحده ا ريك له -1
 [.5/البينة ] (            

 ، وطاعة وي اأمر ي غر معصية اه. ملسو هيلع هللا ىلصطاعة اه تعاى ورسوله  -3
                                                   ) قال اه تعاى : -1

 [.52/النساء ] (                               
امْسلِِم الَسْمُع َوالطَاَعُة  َعى امْرءِ »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي  -1

 .(1)متفق عليه .«َفإِْن أُِمَر بَِمْعِصيٍة َفا َسْمَع َواَطاَعَة ، إِاَ أَْن ُيْؤَمَربَِمْعِصيَةٍ ، َوَكِرهَ  فيَا أََحَب 
 (                    )تعل م العلم الشـرعي وتعليمه : -1
 [.72/عمران آل ]

         )الدعوة إى اه ، واأمر بامعروف ، والنهي عن امنكر: -1

 [.111/آل عمران ] (             

 [.32/اأنفال] (                   )اجهاد ي سبيل اه : -2
 [.113آل عمران/ ] (         ) ااعتصام بحبل اه وعدم التفرق: -1

                      )ااستقامة عى الدين ظاهرا  وباطنا  : -1

   [.111/هود]  (       
 [.122/اأعراف]  (                 )حسن اخُــلق مع اخَــلق :  -2
                                           )لزوم ااستغفار والتوبة:  -11

 [. 3 -1/النر]  (                               

                                                        

 ( ، واللفظ له .1132(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 واإيان جزاء أهل التوحيد
 ومن أعظمها :، وعد اه أهل التوحيد واإيان ي الدنيا بموعودات كريمة

، واأمن، والدفاع عنهم، والتمكن ي اأرض، واخافة، والنر، والعزة، الفاح، واهداية
 م.وحبته ه، ومعية اه اخاصة، وحصول الركات، وعدم تسليط الكفار عليهم، والنجاة

، وم تسمعه أذن، ما م تره عن، واملك الكبر، أعد هم من النعيم امقيمأما ي اآخرة فقد 
 .[17/ السجدة] (                     ):وم خطر عى قلب بر

 ومن أعظم كرامات أهل التوحيد واإيان ي الدنيا واآخرة ما يي :
 الدنيا واآخرة .: احياة الطيبة ي  اأوى

                            ) :قال اه تعاى
 [  . 27 / النحل]  (            

 دخول اجنة .الثانية : 
               )  قال اه تعاى :

 [ .11/ احج]  (      
 : اخلود ي نعيم اجنة . الثالثة

                           )  : اىقال اه تع
                          

 [ .15/ البقرة] (   
 : رضوان الرب . الرابعة

                 ) قال اه تعاى :
 [ .71/ التوبة] (                            

 ي اجنة . جل جاله: رؤية الرب  سةاخام
 [ . 13 – 11 / القيامة]  (                          ) قال اه تعاى :

 . جل جاله: القرب من الرب  السادسة
 [. 55 – 51 / القمر] (                  ) قال اه تعاى :
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 . جل جاله: ساع كام الرب  السابعة
                    ) ال اه تعاى :ق

 [  . 51 – 55 / يس]  (               
 : النجاة من النار . الثامنة

                           )  قال اه تعاى :
 [ . 71 – 71] مريم /  (        

  يتحقق وعد اه للمؤمنن؟متى 

الصفات اموعودة ي الدنيا غر موجودة ي حياة كثر من امسلمن اليوم، ما يدل عى 
ضعف إياهم، وا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إا بتقوية اإيان اموجـود باإيان 

، بأن يكون امطلوب امذكورة ي الدنيـا علـى اإيان ؛ لنحصـل عى موعودات اهودامفق
 .بقدر اإمكان اأنبياء والصحـابة وأخاق كإيان وأعال وأخاقنا وأعمـالناإياننا 

                              )   قال اه تعاى: -1
  [.137]البقرة/ (                 

                        )قال اه تعاى: و - 1
                                     

 [. 132]النساء/ (       

          )قال اه تعاى: و -3
 [. 111]البقرة/   (      

                           قال اه تعاى: و -1
                               

 [. 1-1/اأنفال]                          
 
 

 



 
11 

 اإيـمــان بامائكــة -7

 :خلقهم اه من نور. ،موجودين هو التصديق اجازم بأن ه مائكة اإيان بامائكة 

، ومن م نعلم اسمه منهم فنؤمن هم إماا ، ونؤمن ملسو هيلع هللا ىلصنؤمن بمن سمى اه منهم كجريل 
 م.  علمنا من صفاهم وأعاهبا

تعاى، وليس هم من خصائص الربوبية  ٬عابدون ، عباد مكرمون وهم من حيث الرتبة
 واألوهية يء.

َوُخلَِق  ،َاِئَكُة ِمْن ُنورٍ ُخِلَقِت ام» :ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَل َرُسوُل  :َقاَلْت  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ 
 .(1)أخرجه مسلم .«َلُكمْ  َوُخلَِق آدُم مَا ُوِصَف  ،اجان  ِمْن َماِرٍج ِمْن َنارٍ 

   )ويفعلون ما يؤمرون:، يعبدون اه ويسبحونه وهم من حيث العمل 
 [. 11-12]اأنبياء/(       

منحهم اه عز وجل اانقياد التام أمره، والقوة عى تنفيذه، وهم  ٬وهم من حيث الطاعة 
 صفات امائكة:  [. 2]التحريم/ (             )جبولون عى الطاعة: 

 للمائكة صفات كثرة، ومنها:
أهم خلق عظيم خلقهم اه من نور، وأن هم أجنحة يتفاوتون ي أعدادها، وأهم ا 
يأكلون، وا يربون، وا ينامون، وا يمرضون، وا يتعبون، وا يتناكحون، وا يوصفون 

 فيه كلب وا صورة وا ماثيل. بذكورة وا أنوثة، وأهم ا يدخلون بيتا  
 ومن صفاهم: القوة والشدة، واحسن واجال، واحياء الشديد.

                      قال اه تعاى: 
 عدد امائكة:   [.12/الزخرف]           

وخزنة امائكة عدد كثر ا حصيهم إا اه تعاى، منهم ملة العرش، وخزنة اجنة، 
ُيصي منهم كل يوم ي البيت امعمور سبعون ألف ، النار، واحفظة، والكتبة وغرهم

 ملك، فإذا خرجوا م يعودوا إليه آخر ما عليهم.

                                                        

 (.1222 برقم ) أخرجه مسلم (1)
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البَيُْت امْعُموُر، ي ُرفَِع ـفَ »... ما أتى الساء السابعة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصففي قصة امعراج أن النبي 
يَل َفَقاَل: َهَذا إَذا َخَرُجوا ، ي فيِه ُكَل َيْوٍم َسبُْعوَن َألَف َمَلٍك ـالبَيُْت امْعُموُر ُيَصلِ  َفَسَألُت ِجْرِ

 .(1)متفق عليه«. َلـْم َيـُعوُدوا إَليْـِه آِخَر َما َعَليِهـمْ 
 :أساء وأعال امائكة 

 .وتنفيذ أوامره ،خلقهم اه لطاعته وعبادته، امائكة عباد مكرمون
 .منهم من أعلمنا اه بأسائهم وأعاهمو، علمهممنهم من اختص اه ب

 وتنقسم أعال امائكة من حيث متعلقها إى ثاثة أقسام:
    ، وهذا وصفهم العام، فهم يعبدون اه مع ما يكَلفون به من مهام:عبادة اه  اأول:

 [.112]اأعراف/                                      
  تدبر أمر العام العلوي، والعام السفي، وما فيها من خلوقات بأمر اه تعاى: ثاي:ال

                          
 [.5-1النازعات/ ]         
        تدبر أمر بني آدم ي حياهم وبعد ماهم وكتابة أعاهم: الثالث:

 [.11 – 11اانفطار/ ]                  

 ومنهم: ، بأعال امائكة وقد َوَكل اه
 .عليهم الصاة والسام وهو اموكل بالوحي إى اأنبياء والرسل ،ملسو هيلع هللا ىلصجريل  -1

 وهو اموكل بالقطر والنبات.  ،ملسو هيلع هللا ىلصميكائيل  -1

 وهو اموكل بالنفخ ي الصور.  ،ملسو هيلع هللا ىلصإرافيل  - 3
 باب احياة.وهؤاء أعظم امائكة، وهم موكلون بأس

فجريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة اأرض 
 بعد موها، وإرافيل موكل بالنفخ ي الصور الذي به حياة اأجساد بعد موها.

 وهو اموكل بالنار.  ،مالك خازن النار - 1

 وهو اموكل باجنة.  ،رضوان خازن اجنة - 5

ومنهم ملة العرش، وخزنة ، تك اموت اموكل بقبض اأرواح عند اموومنهم مل
                                                        

 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )3117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ومنهم امائكة اموكلون ، واموكلون بالبحار، واموكلون باجبال، اجنة، وخزنة النار
، بحفظ بني آدم، وحفظ أعاهم وكتابتها لكل شخص ومنهم ، ومنهم اموكل بالعبد دائا 

ومنهم امائكة ومنهم مائكة يتبعون جالس الذكر، مائكة يتعاقبون بالليل والنهار، 
 .وشقي أو سعيد بأمر اه، وعمله وأجله اإنسان اموكلون باأجنة ي اأرحام يكتبون رزق

وغرهم كثر ما ا ، ومنهم امائكة اموكلون بسؤال اميت ي قره عن ربه ودينه ونبيه
 ظيفة الكرام الكاتبن: و  حصيه إا اه الذي أحى كل يء عددا . 

خلق اه امائكة الكرام الكاتبن، وجعلهم علينا حافظن، يكتبون اأقوال واأعال 
صاحب اليمن يكتب احسنات، وصاحب الشال يكتب ، والنيات، مع كل إنسان ملكان

 وواحد من ورائه. ، السيئات، وملكان آخران حفظانه وحرسانه، واحد من أمامه

 . [11-11/]اانفطار (          ):  تعاىقال اه -1

                                    )قال اه تعاى: و -1
  [.11-12]ق/  (                          

                             )قال اه تعاى: و -3
 . [11-11]الرعد/ (                  

َيـقوُل اهُ: إَذا أََراَد َعبِْدي َأْن َيـْعَمَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن أي هريرة ري اه عنه َأَن َرُسوَل او -1
، َوإْن َتَرَكَها ِمْن َأْجي َسيِئَة  َفا َتـْكتُـبُوَها َعَليْـِه َحتَى َيـْعَمَلـَها، َفإْن َعِمَلـَها َفاْكتُـبُوَها بِِمثِْلـَها

، َفإْن َعمِ ـَفاْكتُ  ، َوإَذا َأَراَد َأْن َيـْعَمَل َحَسنَة  َفَلـْم َيـْعَمْلـَها َفاْكتُـبُوَها َلـُه َحَسنَة  َلـَها ـبُوَها َلـُه َحَسنَة 
 ظمة خلق امائكة: ع  .(1)متفق عليه«. َفاْكتُـبُوَها له بِـَعْرِ َأْمثَالِـَها إَى َسبِْعِاَئِة ِضْعٍف 

 وهم متفاوتون ي عظمة اخلق.، خلقهم اه من نور، امائكة َخْلق عظيم اخَــْلق
وبطرف جناحه رفع ، اجناح منها يسد اأفق، فجريل من أعظم امائكة له ستائة جناح

 .وهي مكان البحر اميت اآن، مس قرى من قرى قوم لوط إى الساء ثم َقَلبها بمن فيها
! وكم تكون قوة كامل بدنه! وكم تكون قوة أجنحته الستائة ! فكم تكون قوة كامل جناحه

 فكم تكون قوة الرب القوي العظيم الذي خلقه! وإذا كانت هذه قوته
                                                        

 (.111(، واللفظ له، ومسلم برقم )7511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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إذا نفخ نفخة واحدة صعق من ي السموات  موكل بالنفخ ي الصور، عظيم وإرافيل ملك
 ء ينظرون.واأرض، وإذا نفخ فيه أخرى قاموا أحيا

 فكم تكون قوة بدنه ! وكم تكون قوة الرب العظيم الذي خلقه!، فهذه قوة نفخته
فكم تكون ، من ملة العرش ما بن شحمة أذنه إى عاتقه مسرة سبعائة عام عظيم وملك  

 امسافة بن رأسه إى قدميه ! وكم تكون عظمة الكبر الذي خلقه !

                         )قال اه تعاى :  -1
 .]1فاطر/[(                                    

ـــــعو -1 يَل َلـُه ِست ِاَئِة َجنَ  ملسو هيلع هللا ىلصبن مسعود ري اه عنه أن حمدا  ان ــ ــَرأَى ِجْرِ ـــ  .(1)عليه متفقاح. ــ
َن ي أَْن أَُحِدَث َعْن َملٍَك ِمْن أُذِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبن عبداه ري اه عنها عن النبي  عن جابرو -3

 .()داود أخرجه أبو«.إَن َما بَْنَ َشْحـَمِة أُُذنِـِه إَى َعاتِِقِه َمِسَرُة َسبِْعِاَئِة َعامٍ ، ِمْن َحـَمَلِة الَعْرشِ  ٬َمائَِكِة ا

  :ثمرات اإيان بامائكة 

، فقد خلق امائكة الذين ا تهورم العلم بعظمة اه تعاى وقدرته وقوته، وحكمته -1
الواحد منهم ما بن شحمة أذنه إى عاتقه  ،يعلم عددهم إا اه، وجعل منهم ملة العرش

له  العرش؟ فسبحان من مسرة سبعائة سنة، فكيف بعظمة العرش؟ وكيف عظمة من فوق
 . [37]اجاثية/ (        ) : واملكوت املك

ل من امائكة من يقوم بحفظهم، كره عى عنايته ببني آدم حيث وكَ د اه وشمْ ـحَ  -1
 . ، والدعاء همونرهم، وكتابة أعاهم

وااستغفار للمؤمنن  ،والدعاء ،حبة امائكة عى ما يقومون به من عبادة اه تعاى -3
         )كا قال اه عز وجل عن ملة العرش ومن حوله: 

                 
               

               
 [.2-7]غافر/ (           

                                                        

 (.171(، واللفظ له، ومسلم برقم )1157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1717/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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 اإيـمـان بالكتـب -3

 :هو التصديق اجازم بأن اه تعاى أنزل كتبا  عى أنبيائه ورسله هداية  اإيان بالكتب
 تضمنته حق ا ريب فيه.لعباده، وهي من كامه حقيقة، وأن ما 

 . منها ما سمى اه ي كتابه، ومنها ما ا يعلم أساءها وعددها إا اه عزوجل

  الكتب الساوية امذكورة ي القرآن: عدد 

 ن اه عز وجل ي القرآن أنه أنزل الكتب اآتية: ـَيـبَ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص «صحف إبراهيم» -1

 . ملسو هيلع هللا ىلصى موسى وهي الكتاب الذي أنزله اه ع «:التوراة» -1

 . ملسو هيلع هللا ىلصوهو الكتاب الذي أنزله اه عى داود  «:الزبـور» -3

 . ملسو هيلع هللا ىلصوهو الكتاب الذي أنزله اه عى عيسى  «:اإنجيل» -1

 للناس كافة.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو الكتاب الذي أنزله اه عى حمد  «:القرآن» -5

 :حكم اإيان والعمل بالكتب الساوية السابقة 
ه الكتب، ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، نؤمن بأن اه عز وجل أنزل هذ

م ينسخ منها مع الرضا  وأخبار ما م يبدل أو حَرف من الكتب السابقة، ونعمل بأحكام ما
         ):  م نعلم اسمه من الكتب الساوية نؤمن به إماا  وما والتسليم، 

                                   
 . ]115البقرة/[(             

وميع الكتب السابقة كالتوراة واإنجيل والزبور وغرها منسوخة بالقرآن العظيم كا قال 
                 )سبحانه: 

  [.11]امائدة/ (            

  :حكم ما ي أيدي أهل الكتاب من الكتب 

إى أنبياء اه أهل الكتاب ما يسمى بالتوراة واإنجيل ا تصح نسبته كله ما ي أيدي 
ورسله، فقد وقع فيها التحريف والتبديل،كنسبتهم الولد إى اه، وتأليه النصارى لعيسى 

ونحو  با ا يليق هم ف اخالق با ا يليق بجاله، واهام اأنبياء، ووْص ملسو هيلع هللا ىلصبن مريم ا
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حدثنا وإذا  ، جاء ي القرآن أو السنة تصديقه، وعدم اإيان إا باذلك، فيجب رد ذلك كله
أهل الكتاب فا نصدقهم وا نكذهم، ونقول: آمنا باه وكتبه ورسله، فإن كان ما قالوه حقا  

 م نكذهم، وإن كان ما قالوه باطا  م نصدقهم. 
  :حكم اليهودية والنرانية 

  )وكل ما سواه باطل : ، وهو احق، نبياء هو اإسامالدين احق الذي جاء به ميع اأ
                                                 

 [.12/آل عمران] (                     
، ملسو هيلع هللا ىلصوا جوز أن يقال اليهودية دين موسى ، ساوية ا  فليست اليهودية والنصـرانية أديان

 وكذلك النرانية.، واليهودية إنا حدثت بعد التوراة بقرون، ملسو هيلع هللا ىلصدين عيسى  والنرانية
مليئة بالتحريف والتبديل والبدع والكفر ، بل اليهودية والنرانية أديان خرعة مبتدعة

      )ودينه احق واحد هو اإسام : ، الذي يتناى مع جال اه وأسائه وصفاته
 [.15/آل عمران] (                       

وما سوى ذلك كله ، فاإسام الذي جب أن نؤمن به هو ما جاء به اأنبياء من رهم فقط
                   : باطل مردود

 [ .135/البقرة]     
فيجب عليهم وعى ، ومغضوب عليهم وضالون، واليهود والنصارى كفار ومركون

    : والعمل بموجب ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصحمد ن باإسام الذي جاء به غرهم اإيا

                       

 [ .131-137/البقرة]                
فدل عى أها ديانتا ، اليهودية والنصـرانية كا نفى عنه الشـرك ملسو هيلع هللا ىلصوقد نفى اه عن إبراهيم 

ۓ          )اأنبياء أن يوصف ها :  فا يليق بأي، بعده كفر أحدثها الكفار
 [.27/آل عمران] (                                 

  :حكم اإيان والعمل بالقرآن الكريم 

هو آخر  ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكريم الذي أنزله اه عز وجل عى خاتم اأنبياء وأفضلهم حمد 
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أنزله اه تبيانا  لكل يء، وهدى ورمة وأحكمها، ا، وأكملها، الكتب الساوية، وأعظمه
،عى أفضل اخلق ملسو هيلع هللا ىلص فهو أفضل الكتب، نزل به أفضل امائكة وهو جريل، للعامن

بأفضل األسنة وأفصحها وهو اللسان  ،، عى أفضل أمة أخرجت للناسملسو هيلع هللا ىلصوهو حمد 
 .العري امبن

وكتاب الدعوة إى اه، وكتاب اهداية إى احق، ، والقرآن الكريم كتاب التوحيد واإيان
نه لتحصيل اأجر، ووكتاب العلم واأحكام، وكتاب اأجر والثواب، وأكثر اخلق يقرؤ

 ويغفلون عن أعظم مقاصده.
فيجب عى كل أحد ومتعبد بالعمل به، ، ومتعبد بتدبره، والقرآن الكريم متعبد بتاوته
تكفل اه  ،والتأدب بآدابه، وا يقبل اه العمل بغره بعد نزوله اإيان به، والعمل بأحكامه،

 بحفظه، فسلم من التحريف والتبديل، ومن الزيادة والنقصان.

 [.2]احجر/ (       )قال اه تعاى:  -1

              )قال اه تعاى: و -1
 [.125-121]الشعراء/ (     

 ات القرآن: دللة آي 

  .بيان كل يء، وهي إما خر أو طلبفيها ت الكريم آيات القرآن

 واخر قسان: 

 وأفعاله وهو اه عز وجل. وأقواله إما خر عن اخالق وأسائه وصفاته  -1

واأرض، والعرش والكري، واإنسان واحيوان،  واتكالسم اتهخلوقوإما خر عن  -1
والنار، وأخبار اأنبياء والرسل وأتباعهم وأعدائهم، وجزاء كل واجاد والنبات، واجنة 

                   : من أخبار القرآن فريق ونحو ذلك
 [.115/اأنعام]       

 والطلب قسان: 

ل ما أمر اه به كالصاة والصيام عْ ر بعبادة اه وحده، وطاعة اه ورسوله، وفِ مْ إما أَ  -1
                       : اونحوم

 [.77/احج]           
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فواحش وغر ذلك ما هى رك باه، وحذير ما حرم اه كالربا والـوإما هي عن الش -1
                                   : اه عنه

                                
                                         

 [.151/اأنعام]

 :وأعظم امناهي، إله إا اه العلم با :وأعظم اأوامر، معرفة اه عز وجل :فأعظم اأخبار
 هدنا الراط امستقيم .وأعظم اأدعية: ا، النهي عن الكفر والرك

 أحسنلفضل، حيث أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا افلله احمد والشكر، وله امنة و
                   : كتبه، وجعلنا من خر أمة أخرجت للناس

                          
  [.111/آل عمران]            

                                     )قال اه تعاى: و
                        

 [.13]الزمر/ (   
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 اإيـمـان بالرسـل - 4

 :ديق اجازم بأن اه عز وجل بعث ي كل أمة رسوا  يدعوهم هو التص اإيان بالرسل
 .مرسلون صادقونرجال ، وأهم ميعا  عبادة ما سواهواجتناب إى عبادة اه وحده، 

 حكم اإيان باأنبياء والرسل:  غوا ميع ما أرسلهم اه به، منهم َمْن أعلمنا اه باسمه، ومنهم َمْن استأثر اه بعلمه.بلَ وقد 

 ر بواحد منهم فقد كفر هم ميعا .جب اإيان بجميع اأنبياء والرسل، وَمْن كف
ان، وكال وجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، وااقتداء هم ي صدق اإي

 ،وهو خامهم وأفضلهمرسل إلينا منهم ريعة من أُ ـن اخلق، والعمل بشوُحس، التوحيد
 . ملسو هيلع هللا ىلصل إى الناس كافة وإى العام قاطبة، حمد امرَس 

                           ): قال اه تعاى  -1
                               

 .]115بقرة/ال[ (  

            )قال اه تعاى: و -1
                  
 [.132]النساء/ (  

                                )قال اه تعاى: و -3
                                   

 وأتباعهم: تربية اأنبياء  [.132/البقرة] (  

 اه عز وجل يري اأنبياء وأتباعهم ليجتهدوا أوا  عى أنفسهم للحصول عى اإيان
بالعبادة والتزكية والنظر والتفكر، والصر والتضحية بكل يء من أجل الدين،  واليقن

والبذل والرك من أجل إعاء كلمة اه حتى يكمل اإيان ي حياهم، ويأي اليقن ي 
 .يء، وأنه امستحق للعبادة وحده م عى أن اه خالق كل يء، وبيده كلقلوه

امعمورة باإيان والبيوت ثم جتهدون عى حفظ اإيان بالبيئات الصاحة كامساجد 
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ثم جتهدون لقضاء حاجات الدين وحاجاهم  ،وحلقات الذكر والعلم، واأعال الصاحة
رهم ويرزقهم ويؤيدهم كا ـينص، أن اه معهم حيثا كانوا عى ااستفادة من اإيان، فرون

بحانه، وا ر للمسلمن ي بدر وفتح مكة وحنن وغرها، يتوكلون عليه سـحصل من النص
 .يتوكلون عى أحد سواه
ليعبدوا اه وحده ا ريك له،  ؛رسلوا إليهر اإيان بن أقوامهم ومن أُ ـثم جتهدون عى نش

 ليهتدوا ويسعدوا ي الدنيا واآخرة .، حكامه، ويتلون عليهم آيات رهمموهم أويعلِ 

             )قال اه تعاى: 
                    

 .أصحاب ذلك الرع وجدده نْ حوله مِ  نْ م مَ لِ يُـعْ ـسابق لِ  اه إليه برعٍ  النبي: هو من أوحى  علمه ولكنه خالفه. الرسول: هو من أوحى اه إليه برع وأمره بتبليغه إى من ا يعلمه، أو ي  .[1-1 /]اجمعة (         

 فكل رسول نبي وا عكس. 

 بعث اأنبياء والرسل:   والرسول والنبي إذا اجتمعا فلكل واحد معناه، وإذا افرقا شمل كل واحد معنى اآخر.

ريعة ـريعة مستقلة إى قومه، أو نبي يوحي إليه بشـه اه تعاى بشم خل أمة من رسول يبعث
 . من بعده َمْن قبله ليجددها

                         )قال اه تعاى:  - 1
                               

 [. 32]النحل/ (  

                            )قال اه تعاى: و -1
 عدد اأنبياء والرسل:   [.11]امائدة/ (                       

 اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام كثرون. 

 وقص علينا أخبارهم، وهم مسة وعرون. ، اه أساءهم ي القرآن بيَـنمنهم َمْن  -1

 [. 115]طـه/ (           ) :ملسو هيلع هللا ىلص آدم -1
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  )قال اه تعاى ذاكرا  بعض أنبيائه ورسله عليهم الصاة والسام:  1-11
                  

                
               

              
                       

 [. 12-13]اأنعام/ (               

 [.52]مريم/ (         ) : ملسو هيلع هللا ىلصإدريس  - 11

                 ) :ملسو هيلع هللا ىلصهود  -11
 [. 115 -113]الشعراء/ ( 
                 ) :ملسو هيلع هللا ىلصصالح  -11

 [. 113-111]الشعراء/ ( 

                ):  ملسو هيلع هللا ىلصشعيب  -13
 [.171 - 172]الشعراء/ (

  [.11]ص/ (         ):  ملسو هيلع هللا ىلصذو الكفل  -11
           )كا قال سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلصحمد  -15

 [. 11]اأحزاب/  (  

وم يقص اه علينا ، ومن اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام من م نعلم أساءهم -7
 فنؤمن هم إماا . ، مخره

                            )قال اه تعاى:  -1
 [.71]غافر/ (                              

 ، َكمْ ٬َعْن أَي ُأَماَمَة َرِيَ اهُ َعنْـُه َقاَل: َقاَل أبو َذٍر َرِيَ اهُ َعنْـُه: ُقْلُت: َيا َرُسوَل او -1
وَن َألف»نبِيَاِء؟ َقاَل: َوَى ِعَدُة اْأَ  ُسُل ِمْن َذلَِك َثَاُث ِماَئٍة ا  ِماَئُة َأْلٍف َوَأْرَبـَعة  َوِعْرُ ، الر 
 .(1)أخرجه أمد والطراي«. ا  َغفر َر، َجـّا  ـَوَخـْمَسَة َعَش 

                                                        

 (.1/117(، وأخرجه الطراي ي الكبر )11211أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 1)



 
1 

  :أولو العزم من الرسل 

م، وموسى، وعيسى، وحمد عليهم وهم: نوح، وإبراهي، أولو العزم من الرسل مسة
          )الصاة والسام، وقد ذكرهم اه بقوله سبحانه: 

 [. 13]الشورى/  (               
  :أول الرسل 

ورائعهم ختلفة، أوهم يبشـر بآخرهم ويؤمن ، اأنبياء والرسل دينهم واحد وهو اإسام
 وهم ويؤمن به.به، وآخرهم يصِدق بأ

بعشـرة  ملسو هيلع هللا ىلصأول رسول أرسله اه إى أهل اأرض بعد أن حدث الشـرك بعد آدم  ملسو هيلع هللا ىلصونوح 
ادة اه وحده، وينهاهم عن قرون،أرسله اه لقوم كافرين ليدعوهم إى اه، ويأمرهم بعب

 [.1/نوح]                                       الرك: 

               )عاى: قال اه ت
                             

 [.11]آل عمران/  (     
 [. 123]النساء/ (                 )قال اه تعاى: و
وا اْذَهبُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص آدمي حديث الشفاعة، وفيه أن  -مرفوعا   -عن أي هريرة ري اه عنه و

سِل إى َأْهِل اأْرضِ  ،إَى ُنوٍح   آخر الرسل:   .(1)متفق عليه«.َفيَْأتوَن ُنوحا  َفيُقوُلوَن: َيا ُنْوُح َأنَت أََوُل الر 

      ) :فا رسول وا نبي بعده إى يوم القيامة ، ملسو هيلع هللا ىلصآخر الرسل حمد 
  ؟والرسلإى َمن  بعث اه اأنبياء   [. 11]اأحزاب/ (       

  بعث اه اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام إى أقوامهم خاصة كا قال سبحانه: -1
  [.7]الرعد/  (   )

إى الناس كافة، وهو خاتم اأنبياء وامرسلن وأفضلهم، فهو سيد  ملسو هيلع هللا ىلصبعث اه حمدا   -7
                                                        

 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )3311، أخرجه البخاري برقم )فق عليهمت( 1)
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 من.وحامل لواء احمد يوم القيامة، أرسله اه رمة للعا ،ولد آدم

           )قال اه تعاى:  -1
 [. 11]سبأ/ ( 

 احكمة من بعثة اأنبياء والرسل:   [.117]اأنبياء/ (     )قال اه تعاى: و -1

 سواه.  دعوة الناس إى عبادة اه وحده، والنهي عن عبادة ما -1

 [. 32]النحل/(           ):قال اه تعاى

 بيان الطريق اموصل إى اه.  -1

             )قال اه تعاى: 
 [. 1]اجمعة/ (        

 بيان حال الناس بعد الوصول إى رهم يوم القيامة.  -3

               )قال اه تعاى: 
 [.51-12]احج/ (        

 ة احجة عى الناس.إقام  -1

 (            ) :قال اه تعاى
 [. 125]النساء/

 .اخلق رمة -5

 صفات اأنبياء والرسل:    [.117]اأنبياء/ (     ): قال اه تعاى

 خّص اه أنبياءه ورسله بخصائص منها: -1
ي حمل الرسالة وإباغها  وخصهم بالعصمة ،بالرسالة اه ، أكرمهمأهم رجال من البر

كاملة، والعصمة من الكبائر والصغائر، وما يصدر منهم ما ُيظن أنه من الصغائر فهو من 
باآيات، وأهم من خر الناس نسبا ، وأهم أحرار  اه دهمـَـأيباب ترك اأَوى واأحسن، و

أخاقا ، وأن اه أعطاهم  ا عبيد، وأهم سفراء اه إى خلقه ي إباغ وحيه، وأحسن الناس
 العقول الراجحة، والذكاء الفذ، واللسان امبن، واحكمة البالغة، والبدهة احارة.
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وهذه الكاات التي حبا اه ها أنبياءه ورسله انقاد هم عقاء الناس، وآمنوا هم 
ائله، وأطاعوهم واتبعوهم؛ أن الناس إنا ينقادون عن رضا وطواعية من كملت فض

 .، وُعرف بصدقه وأمانتهوحسنت أخاقه، وكثرت مناقبه
               )قال اه تعاى:  -1

 [. 13]النحل/ ( 

 (           )قال اه تعاى: و -1
 [. 33]آل عمران/

 (                             )قال اه تعاى: و -3
 [. 32]النحل/

أمر اه ميع اأنبياء وامرسلن بالدعوة إى اه، وعبادته وحده ا ريك له، ورع  -7
             )رائع ما يناسب أحواهم كا قال سبحانه: ـلكل قوم من الش

                               
 [. 11]امائدة/ (               

صفهم بالعبودية له ي وو، َرفهم بالعبودية له اه تعاى ما اصطفى اأنبياء والرسل أن -3
      )ي مقام التنزيل:  ملسو هيلع هللا ىلصأعى مقاماهم كا قال عن حمد 

 [. 1]الفرقان/ (   

 (                                     ) :ملسو هيلع هللا ىلص   وقال ي عيسى بن مريم
 . [52]الزخرف/

ربون، ـيأكلون ويش، ر خلوقونـأن ميع اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام بش -4
وينسون، وينامون، ويصيبهم امرض واموت، وهم كغرهم ا يملكون شيئا  من خصائص 
الربوبية واألوهية، فا يملكون النفع والر أحد إا ما شاء اه، وا يملكون شيئا  من خزائن 

 . ، أرسلهم اه إى خلقه مبرين ومنذرين يعلمون من الغيب إا ما أطلعهم اه عليهاه، وا

                    ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه سبحانه لنبيه حمد 
                ) 

 [. 111]اأعراف/
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  :خصائص اأنبياء والرسل 

 : كا يي وهي، عن غرهم ميزهم بخصائصأنبياءه ورسله خص اه 

 أن اه اصطفاهم بالوحي والرسالة.  اأوى:

 [.75]احج/  (       )قال اه تعاى:  -1

 [.111]الكهف/  (               )قال اه تعاى: و -1

 عز وجل فاه ؤاولو أخط، أهم معصومون فيا يبلغونه للناس من العقيدة واأحكام :الثانية
 يردهم إى احق والصواب. 

                  )قال اه تعاى: 
 [. 5-1]النجم/ (      

 رثون بعد موهم. وْ أهم ا يُ  :الثالثة

 .(1)عليه متفق«. ا ُنوَرُث، َما َتَرْكنَا َصَدقة  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول اه 

 أهم تنام أعينهم وا تنام قلوهم. :عةالراب

َنائَِمة  َعينَاُه، َوا َينَاُم  ملسو هيلع هللا ىلص: َوالنَبُِي فقال أنس  -وفيه-عن أنس ري اه عنه ي قصة اإراء 
 .()أخرجه البخاري َقْلبُـُه، َوَكَذلَِك اأَنبِيَاُء َتنَاُم َأْعيُنُـُهـْم، َوا َتنَاُم ُقُلوُبـُهـْم.

 خرون عند اموت بن الدنيا واآخرة.  أهم :اخامسة
َر ـَما ِمْن َنبٍِي َيـْمَرُض إا ُخيِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: سمعت رسول اه 

ْنيَا َواآِخَرةِ   .(6)متفق عليه«. َبَن الد 

 قرون حيث ماتوا. ـأهم يُ  :السادسة

َلْن ُيـْقَرَ َنبِي  إا َحيُْث »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي بكر ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 
 .()أخرجه أمد«. َيـُموُت 

 أهم أحياء ي قبورهم يصلون.  السابعة:

َي ي ِعنَْد »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن رسول اه  -1 َمـَرْرُت َعَى ُموَسى َليَْلَة ُأْرِ
                                                        

 (.1757(، واللفظ له، ومسلم برقم )2731، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3571برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.17أمد برقم )/ أخرجه صحيح( )
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 .(1)أخرجه مسلم«. هِ ي َقْرِ  ـيالكثيِب اأَْحـَمِر َوُهَو َقاِئم  ُيَصلِ 
 «.اأَْنبِيَاُء َأْحيَاء  ي ُقبُوِرِهـم ُيَصل ونَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه عن النبي و -1
 .()أخرجه أبو يعى 

 أن أزواجهم ا ُتنكح من بعدهم.  الثامنة:
                 )قال اه تعاى: 

  [.53]اأحزاب/ (        
 . اأرض ا تأكل أجسادهمأن  لتاسعة:ا

.. إَن اهَ عَز وَجل حَرَم عى : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قالري اه عنه قال:  أوس بن أوسعن 
 .(6)أبوداود والنسائيأخرجه «. اأرِض أجساَد اأنبياء

 تفاضل اأنبياء والرسل : 

، وإنا يكون التفاضل بن اأنبياء سواء من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة ا تفاضل فيها
 اأنبياء والرسل ي زيادة اأحوال، واخصائص، واآيات، واألطاف.

وهذا منهم رسل، ومنهم أنبياء، ومنهم أولو عزم، ومنهم من اخذه اه خليا ، ومنهم من 
 كلم اه، ورفع بعضهم درجات ونحو ذلك من الفضائل.

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأفضلهم ي ذلك كله سيد ولد آدم حمد 
                               )قال اه تعاى :  -1

 .]153البقرة/[ (                    
                            )وقال اه تعاى :  -1

 .]55اإراء/[(    
 .]115النساء/[(                       )وقال اه تعاى :  -3
ُأْعطِيُت  :ُفِضْلُت َعَى اْأَنبِيَاِء بِِسٍت » : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ري اه عنهوعن أي هريرة  -1

ْعِب  ،َجَواِمَع اْلَكِلم ُت بِالر  ، َوَمْسِجدا   َوُجِعَلْت َي اْأَْرُض َطُهورا  ، َوُأِحَلْت َي اْلَغنَائِمُ ، َوُنِرْ
                                                        

 (.1375برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3115/ أخرجه أبو يعى برقم )جيد( )
 .(1371، وأخرجه النسائي برقم )(1117برقم ) أبوداود/ أخرجه صحيح( 6)
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 .(1)مسلمأخرجه . «َوُختَِم َي النَبِي ونَ ، َوُأْرِسْلُت إِى اخَْلِق َكاَفة

َفإَِن النَاَس ، روا َبْنَ اْأَنبِيَاءِ ـَخيِ ـَا تُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ري اه عنهوعن أي سعيد  -5
َمٍة ِمْن َقَواِئِم َفإَِذا َأنا بُِموَسى آِخذ  بَِقائِ ، َيْصَعُقوَن َيْوَم اْلِقيَاَمِة َفأكوُن َأَوَل َمْن َتنَْشق  َعنُْه اأَرُض 

 .()متفق عليه. « َفَا َأْدِري َأَكاَن فيَمْن َصِعَق َأْم ُحوِسَب بَِصْعَقِة اْأُوى، اْلَعْرشِ 

  :ثمرات اإيان باأنبياء والرسل 

 اإيان باأنبياء والرسل يثمر للعبد ثمرات عظيمة، ومنها:
رسل إليهم الرسل هدوهم إى عبادة معرفة رمة اه عز وجل بعباده، وعنايته هم، حيث أ

 . ، ويبينون ما للعباد من الثواب والعقابرهم، وكيف يعبدونه
 مد اه وشكره عى هذه النعمة. : ومنها

حبة الرسل والثناء عليهم من غر إطراء؛ أهم رسل اه، قاموا بعبادته، وإباغ : ومنها
 .، ورمة خلقهرسالته، والنصح لعباده

وكال ، وحسن اخلق، ااقتداء هم فيا أرسلهم اه به من التوحيد وصدق اإيان ومنها:
، وحسن العبادة، وحسن الدعوة ودوام الذكر والشكر والطاعة ه عز وجل، اأدبالصر و

 .إى اه تعاى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.513رقم )بأخرجه مسلم ( 1)
 (.1371رقم )ب ومسلم  واللفظ له، (،1111برقم ) البخاريأخرجه  ،متفق عليه( )
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 أفضل اأنبياء والرسل
 ملسو هيلع هللا ىلصحمد رسول اه 

  ملسو هيلع هللا ىلصنسبه ونشأته : 

بن بد مناف بن قصـي بن كاب بن مرة بن ععبدامطلب بن هاشم  هو حمد بن عبداه بن
كعب بن لؤي بن غالب  بن فِْهر بن مالك بن النضـر  بن كنانة  بن خزيمة بن مدركة بن إلياس  

 ابن ُمَر  بن نزار  بن معد بن عدنان .
 وأمه )آمنة بنت وهب(.، ملسو هيلع هللا ىلصحفوظ إى آدم  ملسو هيلع هللا ىلصونسبه الريف 

مات والده )عبداه( وهو مل ي بطن و، م(571موافق لعام )بمكة عام الفيل ا ملسو هيلع هللا ىلصولد 
وهو ابن ست سنن، باأبواء  (آمنة)أمه، وما ولد كفله جده )عبدامطلب( وماتت والدته 

 وما مات جده كفله عمه )أبو طالب(.

 .ل، حتى لقبه قومه )باأمن(يطيب الشا، َحَسن السرة، عظيم اأخاق ملسو هيلع هللا ىلصوعاش 
وأخره ، يتعبد ، إذ جـاءه احـق وهـو بغار حراءملسو هيلع هللا ىلصئ حمد بِ ـربعن من عمره نُ وعى رأس اأ
 أنه رسول اه.

 عبادة اه وحده،ويدعو الناس إى إى اإيان باه ورسوله،  الناس يدعو ملسو هيلع هللا ىلصثم بدأ 
وهاجر إى ، فصرحتى أظهر اه دينه، فلقي صنوفا  من اأذى، واجتناب عبادة ما سواه

     كا قال سبحانه:  ل الدينرعت اأحكام، وعز اإسام، وَكمُ ـفُش ، امدينة
 .[3/امائدة]                    

ر من اهجرة، وعمره ثاث وستون ـيوم اإثنن من ربيع اأول عام أحد عش ملسو هيلع هللا ىلصثم مات 
وَدَل اأمة ، جهاده وجاهد ي اه حقسنة، وحق بالرفيق اأعى بعدما َبَلغ الباغ امبن، 

 عى كل خر، وحذرها من كل ر، فصلوات اه وسامه عليه.
 .]31/الزمر[              قال اه تعاى : 

  ملسو هيلع هللا ىلصخصائصه : 

أنه خاتم اأنبياء، وسيد امرسلن، وإمام امتقن، ورسالته عامة  ملسو هيلع هللا ىلصمن خصائص النبي 
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به إى بيت امقدس، وُعرج به إى الساء،  للثقلن، أرسله اه رمة للعامن، وأُري
 .وأعطي جوامع الكلم، وناداه اه بوصف النبوة والرسالة

 .بخصائصوقد خصه اه دون اأنبياء 

َلـْم ُيـْعَطُهَن أَحد   ُأْعطِيُت َخـْمسا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أَن النَبَِي 
عْ  ُت بِالر  ي َا َرُجٍل ِمْن  َوَطُهورا ، َفأ ِب َمِسَرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت َي اأْرُض َمْسِجدا  َقبْي: ُنِرْ

، أَمتي أْدَرَكتْـُه الَصاُة َفْليَُصِل، َوُأِحَلْت َي امََغانُِم َوَلـْم َتـِحَل أَحٍد َقبْي، َوُأْعطيُت الَشَفاَعةَ 
، َوُبـِعثُْت إَى النَاِس َعاَمة  َوَكاَن النَبِي  ُيبَْعُث إَى َقْومِ   .(1)متفق عليه«. ِه َخاَصة 

دون أمته: الوصال ي الصيام، والزواج با مهر، ونكاح أكثر من أربع  ملسو هيلع هللا ىلصوما خصه 
وعدم أكل الصدقة، وأنه يسمع ما ا يسمع الناس، ويرى  وا ُتنكح أزواجه من بعده،نساء،

 ه التي خلقه اه عليها، وأنه ا يورث.عى صورت ملسو هيلع هللا ىلصما ا يرون كا رأى جريل 

  ملسو هيلع هللا ىلصبدء الوحي إى النبي:  

ِمَن الَوْحِي  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَهَا َقاَلْت: أَوُل َما ُبِدَئ بِـِه َرُسوُل اَرِيَ اهُ َعنَْها َعْن َعاِئَشَة أِم امُْؤِمنَِن 
ْؤَيا الَصالِـَحُة ي النَْوِم، َفَكاَن ا َيَرى ُرْؤَيا إا َجا بْـِح، ُثَم ُحبَِب إَليْـِه الر  َءْت ِمثَْل َفَلِق الص 

الليَاَي َذَواِت الَعَدِد َقبَْل أْن َينْزَع  -َوُهَو التََعب دُ -تَحنَُث فيِه ـيَ ـاخَاُء، َوَكاَن َيـْخُلو بِـَغاِر ِحَراٍء، ف
يَتََزَوُد لِـِمثِْلـَها، َحتَى َجاَءُه احَق  َوُهَو ي َغاِر إَى أْهِلـِه، َوَيتََزَوُد لَِذلَِك، ُثَم َيْرِجُع إَى َخِدَجَة فَ 

 «.َما أَنا بَِقاِرئ»ِحَراٍء، َفَجاَءُه امََلُك َفَقاَل: اْقَرْأ، قال: 

، «َما أَنا بَِقاِرئ»َفأَخَذي َفَغَطنِي َحتَى َبَلَغ ِمنِي اجَْهَد، ُثَم أْرَسَلنِي َفَقاَل: اْقَرْأ، قلت: »قال: 
، «َما أَنا بَِقاِرئ»َفأَخَذي َفَغَطنِي الثَانيَة َحتَى َبَلَغ ِمنِي اجَْهَد، ُثَم أْرَسَلني َفَقاَل: اْقَرْأ، َفقلت: 

   *      *      )َفأَخَذي َفَغَطنِي الثَالِثََة، ُثَم أْرَسَلني َفَقاَل: 
ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَى َخِدَجَة بِنِْت ُخَوْيلٍِد ري اه  َيْرُجُف  ملسو هيلع هللا ىلص ٬.َفَرَجَع بِـَها َرُسوُل ا(

َها «. َزِمُلوي َزِمُلوي» :عنها َفَقاَل  َفَزَمُلوُه َحتَى َذَهَب َعنْـُه الَرْوُع، َفَقاَل لِـَخِدَجَة َوأْخَرَ
، إَنَك َلتـَِصُل ا ُيـْخِزيَك اهُ أبدا  مَ  ٬َفَقاَلْت َخِدَجُة: َكا َوا«. َلَقْد َخِشيُت َعَى َنْفِي »اخَر: 

 الَرِحـَم، َوَتـْحـِمُل الَكَل، َوَتـْكِسُب امَْعُدوَم، َوَتْقِري الَضيَْف، َوُتِعُن َعَى َنَوائِِب احِق. 

                                                        

 (.511(، واللفظ له، ومسلم برقم )335، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( 1)
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ى، اْبَن َعِم َخِدَجَة، َفاْنَطَلَقْت بِـِه َخِدَجُة َحتَى أتْت بِـِه َوَرَقَة بَن َنْوَفِل ْبِن أَسِد بِن َعبِْدالُعزَ 
اَي، َفيَْكتُـُب ِمَن اإْنِجيِل بِالِعْرَ  انيَِة َوَكاَن اْمَرءا  َتنََرَ ي اجَاِهِليَِة، َوَكاَن َيْكتُـُب الِكتَاَب الِعْرَ

َيا اْبَن َعِم، اْسَمْع ِمِن  َقْد َعِمَي، َفَقاَلْت َلـُه َخِدَجُة: َكبِرا   َما َشاَء اهُ أْن َيْكتَُب، َوَكاَن َشيْـخا  
ُه َرُسوُل ا  َخَرَ َما َرأى. ملسو هيلع هللا ىلص ٬اْبِن أِخيَك. َفَقاَل َلـُه َوَرَقُة: َيا اْبَن أِخي َماَذا َتَرى؟ َفأْخَرَ

 ِ ي أُكوُن حيّا  َفَقاَل َلـُه َوَرَقُة: َهَذا النَاُموُس اَلِذي َنَزَل اهُ َعَى ُموَسى، َيا َليْتَنِي فِيَها َجَذعا ، َليْتَن
قال: َنَعْم، َلـْم َيْأِت َرُجل  َقط  «. أَوُمـْخِرِجَي ُهـمْ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬إْذ ُيـْخِرُجَك َقْوُمَك، َفَقاَل َرُسوُل ا

َك َنْص   . ُثَم َلـْم َينَْشْب َوَرَقُة أنْ ُمَؤَزرا   را  ـبِِمثِْل َما ِجئَْت بِـِه إا ُعوِدَي، َوإْن ُيْدِرْكنِي َيْوُمَك أْنُرْ
، َوَفَرَ الَوْحُي.   .(1)متفق عليهُتُوِيَ

  ملسو هيلع هللا ىلصأزواجه: 

ي الدنيا واآخرة، وكلهن مسلات طيبات،  ملسو هيلع هللا ىلصأمهات امؤمنن هن زوجات الرسول 
وعددهن إحدى عشـرة ، مرآت من كل سوء يقدح ي أعراضهن، تقيات نقيات، طاهرات
 وهن:، زوجة

وزينب ..وحفصة بنت عمر..عةمْ بنت زَ ودة وَس  ..وعائشة بنت أي بكر..خدجة بنت خويلد
وأم حبيبة بنت أي ..وجويرية بنت احارث..وزينب بنت جحش..وأم سلمة..بنت خزيمة

 .وميمونة بنت احارث ري اه عنهن أمعن..وصفية بنت حيي..سفيان
 الباقيات بعده.التسع مات قبله منهن خدجة، وزينب بنت خزيمة، وتوفيت 

 وعائشة ري اه عنهن أمعن. خدجة ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل أزواجه 
  ملسو هيلع هللا ىلصأولد الرسول : 

ته ـيَ ثاثة أبناء: )القاسم(، و )عبداه(، من خدجة، و)إبراهيم( من ُرِ  ملسو هيلع هللا ىلصد للرسول لِ وُ  -1
 مارية القبطية، وميعهم ماتوا صغارا .

)زينب( و)رقية( و)أم كلثوم( و)فاطمة( وكلهن : أربع بنات  ملسو هيلع هللا ىلصأما البنات: فولد له  -1
دن من خدجة، وتزوجن ومتن قبله إا فاطمة، فاتت بعده، وميعهن مسلات طيبات ُول

 طاهرات ري اه عنهن أمعن.تقيات 
                                                        

 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )3، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسول فضل : 

هم خر القرون، وهم فضل عظيم عى ميع اأمة، اختارهم اه  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 
سوله، وهاجروا من أجل الدين، رة اه ورـلصحبة نبيه، فآمنوا باه ورسوله، وقاموا بنص

روا من أجل الدين، وجاهدوا ي سبيل اه بأمواهم وأنفسهم، حتى ري اه ـوآووا ونص
 عنهم ورضوا عنه، وأفضلهم امهاجرون ثم اأنصار.

ْم، َخْرُ النَاِس َقْري، ُثَم اَلِذْيَن َيُلوَنـُهـ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه عن النبي 
 .(1)متفق عليه«. ـهُ ُثَم اَلِذْيَن َيُلوَنـُهـْم، ُثَم َيـِجيُء أَْقَوام  َتْسبُِق َشهاَدُة َأَحِدِهـْم َيـِميْنَـُه، َوَيـِميْنُـُه َشَهاَدتَ 

  ملسو هيلع هللا ىلصحبة أصحابه : 

ي ميعا  بالقلب، والثناء عليهم باللسان، والر ة الصحابةحبمن عامات اإيان: 
فار هم، والكف عا شجر بينهم، وعدم شتمهم؛ وذلك ما هم من هم، وااستغعن

واجهاد ي  ،امحاسن والفضائل، وامعروف واإحسان، ونرة اه ورسوله بالطاعة
رة، وبذل أمواهم وأنفسهم ي سبيل اه ابتغاء ـسبيل اه، والدعوة إليه، واهجرة والنص

 مرضاة اه، فري اه عنهم أمعن.

         )ال اه تعاى: ق -1
                 

 .[111]التوبة/ ( 
          )قال اه تعاى: و -1

 .[71]اأنفال/ (         

ا َتُسب وا َأْصَحاِي، ا َتُسب وا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
ي بِيَِدِه، َلْو َأَن َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمثَْل ُأُحٍد َذَهبا  َما َأْدَرَك ُمَد َأَحِدِهـْم َوا ـَحاي، َفَواَلِذي َنْفسَأْص 

 .()متفق عليه«. َنِصيَفهُ 
 
 

                                                        

 (.1533(، واللفظ له، ومسلم برقم )1251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1511(، ومسلم برقم )3273، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 اإيمـان باليـوم اآخـر - 5

 :هو يوم القيامة الذي يبعث اه فيه اخائق للحساب واجزاء. اليوم اآخر 

 أشهر أساء اليوم اآخر:  .أبدا   أهل النار ي الناريستقر و ،أبدا   هل اجنة ي اجنةي بذلك أنه ا يوم بعده، حيث يستقر أسم

ن، يوم اخلود، يوم احساب، ـيوم القيامة، يوم البعث، يوم الفصل، يوم اخروج، يوم الدي
تناد، يوم احرة، الصاخة، الطامة اق، يوم الـيوم الوعيد، يوم اجمع، يوم التغابن، يوم الت
 . من أسائه وغر ذلك ما ذكر اه ي القرآن الكرى، الغاشية، الواقعة، احاقة، القارعة

 اإيان باليوم اآخر:فقه   وكثرة اأساء تدل عى عظمة امسمى، وشدة هوله.

ما يكون ي ذلك  هو التصديق اجازم بكل ما أخر اه ورسوله بهاإيان باليوم اآخر 
واجنة،  واحوض، راط، واميزان،ـر، واحساب، والصـاليوم العظيم من البعث، واحش

 القيامة.يوم والنار وغر ذلك ما جري ي عرصات 

لحق بذلك ما يكون قبل اموت من عامات الساعة وأراطها، وما يكون بعد اموت ويُ 
 من فتنة القر، وعذاب القر ونعيمه.

اإنسانية  اب العقول والفطر السليمة يؤمنون أن هذه احياة الدنيا ا يمكن أن تبلغ فيهاوأصح
        كاها، وا يمكن أن يبلغ فيها العدل مامه، مها اجتهد الناس وحَصلوا:

 [.21العنكبوت/ ]                              
يتحقق فيها الكال امقدر لإنسان، والعدل امطلق بن  فابد من حياة أخرى أكمل وأدوم

                         الناس عى اأعال:
 [.17اأنبياء/ ]                       

من امراحل التي يمر ها فليس اموت هو هاية امطاف، بل اموت ما هو إا مرحلة 
نسان ي عام الغيب قبل أن يستقر ي رحم أمه، ثم انتقل إى عام فقد كان اإاإنسان، 

الشهادة، ومنها إى رحم اأرض ي القر، ثم اانتقال إى عام الغيب ي دار القرار عند 
                           قيام الساعة:

 [.115آل عمران/ ]                              
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 :عظمة اليوم اآخر 

اإيان باه واليوم اآخر أعظم أركان اإيان، وعليها مع بقية أركان اإيان مدار استقامة 
 .اإنسان وفاحه وسعادته ي الدنيا واآخرة

 وأمية هذين الركنن يقرن اه بينها كثرا  ي آيات القرآن.

 .[1]الطاق/ (            )قال اه تعاى: -1

 [.17]النساء/ (               ) قال اه تعاى:و -1
                               قال اه تعاى: و -3

 [.52]النساء/                                       

 :فتنة القبـر 

ِه َوُتُولِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن أنس ري اه عنه عن ا -1 َي َوَذَهَب ـالَعبُْد إَذا ُوِضَع ي َقْرِ
َقوُل ي َهَذا َأْصَحاُبـُه َحتَى إَنُه َليَْسَمُع َقْرَع نَِعالِـِهـْم، َأَتاُه َمَلَكاِن َفأَْقَعَداُه َفيَـُقواِن َلـُه: َما ُكنَْت تَ 

َوَرُسوُلـُه. َفيُـَقاُل: اْنظُْر إَى َمْقَعِدَك ِمَن النَاِر  ٬نُه َعبُْد ا؟ َفيَـُقوُل: َأْشَهُد أَ ملسو هيلع هللا ىلصالَرُجِل ُمـَحـَمٍد 
اُهـَا َجـِميعا  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي «. َأْبَدَلَك اهُ بِـِه َمْقَعدا  ِمَن اجَنَةِ   «.َفَرَ

نَاُس. َفيُـَقاُل: ا َدَرْيَت َوا َوَأَما الَكافُِر َأِو امنَافُِق َفيَـُقوُل: ا َأْدِري ُكنُْت أَُقوُل َما َيـُقوُل ال
َبة  َبْنَ ُأُذنيِه، َفيَِصيْـُح َصيْـَحة  َيْسَمُعَها َمْن َيِليْـهِ  ُب بِِمْطَرَقٍة ِمْن َحِدْيٍد َرْ  إا َتَليَْت، ُثَم ُيْرَ

 .(1)متفق عليه «.الثََقَلْنِ 

 - وفيه - ي جنازة.. ملسو هيلع هللا ىلص عن الراء بن عازب ري اه عنه قال: خرجنا مع رسول اهو -1
َوَيْأتِيِه َمَلَكاِن َفيُـْجِلَسانِـِه َفيَـُقواِن َلـُه: َمْن َرب َك؟ َفيَـُقوُل: َرِيَ اهُ، َفيَـُقواِن »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

ِعَث فِيُْكْم؟ َقاَل: َلـُه: َما ِدْينَُك؟ َفيَـُقوُل: ِدْينَِي اإْساُم، َفيَـُقواِن َلـُه: َما َهَذا الَرُجُل اَلِذي ُبـ
 .()أخرجه أمد وأبو داود«. ...ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفيَـُقوُل ُهَو َرُسوُل ا

  عذاب القر:أنواع 

 عذاب القر نوعان :
 .عذاب دائم ا ينقطع إى قيام الساعة، وهو عذاب الكفار وامنافقن اأول:

                                                        

 (.1171(، واللفظ له، ومسلم برقم )1331، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1753(، وأخرجه أبو داود برقم )11733/ أخرجه أمد برقم )صحيح( )
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                             ) قال اه تعاى : -1
 [.12-15/]غافر (                     
إَِن َأَحَدُكْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعَليِْه  » : قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  اري اه عنهوعن ابن عمر  -1

لنَاِر َفِمْن َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل ا ،ِي إِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجَنَِة َفِمْن َأْهل اجَنَةِ ـَمْقَعُدُه بِاْلَغَداِة َواْلَعِش 
 .(1)متفق عليه«.  إَِليِْه َيْوَم اْلِقيَاَمِة  ُيَقاُل َهَذا َمْقَعُدَك َحتَى َيبَْعثََك اه ،َأْهِل النَارِ 

بحسب العاي فيعذب ، عذاب له أمد ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة اموحدينالثاي: 
ل مكفرات للذنوب من جرمه، ثم خفف عنه العذاب، أو ينقطع بسبب رمة اه، أو حصو
 صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ونحو ذلك.

إَن َأَحَدُكْم إَذا َماَت ُعِرَض َعَليْـِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه  -1
، إْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجَنَِة َفِمْن َأْهِل اجَ َمْقَعُدُه بِالَغَداِة َوال نَِة، َوإْن َكاَن ِمْن َأْهِل النَاِر َفِمْن َعِيِ

 .()متفق عليه«. ُيـَقاُل َهَذا َمْقَعُدَك َحتَى َيبَْعثََك اهُ إَليه َيوَم الِقيَاَمةِ  ،َأْهِل النَارِ 
َكَة بَِحائٍِط ِمْن ِحيَطاِن امَِدينَِة َأْو مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَر النَبِي   :َقاَل  ري اه عنهاوعن ابن عباس  -1

ا ُثَم  «ُيَعَذَباِن َوَما ُيَعَذَباِن ي َكبِرٍ » :  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَبِي  ، َفَسِمَع َصْوَت إِْنَساَنْنِ ُيَعَذَباِن ي ُقبوِرِمَ
ا بَِجِريَدٍة ُثَم َدعَ  «ي بِالنَِميَمةِ ـَوَكاَن اْآَخُر َيْمِش  ،َكاَن َأَحُدُمَا َا َيْستَِرُ ِمْن َبْولِهِ  ،َبَى » : َقاَل 
 ؟َم َفَعْلَت َهَذاـلِ  اهَيا َرُسوَل ، َفِقيَل َلهُ ، َرة  ـَفَوَضَع َعَى ُكِل َقْرٍ ِمنُْهَا ِكْس ، َرَتْنِ ـَرَها ِكْس ـَفَكَس 
 .(6)متفق عليه«. إَِى َأْن َييْبََسا  -َأوْ  -َخَفَف َعنُْهَا َما َمْ َتيْبََسا ـَلَعَلُه َأْن يُ  » : َقاَل 

 عيم القر:ن 

 .نعيم القر للمؤمنن الصادقن
        )قال اه تعاى: -1

 [.31]فصلت/  (            

قال ي امؤمن إذا أجاب املكن ي  ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنه أن النبي و -1
ِدي، َفاْفِرُشوُه ِمَن اجَنَِة، َوَألبُِسوُه ِمَن اجَنَِة، َفيُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن الَسَاِء، َأْن َصَدَق َعبْ  ...»قره: 

                                                        

 .واللفظ له(، 1122(، ومسلم برقم )1372، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 واللفظ له.، (1122ومسلم برقم )، (1372البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( )
 (.121ومسلم برقم ) ،(، واللفظ له112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 «.ِرهِ ـَوُيْفَسُح َلـُه ي َقْرِه َمَد َبَص ، ْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوطيْبِـَهاَواْفتَـُحوا َلـُه َبابا  إَى اجَنَِة، َقاَل َفيَ 
نته وعذابه أمور كالشهادة ي سبيل اه، والرباط ي وينِجي امؤمن من أهوال القر وفت  .(1)أخرجه أمد وأبو داود

 مستقر اأرواح بعد اموت إى قيام الساعة:  .إن شاء اه كا سيأي وَمْن قتله بطنه ونحو ذلك، سبيل اه

 :  اأرواح ي الرزخ متفاوتة تفاوتا  عظيا 
عليهم الصاة  الرسلو فمنها أرواح ي أعى علين ي امأ اأعى، وهي أرواح اأنبياء

 والسام، وهم متفاوتون ي منازهم.

 لق ي شجر اجنة، وهي أرواح امؤمنن.عْ ومنها أرواح ي صورة طر يَ 

 ترح ي اجنة، وهي أرواح الشهداء. ْرٍ ُخ  ومنها أرواح ي حواصل طرٍ 
 .ومنها أرواح حبوسة ي القر كالغاِل من الغنيمة

عى باب اجنة بسبب دين عليه، ومنها ما يكون حبوسا  ي ومنها ما يكون حبوسا  
 . اأرض بسبب روحه السفلية

ومنها أرواح تسبح ي هر الدم وُتلقم احجارة، وهم ، ومنها أرواح ي تنور الزناة والزواي
 أكلة الربا... الخ.

ني النََجاِر َعَى َبْغَلٍة َلُه َوَنْحُن بَ ـي َحاِئٍط لِ  ملسو هيلع هللا ىلصَبيْنََا النَبِي  عن زيد بن ثابت ري اه عنه قال: 
،ر  ِستَة  َأْو َمَْسة  َأْو َأْرَبعَ ـبُ ـَمَعُه إِْذ َحاَدْت بِِه َفَكاَدْت ُتْلقيِه َوإَِذا أَقْ  َمْن َيْعِرُف َأْصَحاَب  » :َفَقاَل  ة 

اكِ  :ََقال «؟َفَمتَى َماَت َهُؤَاءِ  » :َقاَل  ،َأنا :َفَقاَل َرُجل   «؟َهِذِه اْأَْقُر  ْرَ إَِن » :َفَقاَل ، َماُتوا ي اْإِ
َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقْرِ  اهَفَلْوَا َأْن َا َتَداَفنُوا َلَدَعْوُت ، َهِذِه اْأَُمَة ُتبْتََى ي ُقبُوِرَها

 باهَنُعوُذ  :َقاُلوا  «ِمْن َعَذاِب النَارِ  باهَتَعَوُذوا  » :ُثَم أَْقبََل َعَليْنَا بَِوْجِهِه َفَقاَل  ، «اَلِذي َأْسَمُع ِمنْهُ 
 :ِمْن َعَذاِب اْلَقْرِ َقاَل  باهَنُعوُذ  :َقاُلوا «ِمْن َعَذاِب اْلَقْرِ  باهَتَعَوُذوا  » :ِمْن َعَذاِب النَاِر َفَقاَل 

ِمَن اْلِفتَِن َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن  باهَنُعوُذ  :َقاُلوا «نَ ِمَن اْلِفتَِن َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبطَ  باهَتَعَوُذوا »
 .()خرجه مسلمأ. ِمْن فِتْنَِة الَدَجاِل  باهَنُعوُذ  :َقاُلوا «ِمْن فِتْنَِة الَدَجالِ  باهَتَعَوُذوا  » :َقاَل 
 

                                                        

 ( .1753برقم ) وهذا لفظه، وأخرجه أبوداود(،11733برقم ) أمدأخرجه  /صحيح( 1) 
 (.1127برقم ) أخرجه مسلم () 
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 علم الساعة:  أراط الساعــة

ــاعــام الســت قيــم بوقــالعل          )ا يعلمه إا اه كا قال سبحانه:  ةــ
 .[23]اأحزاب/ (             

فعلم الساعة غيب من ملة الغيب الذي استأثر اه بعلمه، فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ا 
مَلك مقرب، وا نبي مرسل؛ ليبقى الناس عى حذر دائم، واستعداد كامل اخاذ الزاد 

                   ناسب ها، والتأهب ما بعد اموت:ام
 [.77النحل/ ]                                    

، ومن رمة العزيز الرحيم أن وضع للساعة أمارات وعامات تدل عى قرب وقوعها
                          وتذِكر الناس بدنوها:

 عامات الساعة:   [.12 – 15طه/ ]                      

 تدل عى قرب قيام الساعة، وهي:  وأراط اماتبع ملسو هيلع هللا ىلصأخر النبي 
 . كرى وأراطصغرى،  أراط

 أراط الساعة الصغرى -1

 :عامات الساعة الصغرى ثاثة أقسام 

 ومنها:، عامات وقعت وانتهتاأول : 

.. وفتح بيت امقدس.. وخروج نار من ملسو هيلع هللا ىلصوموته.. وانشقاق القمر آية له  ..ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبي 
 .وقد ظهرت ي امدينة ،أرض احجاز

 .[1/القمر] (        )قال اه تعاى :  -1
اْعُدْد ِستًا َبْنَ  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عوف بن مالك ري اه عنه قال: سمعت رسول اه  -1

ُثَم اْستَِفاَضُة  ،ُثَم ُمْوَتان  َيْأُخُذ فِيُكْم َكُقَعاِص اْلَغنَمِ  ،َم َفتُْح َبيِْت امْقِدسِ ثُ  ،َيَدِي الَساَعِة َمْوي
 ،ُثَم فِتْنَة  َا َيبَْقى َبيْت  ِمَن اْلَعَرِب إَِا َدَخَلتْهُ  ،اماِل َحتَى ُيْعطَى الَرُجُل ِماَئَة ِدينَاٍر َفيَظَل  َساِخطا  

َت َثَانَِن َغاَية  ، ُكوُن َبيْنَُكْم َوَبْنَ َبني اْأَْصَفِر َفيَْغِدُرونَ ُثَم ُهْدَنة  تَ  َحَْت ُكِل ، َفيَْأتوَنُكْم َحْ
 .(1)أخرجه البخاري«.  َر َأْلفا  ـَغاَيٍة اْثنَا َعَش 

                                                        

 (.3172برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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َج َنار  الَساَعُة َحتَى َتـْخرُ  ا َتُقـومُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي هريرة ري اه عنـه أن رسـول اه  -3
ى  .(1)متفق عليه«. ِمْن أَْرِض اِحَجاِز ُتيُء َأْعنَاَق اإبِِل بِبُْرَ

 ومنها:، عامات ظهرت وما زالت مستمرة الثاي:

كثرة . رع.. ظهور اجهل.ـظهور الفتن.. ظهور مدعي النبوة.. انتشار اأمن.. قبض علم الش
.. كثرة رب اخمر ىا.. ظهور الزنَرط وأعوان الظلمة.. ظهور امعازف واستحاهـالش  

واستحاها.. تطاول احفاة العراة رعاة الشاة ي البنيان.. تباهي الناس ي امساجد 
 َرْفعوزخرفتها.. كثرة اهرج وهو القتل.. تقارب الزمان.. إسناد اأمر إى غر أهله.. 

رك ـاأسواق.. ظهور الش اأخيار.. وُيفتح القول.. وُيـخزن العمل.. تقارب َوْضعاأرار.. 
ي هذه اأمة.. كثرة الشح.. كثرة الكذب.. كثرة امال.. فشو التجارة.. كثرة الزازل.. 

ظهور الفحش.. وقطيعة الرحم.. وسوء اجوار.. ارتفاع . ائن.وائتان اخ..  خوين اأمن
القلم.. ظهور اأسافل.. بيع احكم.. تسليم اخاصة.. التاس العلم عند اأصاغر.. ظهور 

الكاسيات العاريات.. كثرة شهادة الزور.. كثرة موت الفجأة.. عدم حري الرزق احال.. 
َعْود أرض العرب مروجا  وأهارا .. تكليم السباع لإنس.. تكليم الرجل عذبة سوطه 

 ث أهله بعده.. أن ُتـحاَر العراُق وُيـمنع عنها الطعامدحأوخره فخذه با  ..وراك نعله
 ر.. ثم تكون هدنة بن امسلمنيناوالدرهم.. ثم ُتـحاَر الشاُم وُيـمنع عنها الطعام والد

 .والروم.. ثم يغدر الروم بامسلمن
َأا إَن »وهو مستقبُل امشـرِق يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أنه سمع رسوَل اه 

 .()متفق عليه «.ا، ِمْن َحيُْث َيْطُلُع َقْرُن الَشيَْطانِ نََة َهاُهنَ الِفتْنََة َهاُهنَا، أَا إَن الِفتْ 

 ومنها:، ملسو هيلع هللا ىلصعامات م تظهر وستقع با شك كا أخر النبي  الثالث:

..  .. قتال الرك .. فتح القسطنطينية بدون ساح انحسار هر الفرات عن جبل من ذهب
ق الناس بعصاه ويدينون .. خروج رجل من قحطان يسو ر امسلمن عليهمـقتال اليهود ونص

نفي امدينة  .. مسن امرأة َقيِم واحدخ وكثرة النساء حتى يكون .. قلة الرجال .. له بالطاعة
مر عْ ثم ا تُ  ،هدم الكعبة عى يد رجل من احبشة يقال له ذو السويقتن لرارها ثم خراها..

                                                        

 (.1211(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1215(، ومسلم برقم )7123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 واه امستعان .، واه أعلم ،بعده، وذلك آخر الزمان
: ظهور امهدي، وهو رجل من أهل البيت، يؤيد اه به الدين، ويمأ اأرض قسطا  ومنها

وعدا  كا ملئت جورا  وظلا ، َيملك سبع سنن، تنعم اأمة ي عهده نعمة م تنعمها قط، 
 يظهر من امرق، ويبايع له عند الكعبة.

ْنيَا إِاَ َيْوم  َلَطَوَل  َلْو َمْ َيبَْق  »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن بن مسعود ري اه عنها عن َذلَِك  اهِمَن الد 
َواْسُم َأبِيِه اْسَم  ،ُيَواطُِئ اْسُمُه اْسِمى -ِمْن َأْهِل َبيْتِى  َأْو  -ِمنِى  بَْعَث فِيِه َرُجل  اْليَْوَم َحتَى يُ 

ا ،َأبِى ــــي    .(1)والرمذي خرجه أبو داودأ .«َيْمأُ اأَْرَض ِقْسط ا َوَعْدا  َكَا ُمِلئَْت ُظْلا  َوَجْور   .ملسو هيلع هللا ىلصميـــع مـا ذكــرنــا مـــن العامـات السابقـة ثبتـت باأحاديــث الصحيحــة عــن النبــ

 أراط الساعة الكرى - 7

 : عامات الساعة الكرى عر 

 علينا ونحن نتذاكر فقال: ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن َأسيد الغفاري ري اه عنه قال: اَطلع النبي 
فذكر « إَها َلْن َتُقْوَم َحتَى َتَرْوَن َقبَْلـَها َعْرَ آياٍت »قالوا: نذكر الساعة. قال: « َما َتَذاَكُرْوَن؟»

، ملسو هيلع هللا ىلصلشمس من مغرها، ونزوَل عيسى بن مريم الدخاَن، والدجاَل، والدابَة، وطلوَع ا
بجزيرة  ويأجوَج ومأجوج، وثاثَة خسوٍف، خسف  بامرق، وخسف  بامغرب، وخسف  

 .()أخرجه مسلمالعرب، وآخر ذلك نار خرج من اليمن تطرد الناس إى حرهم. 

 خروج الدجال: -1
رق من ـويدعي الربوبية، خرج من امش، يظهر ي آخر الزمان، الدجال رجل من بني آدم

إا مسجد امقدس والطور ومكة ، خراسان، ثم يسر ي اأرض فا يرك بلدا  إا دخله
؛ أن امائكة حرسها، ينزل بالسبخة، فرجف امدينة  فا يستطيع دخوها، دينةوام

 وقت خروج الدجال :  ثاث رجفات خرج إليه منها كل كافر ومنافق.

َفَذكَر الفتََن فأكثَر ي  ٬َعنْـُهـا َقاَل: ُكنَا ُقُعودا  عنَد رُسول ا بن ُعمَر َرِيَ اهُ ٬عن عبِدا
: يا رُسوَل اِذكرَها َحتَى  ِهَي َهَرب  »وما فتنُة اأحاِس؟قاَل:  ٬َذكَر فتْنَة اأحاِس َفقاَل قائل 

                                                        

 (.1131برقم ) الرمذي وأخرجه، وهذا لفظه (1111/ أخرجه أبو داود برقم ) صحيح( 1)
 (.1211برقم ) أخرجه مسلم( )
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، ُثَم فِتْنَُة الّس  ، راء َدَخنُـها من حِت َقَدَمي َرُجٍل من أهِل بيتي َيزُعُم أَنُه مني َوَليْس ِمنيـَ َوَحْرب 
َهيْـاء ا  ثَم فِتنةُ ، رجٍل َكَوِرٍك عى ِضَلعٍ  تقوَن، ُثَم َيصَطلُح النَاُس عىـوإَنَا أوليائي ام الد 

ُيصبُح الَرُجُل فيها مؤِمنا  ، َتَدُع أحدا  من هِذِه اأمة إا َلَطَمتْـُه لطَمة، فإذا قيَل انقَضْت َتـادْت 
ْسطاِط نِفاٍق حتى َيصَر النَاُس إى ُفسطاَطِن، ُفْسطاِط إياٍن ا نَِفاَق فِيِه، َوفُ ، وُيـْمي كافِرا  

 فتنة الدجال:  .(1)أخرجه أمد وأبو داود«. ا إياَن فيِه، فإذا كاَن َذاُكْم فانتظُروا الَدّجال من يوِمِه أو مْن َغِدهِ 

خروج الدجال فتنة عظيمة بسبب ما خلق اه معه من اخوارق العظيمة التي تبهر العقول، 
ته نار، وأن معه جبال اخبز، وأهار اماء، يأمُر فقد ثبت أن معه جنة  ونارا ، ناره جنة، وجن

رعة عظيمة ـالساء فتمطر، ويأمراأرض فتنبت، وتتبعه كنوز اأرض، ويقطع اأرض بس
يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم  ،يمكث ي اأرض أربعن يوما  ، كالغيث إذا استدبرته الريح

 صفات الدجال:  بفلسطن. دّ عند باب لُ  ملسو هيلع هللا ىلصكجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقتله عيسى بن مريم 

مكتوب بن ،  لنا صفاته لنحذر منهمن اتباع الدجال أو تصديقه، وبَن  ملسو هيلع هللا ىلصحذرنا الرسول 
 كل مسلم. اعينيه )كافر( يقرؤه

إَن َمِسيْـَح الَدَجاِل َرُجل  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة بن الصامت ري اه عنه قال: قال رسول اه 
، َأْفَحُج، َج  ، َليَْس بِنَاتِئٍَة َوا َجْحَراَء، َفإْن ُأْلبَِس َعَليُْكْم َقِصْر  ، َأْعَوُر، َمْطُموُس الَعْنِ ْعد 

 مكان خروج الدجال:  .()أمد وأبو داودأخرجه «. َفاْعَلـُموا َأَن َرَبُكْم َتـبَاَرَك َوَتَعاَى َليَْس بَِأْعَورَ 

إَنُه َخاِرج  : »- وفيه -الدجاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاه  عن النواس بن سمعان ري اه عنه قال: ذكر رسول
 اأماكن التي ل يدخلها الدجال:  .(6)أخرجه مسلم«. َخَلة  َبْنَ الَشاِم َوالِعَراِق َفَعاَث يمينا  َوَعاَث ِشَاا  

 َليَْس ِمْن َبَلٍد إَا َسيَطَُؤُه الَدَجاُل إَا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
 .()متفق عليه«. َمَكَة َوامِدْينَةَ 

                                                        

 ( وهذا لفظه.1111(، وأخرجه أبو داود برقم )2121مد برقم )/ أخرجه أ صحيح( 1)
 (.1311(، وهذا لفظه،  وأخرجه أبو داود برقم )13111/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( )
 (.1237برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1213(، ومسلم برقم )1111أخرجه البخاري برقم )متفق عليه، ( )
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َوَا َيـْقَرُب »قال:  -وفيه -ذكر الّدّجال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل من أصحاب النبي و -1
 «. َأْرَبـَعَة َمَساِجَد، َمْسِجَد احراِم، َوَمْسِجَد امَِدينَِة، َوَمْسِجَد الط وِر، َوَمْسِجَد اأَْقَى 

 جال:أتباع الد  .(1)أخرجه أمد

 أكثر أتباع الدجال من اليهود، والعجم، وأخاط من الناس غالبهم من اأعراب والنساء. 

َيـُهوِد َأْصبَـَهاَن  بَـُع الَدَجاَل ِمنْ ـَيتْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه 
 من فتنة الدجال:الوقاية   .()أخرجه مسلم«. َسبُْعوَن َأْلفا  َعَليْـِهـُم الَطيَالَِسةُ 

، تكون باإيان باه عز وجل، والتعوذ من فتنة الدجال خاصة ي الصاة، والفرار منه
 وحفظ أول سورة الكهف.

َر آياٍت ِمْن َأَوِل ُسوَرِة ـَمْن َحِفَظ َعْش »:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أي الدرداء ري اه عنه قال : قال رسول اه
َفَمْن َأْدَرَكُه ِمنُْكْم َفْليَـْقَرأ َعَليْـِه َفَواتِـَح ُسوَرِة »لفظ: ، وي «الَكْهِف ُعِصَم ِمَن الَدَجالِ 

 .(6)أخرجه مسلم«. الَكْهِف 
 :ملسو هيلع هللا ىلصنزول عيسى بن مريم   -7

فينزل إى  ملسو هيلع هللا ىلصعيسى بن مريم عز وجل  بعد خروج الدجال وإفساده ي اأرض يبعث اه
فيقتل الدجال، ، نحة ملكنواضعا  كفيه عى أج، اأرض عند امنارة البيضاء رقي دمشق

ر الصليب، ويقتل اخنزير، ويضع اجزية، ويفيض امال، وتذهب ـوحكم باإسام، ويكس
 الشحناء، يمكث سبع سنن ليس بن اثنن عداوة، ثم يموت ويصي عليه امسلمون.

 ثم يرسل اه رحا  باردة طيبة من ِقبَل الشام، فا يبقى عى وجه اأرض أحد ي قلبه
وأحام السباع،  ،مثقال ذرة من خر أو إيان إا قبضته، ويبقى رار الناس ي خفة الطر

 مر، ثم يأمرهم الشيطان بعبادة اأوثان، وعليهم تقوم الساعة.ـيتهارجون هارج احُ 

ْن َينِْزَل ي بِيَِدِه َليُْوِشَكَن أَ ـَواَلِذْي َنْفِس : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
ِفيَض امَاُل ـَوَيَضَع اِجْزَيَة، َويَ  ،قتَُل اِخنِْزيرَ َر الّصِليَب، َويَ ـفِيُكُم ابُن َمْرَيـَم َحَكا  َعْدا ، َفيَْكِس 

                                                        

 .(11115/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 1)
 (.1211برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1237( ورقم )112برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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ْنيَا َوَما فِيْـَها ، َحتَى َتـُكوَن الَسْجَدُة الَواِحَدُة َخْرا  ِمَن الد   «.َحتَى ا َيـْقبََلـُه َأَحد 

        )ا إن شئتم: ول أبو هريرة ري اه عنه:واقرؤثم يقو
 .(1)ق عليهمتف. (      

 خروج يأجوج ومأجوج:  -3

يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، وهم رجال أقوياء ا طاقة أحد بقتاهم، 
عيسى  اهنبي  وخروجهم من أراط الساعة الكرى، يفسدون ي اأرض، ثم يدعو عليهم

 وأصحابه فيموتون. ملسو هيلع هللا ىلصبن مريم ا

                          )قال اه تعاى:  -1
                                                  

 .[27-22]اأنبياء /  (       
 ملسو هيلع هللا ىلص ل وأن عيسىالدجا ملسو هيلع هللا ىلصعن النواس بن سمعان ري اه عنه قال: ذكر رسول اه و -1

إْذ َأْوَحى اهُ إَى ِعيَْسى: إِي َقْد َأْخَرْجُت ِعبَادا  ي ا َيَداِن أََحٍد » -هوفي-.. يقتله بباب لد.
َن، بِقتَالِـِهـْم، َفَحِرْز ِعبَاِدي إَى الط ْوِر، َوَيبَْعُث اهُ َيأُْجوَج َوَمْأُجوَج َوُهـْم ِمْن ُكِل َحَدٍب َينِْسُلو

َيَة َفيَْش َفيَ  ِة َطَرِ َرُبوَن َما فِيْـَها، َوَيـُمر  آِخُرُهـْم َفيَـُقوُلوَن: َلَقْد َكاَن بِـَهَذِه َمَرة  ــُمر  َأَواِئُلـُهـْم َعَى ُبـَحْرَ
، َوُيـْحَرُ َنبِي  ا ِمْن ِماَئِة دْينَاٍر ِعيَْسى َوَأْصَحاُبـُه َحتَى َيُكوَن َرأُْس الثَْوِر أََحِدِهـْم َخْرا   ٬َماء 

َغُب َنبِي  ا ِسُل اهُ َعَليْـِهـُم النََغَف ي ِرَقابِـِهـمْ  ٬أََحِدُكُم اليَْوَم، َفَرْ ، ِعيَْسى َوَأْصَحاُبـُه َفُرْ
«. ِض...ِعيَْسى َوَأْصَحاُبـُه إَى اأرْ  ٬فيُْصبِـُحوَن َفْرَسى َكَمْوِت َنْفٍس َواِحَدٍة، ُثَم َيـْهبُِط َنبِي  ا

وأصحابه إى اأرض يدعو اه، فرسل اه عز وجل طيورا  حمل  ملسو هيلع هللا ىلصبعد نزول عيسى   .()أخرجه مسلم
سل اه مطرا  يغسل اأرض، ثم تنزل الركة ثم ير ،يأجوج ومأجوج وتطرحهم حيث شاء اه

 ي اأرض، وتظهر البقول والثار، وحل الركة ي النبات واحيوان.

 سوفات الثاثة:اخ 6 - 5 - 4
رق، وخسف بامغرب، ـاخسوفات الثاثة من أراط الساعة الكرى، وهي خسف بامش

 وخسف بجزيرة العرب، وهي م تقع بعد. 

                                                        

 (.155(، واللفظ له، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1237برقم ) أخرجه مسلم( )
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 :  ظهور الدخان ي آخر الزمان من عامات الساعة الكرى.الدخان - 2

             )قال اه تعاى:  -1
 .[11-11]الدخان/ ( 

َباِدُروا بِاأَْعَاِل ِستا : ُطُلوَع الَشْمِس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1
َخاَن، أَو الَدَجاَل، أَوالَداَبَة، َأْوَخاَصَة َأَحِدُكْم، َأْو َأْمَر الَعاَمةِ   .(1)أخرجه مسلم«. ِمْن َمْغِربِـَها، أَو الد 

 طلوع الشمس من مغرها:  -8

نة ذِ ع الشمس من مغرها من عامات الساعة الكرى، وهي أول اآيات العظام امؤْ طلو
 بتغر أحوال العام العلوي، ومن أدلة خروجها: 

                               )قال اه تعاى:  -1
                                              

 .[151]اأنعام/ (      

ا َتُقوُم الَساَعُة َحتَى َتْطُلَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
ُهـْم َأْجـَمُعوَن، فيومئذ:      )الَشْمُس ِمْن َمْغِربِـَها، َفإَذا َطَلَعْت ِمْن َمْغِربِـَها آَمَن النَاُس ُكل 

 .()متفق عليه .«(             

إَن َأَوَل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: سمعُت رسوَل اه و -3
، َوأَ  هـَا َما ـي   اآياِت ُخُروجا  ُطُلوُع الَشْمِس ِمْن َمْغِربِـَها، َوُخُروُج الَداَبِة َعَى النَاِس ُضَحى 

 .(6)أخرجه مسلم«.ى َعَى إْثِرَها َقِريبا  َها َفاأْخرَ َكاَنْت َقبَْل َصاِحبتِ 
 خروج الدابة: -2

الناس عى  مُ ِس تَ ـخروج دابة اأرض ي آخر الزمان عامة عى قرب قيام الساعة، فتخرج فَ 
 لو وجه امؤمن، ومن أدلة خروجها: جْ ـطم أنف الكافر، وتَ خْ ـخراطيمهم، تَ 

                )قال اه تعاى:  -1
 .[11]النمل/  (  

َثاث  إَذا َخَرْجَن ا َينَْفُع َنْفسا  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
                                                        

 (.1217برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 واللفظ له.(، 157(، ومسلم برقم )1235، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1211برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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ُطُلوُع الَشْمِس ِمْن َمْغِربِـَها،  ،إْيـَاُنـَها َلـْم َتـُكْن آَمنَْت ِمْن َقبُْل َأْو َكَسبَْت ي إْيـَانِـَها َخرا  
 .(1)أخرجه مسلم«. َوَداَبُة اأَْرضِ  َوالَدَجاُل،

 خروج النار التي حر الناس: -10

وهي نار عظيمة خرج من امرق من اليمن من قعر عدن، وهي آخر أراط الساعة 
ي اأرض  ر ـثم تنتش ،نة بقيام الساعة، فتخرج من اليمنذِ الكرى، وأول اآيات امؤْ 

 كيفية حر النار للناس:  .وتسوق الناس إى أرض امحر ي الشام

ُيـْحَرُ النَاُس َعَى َثاِث طََراِئَق: َراِغبَِن، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
َرة  َعَى َبـِعر، َيـْحُرُ ـَوَراِهبَن، َواْثنَاِن َعَى َبـِعر، َثاَثة  َعَى َبـِعر، َأْرَبـَعة  َعَى َبـِعر، َعْش 

تَـُهـُم النَاُر، َتقيُل َمَعُهـْم َحيُْث َقالوا، َوَتبيُت َمَعُهـْم َحيُْث َباُتوا، َوُتْصبُح َمَعُهـْم َحيُْث ـَبِقيَ 
 أول أراط الساعة:  .()متفق عليه«.َأْصبَـُحوا، َوُتـْمي َمَعُهـْم َحيُْث َأْمَسْوا

عن مسائل، ومنها: ما  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن عبداه بن سام ما أسلم سأل النبي 
اِط الَساَعِة َفنَار  َتـْحُرُ النَاَس ِمَن امَْش : » ملسو هيلع هللا ىلصأول أراط الساعة؟ فقال النبي  ـِرق َأَما َأَوُل َأْرَ

 :تتابع اآيات الدالة عى قيام الساعة  .(6)أخرجه البخاري«. إَى امَْغِرِب 

اعة الكرى تتابعت بعدها ظهر أول أراط الس ظهرت أراط الساعة الصغرى، ثم إذا
اأَماَراُت َخَرَزات  َمنُْظوَمات  بِِسْلٍك، َفإذا : »ملسو هيلع هللا ىلصاآيات يتلو بعضها بعضا  كا قال النبي 

 .()احاكمأخرجه «. اْنَقَطَع الِسْلُك َتبـَِع َبـْعُضُه َبـْعضا  
 
 

 

                                                        

 (.151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.3312برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1232/ أخرجه احاكم برقم )صحيح( )
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 النفـخ ي الصـور
 ي الصور النفخة اأوى أن ينفخ  ملسو هيلع هللا ىلص عز وجل إرافيل الصور قرن كالبوق، يأمر اه

وهي نفخة الصعق، فيصعق من ي السموات ومن ي اأرض إا من شاء اه، ثم يأمره أن 
 أحوال اخائق عند النفخ ي الصور:  .فإذا اخائق قيام ينظرون، ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث

                 )قال اه تعاى:  -1
 .[21]الزمر/ (       

                     وقال تعاى :  -1

 [ .51-51/يس]            
               وقال اه تعاى :  -3

 مقدار ما بن النفختن:  [ .12-11/النبأ] 

قالوا: يا أبا « َبْنَ النَْفَختَِن َأْرَبـُعونَ َما : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
هريرة أربعون يوما ؟ قال: أبيُت، قالوا: أربعون شهرا ؟ قال: أبيُت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: 

 ؟متى تقوم الساعة  .(1)متفق عليهأبيُت. 

ـِه الَشْمُس خْرُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَليْ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
َيوِم َيوُم اجُـُمَعِة، فِيِه ُخِلَق آَدُم، َوفيِه أُْدِخَل اجَنََة، َوفيِه ُأْخِرَج ِمنْـَها، َوا َتُقوُم الَساَعُة إَا ي 

 .()أخرجه مسلم«. اجُـُمَعةِ 
ورِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1 ُمنُْذ  إَن طَْرَف َصاِحِب الص 

ُر َنْحَو الَعْرِش، َمـَخاَفَة َأْن ُيْؤَمـَر َقبَْل أَْن َيْرَتَد إَليْـِه طَْرُفُه، َكَأَن َعيْنَيْـِه َكْوَكبَاِن ـُوِكَل بِـِه ُمْستَِعد  َينْظ
 .(6)أخرجه احاكم«. ُدِرَيانِ 

                                                        

 (، واللفظ له.1255م )(، ومسلم برق1235، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.151برقم ) أخرجه مسلم( )
 .(1272/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( 6)
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 البعـث واحشـر

  ُور التي يمر ها العبد:الد 

 ثاث:سان بعد خروجه من بطن أمه التي يمر ها اإنالدور 
 .ثم دار القرار ي اجنة أو النار ي القر.. ثم دار الرزخ ..دار الدنيا

وقد جعل اه لكل دار أحكاما  خصها، َوَرَكَب هذا اإنسان من بدن وروح، وجعل أحكام 
دان تبع ها، الدنيا عى اأبدان واأرواح تبع ها، وجعل أحكام الرزخ عى اأرواح واأب

 .انيةهو إحياء اموتى حن ُينفخ ي الصور النفخة الث البعث:  وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب عى اأبدان واأرواح معا .

 فيقوم الناس لرب العامن حفاة  عراة  غرا  غر ختونن، وُيبعث كل عبد عى ما مات عليه.

                  ) قال اه تعاى: -1
                              

                                
 .[51-51 ]يس/ (

 (          )قال اه تعاى: و -1
 صفة البعث:  .[12-15]امؤمنون/

 البقل.ُينزل اه من الساء ماء  فينبت الناس كا َينبت 

              )قال اه تعاى:  -1
                )  

 . [57]اأعراف/

 قالوا: « َما َبْنَ النَْفَختَِن َأْرَبـُعونَ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
قال: أبيُت، قالوا: أربعون سنة؟  ربعون شهرا ؟يا أبا هريرة أربعون يوما ؟ قال: أبيُت، قالوا: أ

، فيَنْ »، قال: أبيُت  ء  ـُثَم ُينِْزُل اهُ ِمَن الَسَاِء َماء  بُتوَن َكَا َينبُُت البَْقُل، َوَليَْس ِمَن اإْنَساِن َيْ
 .(1)متفق عليه«. ْلُق َيوَم القيَاَمةِ إَا َيبَْى إَا َعظْا  َواِحدا  َوُهَو َعْجُب الَذَنِب، َوِمنْـُه ُيَرَكُب اخَ 

                                                        

 (، واللفظ له.1255(، ومسلم برقم )1235، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :أول َمن  ينشق عنه القر 

َأَنا َسيُِد َوَلِد آدَم َيوَم الِقيَاَمِة، َوَأَوُل : » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
، َوأََوُل َشافٍِع، َوَأَوُل ُمَشَفعٍ   .(1)أخرجه مسلم«. َمْن َينَْشق  َعنْـُه الَقْرُ

 :َمن  ُيـحر يوم القيامة  

 .[51-12]الواقعة/     (             )قال اه تعاى:  -1
              )قال اه تعاى: و -1

 .[25-23]مريم/ (       

              )قال اه تعاى: و -3
                                        

                                        
 .[12-17]الكهف/ (                    

 :صفة أرض امحر 

 (       ) قال اه تعاى: -1
 .[11براهيم/إ]

ُيـْحَرُ النَاُس َيوَم الِقيَاَمِة : » ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 .()متفق عليه«. َعى َأْرٍض َبيَْضاَء َعْفَراَء، َكُقْرَصِة النَِقِي، َليَْس فِيْـَها َعَلـم  أََحدٍ 

 :صفة حر اخلق يوم القيامة 

 : تحااثاث للحر 
 .ُغرا  عراة  : حر من القبور إى حل القضاء، وهذا يكون بحر الناس مشاة حفاة اأوى

ُيـْحَرُ النَاُس َيوَم الِقيَاَمِة »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: سمعت رسول اه 
 النساء والرجال ميعا ، ينظر بعضهم إى بعض؟ ، قلت: يا رسول اه« ُحَفاة  ُعَراة  ُغرا  

 .(6)متفق عليه«. ُضُهـْم إى َبـْعضٍ اأَْمُر َأَشد  ِمْن َأْن َينْظَُر َبـعْ  ،َيا َعائَِشةُ : » ملسو هيلع هللا ىلصقال ف
                                                        

 (.1171برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، واللفظ له.1721(، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (، واللفظ له.1152(، ومسلم برقم )2517، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 : حر امؤمنن والكفار من حل القضاء إى اجنة والنار كا يي : الثانية

 إى رهم واجنة. ُيـحر امؤمنون وفدا  مكرمن -1
 .[15]مريم/ (      ): قال اه تعاى -1
                                  ): وقال اه تعاى -1

 .[73/الزمر] (                             
، عطاشا ، زرقا   -7 حبس ـُي، مَقَرنن، ُيـحر الكافرون عى وجوههم عميا ، وبكا ، وصا 

 فيساقون إى النار جتمعن. ،أوهم عى آخرهم

             )قال اه تعاى:  -1
 .[21-27]اإراء/ (        

 .[12]مريم/ (     )قال اه تعاى: و -1

 .[111]طه/  (         )قال اه تعاى: و -3

 .[12]فصلت/ (        )قال اه تعاى: و -1

                            )قال اه تعاى: و -5
 .[13-11]الصافات/  (  

                          قال اه تعاى: و -2
                                

                                    
 .[71-71/الزمر]       

                          )قال اه تعاى: و -7
                               

 .[51-11/إبراهيم]  (                         
! َكيَْف ُيـْحَرُ الَكافُِر َعَى َوْجِهِه  ٬َعنْـُه أَن َرُجا  َقاَل: َيا َرُسوَل اُه عن أَنٍس َرِيَ او -1

ْنيَا، َقاِدرا   أليَس اَلِذي أْمَشاهُ »َيْوَم الِقيَاَمِة؟ َقاَل:  َعى أْن ُيـْمِشيَـُه َعَى َوْجِهِه  َعَى ِرْجَليـِه ي الد 
 .(1)متفق عليه«. َيْوَم الِقيَاَمِة؟

                                                        

 ( واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )1721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 حر الدواب.الثالثة: 
َيـحر اه يوم القيامة الدواب، والبهائم، والوحوش، والطيور، ثم حصل القصاص بن 

ها، فإذا فرغ اه من القصاص بن الدواب تْ حَ طَ نَ الدواب، فيقتص للشاة اجَاء من القرناء 
 قال ها: كوي ترابا .

                 )قال اه تعاى:  -1
 .[31]اأنعام/ (       

ــــُه ُه َرِيَ ا أي هريـــرةعـــن و -1 ــــَها َيـــوْ ملسو هيلع هللا ىلص: »النبـــي  : قـــالقـــالَعنْ ــــى أْهِل َن اْلــــُحُقوَق إَِل ـــَؤد  َم َلتُ
 .(1)أخرجه مسلم .«اْلِقيَاَمِة، َحتَى ُيَقاَد لِلَشاِة اْلـَجْلـَحاِء ِمَن الَشاِة اْلَقْرَناءِ 

  لقاء اه ي اآخرة: 

كل إنسان سوف ياقي ربه يوم القيامة با عمل من خر أو ر، امؤمن والكافر، والبَـر 
 والفاجر.

                 قال اه تعاى:  -1
                

 .]11-11/اأحزاب]              
 .]113البقرة/[ (                                         )وقال اه تعاى : -1

                                   ) وقال اه تعاى : -3
                                                                    

 .] 11-2اانشقاق / [(               

اهُ َأَحَب اه َمْن َأَحَب لَِقاَء  : »قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبادة بن الصامت ري اه عنه أن النبي  -1
 .()متفق عليه «.لَِقاَءُه اهُ َكِرَه اه َوَمْن َكِرَه لَِقاَء  ،لَِقاَءهُ 

 
 

                                                        

 (. 1511برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1213ومسلم برقم ) ،(، واللفظ له2517، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 أهـوال يـوم القيامـة

 : شدة أهوال يوم القيامة 

يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد َهْوُله، يصاب فيه العباد بالرعب والفزع، وتشخص فيه 
الكافرين  أبصار الظَـَلمة، جعله اه عز وجل عى امؤمنن كقدر ما بن الظهر والعصـر، وعى

 .العظيمة لهذه صور من أهوامقدار مسن ألف سنة، وه
                         قال اه تعاى:  -1

                           
 .[1 -1/احج]                      

               ): قال اه تعاىو -1
 .[12 -13]احاقة/   (         

          )قال اه تعاى:و -3
 .[2 -1]التكوير/( 

             )قال اه تعاى: و -1
 .[1 -1]اانفطار/ (  

                )قال اه تعاى: و -5
 .[2 -1]اانشقاق/ (                            

                        قال اه تعاى: و -2

                     

                     
 .[11 -1]الواقعة/

ُه أَْن َينْظَُر إى َيوِم الِقيَاَمِة كَ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و -7 َنُه  أَمْن َرَ
 .(1)أخرجه أمد والرمذي.(                     )و (                   )و (              )َرأُْي َعْنٍ فَْليَـْقَرأْ: 

 
                                                        

 (، وهذا لفظه.3333(، وأخرجه الرمذي برقم )1112خرجه أمد  برقم )/ أ صحيح( 1)
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  :تبديل اأرض والساء يوم القيامة 

               :  ال اه تعاىــق -1
                

 .[ 51-11/إبراهيم]                   
              )قال اه تعاى: و -1

 .[111]اأنبياء/ (     

  ؟أين يكون الناس يوم تبدل اأرض والسموات  

فجاء َحر   ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت قائا  عند رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه موى رسول اه 
 : أين يكون الناس يوم تبدل اأرض غر اأرض فقال اليهودي - وفيه -اليهود.. أَحبار من 

 .«ُهـْم ي الظ ْلـَمِة ُدوَن اِجْرِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوالسموات؟ فقال رسول اه 
 .(1)أخرجه مسلم«. َراطِ ـَعَى الِص »وي رواية: 

  َله:و  شدة احرارة ي اموقف وه 

، ؛ وذلك لفصل القضاء احدة ي عرصات القيامةجمع اه اخائق بعد بعثهم ي ساحة و
رق الناس عْ حفاة عراة غرا ، فتدنو الشمس ي ذلك اليوم، ويذهب العرق سبعن ذراعا ، ويَ 

 عى قدر أعاهم.
                      :  ال اه تعاىــق -1

 .[ 27] الزمر/                    
َيـْقبُِض اهُ اأرَض َيوَم الِقيَاَمِة، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصة ري اه عنه عن النبي عن أي هريرو -1

 .()متفق عليه«.َوَيطِْوي الَسَاَء بِيَـِمينِـِه ُثَم َيـُقوُل: َأنا امَِلُك، َأيَن ُمُلوُك اأْرِض؟
َشْمُس ال ُتْدَنى»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن امقداد بن اأسود ري اه عنه قال: سمعت رسوَل اه و -3

 ي َيوَم الِقيَاَمِة ِمَن اخَْلِق، َحتَى َتـُكوَن ِمنْـُهـْم َكِمْقَداِر ِميٍل، َفيَُكوُن النَاُس َعَى َقْدِر أَْعَالِـِهـمْ 
ُكوُن إَى الَعَرِق َفِمنْـُهـْم َمْن َيُكوُن إَى َكْعبَيْـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َيُكوُن إَى ُرْكبَتَيْـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن يَ 

                                                        

 ( عن عائشة ري اه عنها.1721(، ورقم )315برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1717(، ومسلم برقم )7311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 .(1)مسلم أخرجهبيده إى فيه.  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وأشار رسول اه « َحْقَوْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن ُيْلـِجـُمُه الَعَرُق إْلـَجاما  

 من يظلهم اه ي اموقف: 

ِلِه َيْوَم َا ظَِل إَِا ِي ظِ  ُيظِل ُهُم اهُ َسبَْعة  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصن النَبِِي عَ  هُ نْ عَ  اُه ِيَ َعْن َأي ُهَرْيَرَة رَ  -1
َوَرُجَاِن  ،َوَرُجل  َقْلبُُه ُمَعَلق  ي امََساِجدِ  ،َوَشاب  َنَشأَ ي ِعبَاَدِة َرِبهِ  ،اِإَماُم الَعاِدُل  :ظِل هُ 
َاٍل َفَقاَل إِِي ـِصب َوَج َوَرُجل  َطَلبَتُْه اْمَرَأة  َذاُت َمنْ  ،اْجتََمَعا َعَليِْه َوَتَفَرَقا َعَليْهِ  َحاَبا ي اهـتَ 

َخالي ا  اهَ َوَرُجل  َذَكَر  ،َأْخَفى َحتَى َا َتْعَلَم ِشَاُلُه َما ُتنِْفُق َيمينُهُ  ؛َوَرُجل  َتَصَدَق  ،َأَخاُف اهَ
 .()متفق عليه. «َفَفاَضْت َعيْنَاهُ 

ي ظِِل  ئُكل  اْمرِ »َيُقوُل:   ملسو هيلع هللا ىلصه َرُسوَل اال: َسِمْعُت قَ  هُ نْ عَ  اُه ِيَ َعْن ُعْقبََة بن َعاِمٍر رَ و -1
 .(6)أخرجه أمد وابن خزيمة. «َصَدَقتِِه َحتَى ُيْفَصَل َبْنَ النَاسِ 

 :جيء اه لفصل القضاء 

 ْوجلرق اأرض بنوره، وتَ ـيوم القيامة لفصل القضاء، فتش اجبار جل جاله يء اهج
 اخائق هيبته وعظمته وجاله.

                           )ل اه تعاى:قا -1
 .[13-11]الفجر/ (                          

                                                ) قال اه تعاى: و -1
                                              

 .[11-13/احاقة] (                                     
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1131واللفظ له، ومسلم برقم )(، 221، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1131( وهذا لفظه، وابن خزيمة برقم )17333أخرجه أمد برقم ) صحيح/ ( 6)
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 فصـل القضـاء

 وصعوبة  ،إذا ُحشـر الناس إى رهم يوم القيامة، وَبلغ العناء منهم مبلغا  عظيا  لشدة اهول
 اموقف، يرغبون إى رهم ي أن حكم فيهم، ويفصل بينهم.

 ليفصل بينهم. ذهبوا إى اأنبياء ليشفعوا هم عند رهم، وعظم كرهم، فإذا طال موقفهم 

              )قال اه تعاى:  -1
 .[32 - 35]امرسات/ (           

َوَهْل ، َأنا َسيُِد النَاِس َيوَم الِقيَاَمةِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
بَِم َذاَك؟ َيـْجـَمُع اهُ َيوَم الِقيَاَمِة اأََولَِن َواآِخِريَن ي َصِعيٍد َواِحٍد، فيُْسِمُعُهـم َتْدُروَن 

ُر، َوَتْدُنو الَشْمُس، َفيَبُْلُغ النَاَس ِمَن الَغِم َوالَكْرِب َما ا ُيطيُقوَن، َوَما ـالَداِعُي، َوَينُْفُذُهـُم البََص 
يَـُقوُل َبـْعُض النَاِس لِبَـْعٍض: َأا َتَرْوَن َما أَْنتُـْم فيْـِه؟ أَا َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكْم؟ أَا ا َيـْحتَـِمُلوَن، فَ 

َبـْعُض النَاِس لِبَـْعٍض: اْئتُوا آَدَم، َفيَْأُتوَن آَدَم، فيقول  َتنُْظُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم إَى َرِبُكْم؟
، َخَلَقَك اهُ بِيَِدِه، َوَنَفَخ فِيَك ِمْن ُرْوِحِه، َوَأَمـَر اماِئَكَة َفيَـُقوُلوَن: َيا آَدُم  َأْنَت َأبو البََرِ

 اْشَفْع َلنَا إَى َرِبَك، َأا َتَرى إَى َما َنْحُن فِيِه، َأا َترى إى َما َقْد َبَلَغنَا؟ ،َفَسَجُدوا َلَك 
َغَضبا  َلـْم َيـْغَضْب َقبَْلـُه ِمثَْلـُه، َوَلْن َيـْغَضَب َبـْعَدُه ِمثَْلـُه، َوإَنُه  َفيَـُقوُل آَدُم: إَن َرِي َغِضَب اليَومَ 

يـَنـَهاي َعِن الَشَجَرِة َفَعَصيْتُـُه، َنْفِس  فيأتون نوحا ، فإبراهيم، « ي َنْفِي، اْذَهبُوا إى َغْرِ
َقْد َغِضَب اليَوَم َغَضبا  َلـْم  إَن َرِي »فموسى، فعيسى، فيعتذر كل واحٍد، وكلهم يقولون: 

 «.ي َنْفِي ـَنْفِس  .َوَلْن َيـْغَضَب َبـْعَده ِمثَْلـه.. ،َيـْغَضْب قبَْلـه ِمثَْلـه

ي َفيَـُقوُلوَن: َيا ُمـَحـَمُد َأنَت ـَفيَْأتونِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاْذَهبُوا إَى َغْري، اْذَهبُوا إى ُمـَحـَمٍد »ثم يقول عيسى: 
ـُم اأَْنبِيَاِء، َوَغَفَر اهُ َلَك َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأَخَر، اْشَفْع َلنَا إَى َرِبَك، َأا ، َوَخاتَ ٬َرُسوُل ا

َفَأْنَطِلُق َفآي َتـْحَت الَعْرِش، َفأََقُع َساِجدا  لَِرِي، ُثَم  َتَرى َما َنْحُن فِيْـِه؟ َأا َتَرى َما َقْد َبَلَغنَا؟
اهُ َعَي َوُيْلـِهـُمني ِمْن َمـَحاِمِدِه، َوُحْسِن الثَناِء َعَليْـِه َشيْئا  َلـْم َيْفتَـْحُه أََحٍد َقبْي، ُثَم َيْفتَـُح 

 ُيـَقاُل: َيا ُمـَحـَمُد اْرَفْع َرْأَسَك، َسْل ُتْعَطْه، اْشَفْع ُتَشَفْع، َفَأْرَفُع َرْأِي، َفأَُقوُل: َيا َرِب أَمتي
فيُـَقاُل: َيا ُمـَحـَمُد َأْدِخِل اجَنَة ِمْن أَمتَِك َمْن ا ِحَساَب َعَليْـِه ِمَن البَاِب اأَيـَمِن ِمْن  .أَمتي

َكاُء النَاِس فِيْـَا ِسَوى َذلَِك ِمَن اأَْبَواِب، َواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمـٍد بِيَِدهِ    َأبَواِب اجَنَِة، َوُهـْم ُرَ
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ىإّن َمـا َبْنَ  اَعِن ِمْن َمَصاِريِع اجَنَِة َلَكَا َبْنَ َمَكَة َوَهَجٍر، أَْو َكَا بَْنَ َمَكَة َوُبْرَ «.  امِْرَ
 .(1)متفق عليه

 اسب الناس، فآِخذ  كتابه ثم يفصل اه بن الناس، فتعطى الكتب، وتوضع اموازين، وح
 .بيمينه إى اجنة، وآخذ كتابه بشاله إى النار

                                     قال اه تعاى:  -1
                                      
                                      
                                                 

 .[111-113/هود]                            
              )قال اه تعاى: و -1

 .[75]الزمر/    (     

، َهْل َنَرى َرَبنَا َيْوَم الِقيَاَمِة؟ ٬َيا َرُسوَل ا ِرِي ري اه عنه قال: ُقْلنَااخُدْ د عن أي َسِعيو -3
وَن ي ُرْؤَيِة الَشْمِس َوالَقَمِر إَذا َكاَنْت َصْحوا  َهْل ُتَض »قال:  َفإَنُكْم ا »ُقْلنَا: ا. قال: «. ار 

وَن ي ُرْؤَيتِـِهـَا  وَن ي ُرْؤَيِة َرِبُكْم َيْوَمئٍِذ إا َكَا ُتَضار  ُينَاِدي ُمنَاٍد: ليَْذَهْب »ُثَم قال: «. ُتَضار 
َيـْعبُُدوَن، َفيَْذَهُب أْصَحاُب الَصِليِب َمَع َصِليبِـِهـْم، َوأْصَحاُب اأْوَثاِن َمَع ُكل  َقْوٍم إَى َما َكاُنوا 

ٍر، أْوَثانِـِهـْم، َوأْصَحاُب ُكِل آلِـَهٍة َمَع آلِـَهتِـِهـْم، َحتَى َيبَْقى َمْن َكاَن َيـْعبُُد اهَ، ِمْن َبٍر أْو َفاجِ 
ات  ِمْن أْهِل الِكتَاِب وَ  ، َفيُـَقاُل لِْليَـُهوِد: َما ُكنْ  ،ُغَرَ اب  تُـْم ــُثَم ُيْؤَتى بِـَجَهنََم ُتْعَرُض َكأَهَا َرَ

، َفَا  ٬يُـَقاُل: َكَذْبتُـْم، َلـْم َيُكْن ــ، فَ ٬َتْعبُُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَا َنْعبُُد ُعَزْيَر اْبَن ا َصاِحبَة  َوا َوَلد 
ُبوا، َفيَتََساَقطُوَن ي َجَهنَمَ  ُتِريُدوَن؟ َقاُلوا: ُنِريُد أنْ   .َتْسِقيَنَا، َفيُـَقاُل: اْرَ
يُـَقاُل: َكَذْبتُـْم، َلـْم ــ، فَ ٬تُـْم َتْعبُُدوَن ؟ َفيَـُقوُلوَن: ُكنَا َنْعبُُد امَِسيَح اْبَن اــُثَم ُيـَقاُل لِلنََصاَرى: َما ُكنْ 

، َفَا ُتِريدُ  ٬َيُكْن  ُبوا، َفيَتََساَقُطونَ َصاِحبَة  َوا َوَلد  ، وَن؟ َفيَـُقوُلوَن: ُنِريُد أْن َتْسِقيَنَا، َفيُـَقاُل: اْرَ
يُـَقاُل َلـُهـْم: َما َيـْحبُِسُكْم َوَقْد َذَهَب النَاُس ؟ ــَحتَى َيبَْقى َمْن َكاَن َيـْعبُُد اهَ، ِمْن َبٍر أْو َفاِجٍر، فَ 

ُينَاِدي: ليَْلـَحْق ُكل  َقْوٍم بَِا  ُن أْحَوُج ِمنَا إَليْـِه اليَْوَم، َوإَنا َسِمْعنَا ُمنَاِديا  َفيَـُقوُلوَن: َفاَرْقنَاُهـْم َوَنحْ 
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قال: َفيَْأتِيِهـُم اجَبَاُر ي ُصوَرٍة َغْر ُصوَرتِـِه اَلتِي َرأْوُه فِيَها . ، َوإَنَا َننْتَظُِر َرَبنَاَكاُنوا َيـْعبُُدونَ 
َفيَـُقوُل: َهْل َبيْنَُكْم ، . َفيَـُقوُل: أَنا َرب ُكْم، َفيَـُقوُلوَن: أْنَت َرب نَا، َفا ُيَكِلُمُه إا اأنبِيَاءُ أَوَل َمَرةٍ 

َفيَـُقوُلوَن: الَساُق، َفيَْكِشُف َعْن َساِقِه، َفيَْسُجُد َلـُه ُكل  ُمْؤِمٍن، َوَيبَْقى َمْن  ؟َوَبيْنَـُه آية  َتْعِرُفوَنـهُ 
، َفيَْذَهُب َكيْـَا َيْسُجَد َفيَـُعوُد َظْهُرُه َطبَقا   ٬اَن َيْسُجُد كَ  ِر ـُثَم ُيْؤَتى بِاجَْس ، َواِحدا   ِرَياء  َوُسْمَعة 

، َعَليْـِه »قال:  ُر؟ ـ، َوَما اجَْس ٬ُقْلنَا: َيا َرُسوَل ا«. َفيُـْجَعُل َبْنَ َظْهَرْي َجَهنَمَ  َمْدَحَضة  َمِزَلة 
يُف َوَكاليُب، َوَحَسَكة  ُمَفْلَطَحة  َلـَها َشْوَكة  َعِقيفة، َتـُكوُن بِنَْجٍد، ُيـَقاُل َلـَها: الَسْعَداُن، َخَطاطِ 

ِق َوَكالِريِح، َوَكأَجاِويِد اخَيِْل َوالِرَكاِب، َفنَاٍج ُمَسَلم   َوَناٍج ، امُْؤِمُن َعَليْـَها َكالَطْرِف َوَكالَرْ
، َومَ  ، َفَا أْنتُـْم بِأَشَد ي ْكُدوس  ي َناِر َجَهنََم، َحتَى َيـُمَر آِخُرُهـْم ُيْسَحُب َسْحبا  َمـْخُدوش 

َوإَذا َرأْوا أَهُـْم َقْد َنَجْوا ي ، ْؤِمِن َيْوَمِئٍذ لِْلـَجبَارِ امُ  نْ ُمنَاَشَدة  ي احَِق، َقْد َتـبََنَ َلُكْم مَ 
: َرَبنَا إْخَواُننَا، َكاُنوا ُيَصل وَن َمَعنَا، َوَيُصوُموَن َمَعنَا، َوَيـْعَمُلوَن َمَعنَا، َفيَـُقوُل إْخَوانِـِهـْم، َيـُقوُلونَ 

هُ ُصَوَرُهـْم اهُ َتَعاَى: اْذَهبُوا َفَمْن َوَجْدُتـْم ي َقْلبِـِه ِمثَْقاَل ِدينَاٍر ِمْن إيَاٍن َفأْخِرُجوُه، َوُيـَحِرُم ا
، َفيُـْخِرُجوَن َفيَْأُتوَنـُهـْم َوَبـْعُضُهـْم َقْد َغاَب ي النَاِر إَى َقَدِمِه، َوإَى أنَصاِف َساَقيْـهِ ، رِ َعَى النَا
ُثَم َيـُعوُدوَن، َفيَـُقوُل: اْذَهبُوا َفَمْن َوَجْدُتـْم ي َقْلبِـِه ِمثَْقاَل نِْصِف ِدينَاٍر َفأْخِرُجوُه، ، َمْن َعَرُفوا
ُثَم َيـُعوُدوَن، َفيَـُقوُل: اْذَهبُوا َفَمْن َوَجْدُتـْم ي َقْلبِـِه ِمثَْقاَل َذَرٍة ِمْن إيَاٍن ، وَن َمْن َعَرُفواَفيُـْخِرُج 

     )ا: وَفإْن َلـْم ُتَصِدُقوي َفاْقَرؤُ  قال أبو َسِعيٍد:«. َفأْخِرُجوُه، َفيُـْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا
      ). 

َفُع النَبِي وَن َوامَاِئَكُة َوامُْؤِمنُوَن، َفيَـُقوُل اجَبَاُر: َبِقيَْت َشَفاَعتِي، َفيَـْقبُِض َقبَْضة  ِمَن َفيَْش »
بُتُوَن َقِد اْمتُـِحُشوا، َفيُْلَقْوَن ي َنـَهٍر بِأْفَواِه اجَنَِة ُيـَقاُل َلـُه: َماُء احَيَاِة، َفيَنْ  النَاِر، َفيُـْخِرُج أْقَواما  

ي َحاَفتَيْـِه َكَا َتنْبُُت احَبَُة ي َحـِميِل الَسيِْل، َقْد َرأْيتُـُموَها إَى َجانِِب الَصْخَرِة، َوإَى َجانِِب 
، َوَما َكاَن ِمنْـَها إَى الظِ   ِل َكاَن أْبيََض.ـالَشَجَرِة، َفَا َكاَن إَى الَشْمِس ِمنْـَها َكاَن أْخَرَ

ْؤُلُؤ، َفيُـْجَعُل ي ِرَقابِـِهـُم اخََواتِيُم، َفيَْدُخُلوَن اجَنََة، َفيَـُقوُل أْهُل اجَنَةِ َفيَـْخرُ  : ُجوَن َكأَهُـُم الل 
ْم: َلُكْم َقاُل َلـُهــَة بِـَغْرِ َعَمٍل َعِمُلوُه، َوا َخْرٍ َقَدُموُه، فيُ ـــَهُؤاِء ُعتََقاُء الَرْحـَمِن، أْدَخَلـُهـُم اجَنَ 

 .(1)متفق عليه«. َما َرأيتُـْم َوِمثَْلـُه َمَعهُ 
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 احسـاب واميـزان

وُيعِرفهم بأعاهم التي عملوها، ثم جازهم ، احساب: هو أن يوقِف اه عباده بن يديه
 عائة ضعف إى أضعاف كثرة، والسيئة بمثلها.حسب أعاهم، احسنة بعر أمثاها إى سب

  أخذ الكتب:كيفية   .[12-15/الغاشية]                        اى: قال اه تع

فمنهم َمْن يعطى فيه ما عمل من خر أو ر،  ا  مكتوب ا  يعطى كل واحد من أهل اموقف كتاب
 .كتابه بيمينه وهم السعداء، ومنهم َمْن يعطى كتابه بشاله من وراء ظهره وهم اأشقياء

              ): قال اه تعاى -1
                   

 .[11-2]اانشقاق/(        

                                      قال اه تعاى:  و -1
                                               

                                                   
                                              

  ما ُيسأل عنه الناس يوم القيامة:  .[31-11]احاقة/                             

، أحواله وعن ميع، وجوارحه وأمواله ،له وأعالهسوف ُيسأل كل إنسان يوم القيامة عن أقوا
 ثم جازى بحسب ذلك .

                         )قال اه تعاى:  -1
 .[32]اإراء/ ( جئ

 .[21 ]القصص/  (        )قال اه تعاى: و -1

 . [25]القصص/ (      )قال اه تعاى: و -3

 . [23-21 ]احجر (       )اه تعاى:  قالو -1
 .[31]اإراء/(         )قال اه تعاى:  و -5

 . [1]التكاثر/ (     )قال اه تعاى: و -2
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                      )قال اه تعاى: و -7
 . [7-2]اأعراف/(      

ا َتُزوُل َقَدَما َعبٍْد : »ملسو هيلع هللا ىلص اه عنه قال: قال رسول اه عن أي برزة اأسلمي ريو -1
اْكتََسبَـُه  َيْوَم الِقيَاَمِة َحتَى ُيْسَأَل َعْن ُعْمِرِه فِيَا َأْفنَاُه، َوَعْن ِعْلـِمِه فِيَا َفَعَل، َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْينَ 

 كيفية احساب:  .(1)والدارمي رجه الرمذيأخ«. َوفِيَا َأْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَا َأْباهُ 

 امحاسبون يوم القيامة صنفان:

 .؛ ليعرف فضل اه عليه ي العفو وامغفرةالعرض اسب حسابا  يسرا  وهوح امؤمن :اأول

 َليَْس َأَحد  ُيـَحاَسُب َيوَم الِقيَاَمِة إَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه  -1
  *    )أليس قد قال اه تعاى:  ،فقلت: يا رسول اه ،«َهَلَك 

 َذلَِك الَعْرُض، َوَليَْس َأَحد  ُينَاَقُش اِحساَب َيوَم َا إنَ : »ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه (  
 .()متفق عليه«. الِقيَاَمِة إَا ُعِذَب 

َنى امُْؤِمُن َيْوَم ُيدْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -1
 ؟ َفيَـُقوُل: الِقيَاَمِة ِمْن َرِبِه َعَز َوَجَل َحتَى َيَضَع َعَليْـِه َكنََفُه، َفيُـَقِرُرُه بُِذُنوبـِه، َفيَـُقوُل: َهْل تَْعِرُف 

ْنيَا، َوإِي أَْغِفرُ  ُتـَها َعَليَْك ِي الد  َها َلَك اليَوَم، َفيُـْعطَى َصِحيَْفَة َأْي َرِب أَْعِرُف َقاَل: َفإِي َقْد َسَرْ
 َحَسنَاتِـِه، َوأََما الُكَفاُر َوامنَافُِقوَن َفيُنَاِدي بِـِهـْم َعَى ُرُؤوِس اخَائِِق َهُؤاِء اَلِذيَن َكَذُبوا 

 .(6)متفق عليه«.٬َعَى ا
حوسب با أقّر صدق اسب حسابا  عسرا ، وُيسأل عن كل صغرة وكبرة، فإن حالكافر : الثاي

، وإن حاول الكذب أو الكتان فإنه ُيـختم عى فمه، وتستنطق جوارحه كا قال سبحانه به
 امحاسبون من اأمم:  .[25]يس/ (           ):وتعاى

، وهم سبعون ألفا  من ملسو هيلع هللا ىلصيع الناس إا من استثناهم النبي احساب يوم القيامة عام جم -1
 لون اجنة بغر حساب وا عذاب.هذه اأمة يدخ

                                                        

 .(513(، وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم )1117جه الرمذي برقم )/ أخر صحيح( 1)
 (.1172(، واللفظ له، ومسلم برقم )2537، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (، واللفظ له.1721(، ومسلم برقم )1111،  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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خا  هم، وهم متفاوتون ي الكفار حاسبون وتعرض عليهم أعاهم يوم القيامة توبي -1
ُيْطَعم  العذاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قَلت سيئاته، ومن له حسنات

 ويوم القيامة يدخل النار.، أو رخاء  ، أو ماا  ، ها ي الدنيا عافية
، وأول ما حاسب عليه امسلم ملسو هيلع هللا ىلصأول َمْن حاسب من اأمم يوم القيامة أمة حمد  -3

ر عمله، وإن فسدت فسد سائر يوم القيامة من اأعال الصاة، فإن صلحت صلح سائ
 عمله، وأول ما ُيـقى بن الناس ي الدماء.
، ُيـْعَطى بِـَها ي  ُمْؤِمنا   إَن اهَ ا َيْظِلـمُ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه  َحَسنَة 

ْنيَا، َوُيـْجَزى بِـَها ي اآِخَرِة، َوَأَما الَكافُِر فيُ  ْنيَا، َحتَى  ٬ْطَعُم بِـَحَسنَاِت َما َعِمَل بِـَها ـالد  ي الد 
 .(1)أخرجه مسلم«. إَذا َأفَى إَى اآِخَرِة َلـْم َيُكْن َلـُه َحَسنَة  ُيـْجَزى بِـَها

  :نصب اموازين 

توضع اموازين يوم القيامة حساب اخائق، ويتقدم الناس واحدا  واحدا  للحساب، 
، باميزان فإذا تم احساب كان بعده وزن اأعال، فيحاسبهم رهم، ويسأهم عن أعاهم

 .وهو ميزان حقيقي له كفتان

             )قال اه تعاى:  -1
  .[17 ]اأنبياء/ (         

              وقال اه تعاى :  -1

 [ .2-1/اأعراف]                      
            )قال اه تعاى: و -3

 كيفية الوزن:  .[11-2]القارعة/ (             

فمن رجحت حسناته فاز، ومن ، مة من حسنات أو سيئاتتوزن أعال العباد يوم القيا
رجحت سيئاته هلك، يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله؛ إظهارا  لعدله سبحانه بن ميع 

 عباده، وأثقل يء يوضع ي ميزان العبد يوم القيامة ُحسن اخلق.

                        ) : قال اه تعاى -1
                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
611 

 .[2-1]اأعراف   (                                         

إَنُه َليَْأي الَرُجُل الَعظيُم الَسِمُن َيْوَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه و -1
  «.(     ڭ )ا إن شئتم: واْقَرؤُ »وقال: « َجنَاَح َبـُعوَضةٍ  ٬الِقيَاَمِة ا َيِزُن ِعنَْد ا

 :ي اآخرة حكم أعال الكفار  .(1)متفق عليه

لفقدها رطها وهو اإيان، وأعاهم كرماد  ؛َرُبـُهـم وطاعاهمـقبل قُ الكفار وامنافقون ا تُ 
هؤاء  :اشتدت به الريح ي يوم عاصف، وينادى هم عى رؤوس اخائق يوم القيامة

 الذين كذبوا عى رهم.

             )قال اه تعاى:  -1
 .[11]هود/ (           

                         )قال اه تعاى: و -1
 .[11 إبراهيم/ ]    (          

           )قال اه تعاى: و -3
 رؤية اأعال:  .[13-11]الفرقان/(          

صغرا  كان أو كبرا ، ، ض أعال العباد عليهم يوم القيامة، وَيرى امرء عملـه وهو يبارهعرَ تُ 
        )خرا  كان أو را  كا قال سبحانه: 

 حكم اأطفال يوم القيامة:  .[1-2]الزلزلة/ (             

، وكذلك أطفال ملسو هيلع هللا ىلصى صورة أبيهم آدم أطفال امؤمنن يدخلون اجنة كا يدخلها الكبار ع
 ، فضا  من اه ورمة .امركن، ويتزوجون كا يتزوج الكبار

 فليس ي اجنة أعزب.، ومن مات وم يتزوج من النساء أو الرجال فإنه يتزوج ي اآخرة

                                )قال اه تعاى: 
 .[52 - 55/يس] (     

                                                        

 (.1715(، واللفظ له، ومسلم برقم )1712البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 1)
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 الشفــاعــة

 :التوسط للغر بجلب منفعة، أو دفع مرةهي  الشفاعة. 

 :أقسام الشفاعـــة 

 الشفاعة يوم القيامة قسان: 

 :كا يي ، وهي أنواعملسو هيلع هللا ىلصشفاعة خاصة بالنبي  اأول :

يقي اه بينهم، ثم وقف ليُـقى بينهم، فيشفع فيهم، العظمى ي أهل ام ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -1
 له. وهي امقام امحمود

ي أناٍس من أمته، فيدخلون اجنة بغر حساب، وهم السبعون ألفا ، حيث  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -1
 . - كا سبق - يقول اه له: َأْدِخل اجنة من أمتك من ا حساب عليه من الباب اأيمن

 ي أقوام قد تساوت حسناهم وسيئاهم، فيشفع فيهم ليدخلوا اجنة.  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -3

 فع درجات من يدخل اجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعاهم.ي ر ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -1

 .ي النار ي عمه أي طالب أن خفف عنه عذابه ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -5

 ن جميع امؤمنن ي دخول اجنة.ذَ ؤْ ـأن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -2

 .وغره من اأنبياء، وامائكة، وامؤمنن ملسو هيلع هللا ىلص شفاعة عامة للنبي الثاي :
 أن ا يدخلها، وفيمن دخلها أن خرج منها. من امسلمن النار وهي الشفاعة فيمن استحق

                )قال اه تعاى :  -1
 .[12]النجم/ (  

، فتََعَجَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1 لُِكِل َنبٍِي َدْعَوة  ُمْستَـَجاَبة 
َفِهَي َنائَِلة  إْن َشاَء اهُ َمْن َماَت ، ـُه، َوإِي اْختَـبَأُْت َدْعَوي َشَفاَعة  أَُمتي َيْوَم الِقيَاَمةِ ُكل  َنبٍِي َدْعَوتَ 

ُك بِا  .(1)متفق عليه«. َشيْئا   ٬ِمْن ُأَمتي ا ُيْرِ

َن ِمْن ُيشَفُع الَشِهيُْد ي َسبْعِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي الدرداء ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
 .()أخرجه أبو داود «.َأْهِل َبيْتِـهِ 

                                                        

 (، واللفظ له.122(، ومسلم برقم )2311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1511/ أخرجه أبو داود برقم ) صحيح( )
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 ويشرط هذه الشفاعة رطان:

 . [155]البقرة/ (         )إذن اه ي الشفاعة كا قال سبحانه: : اأول

       )رضا اه عن الشافع وامشفوع له كا قال سبحانه: : الثاي
 .[12/النجم] (           

 فهو خلد ي النار ا يدخل اجنة، ولو ُفرض أن أحدا  شفع له م ، عة لهالكافر ا شفا
                                           تنفعه الشفاعة كا قال سبحانه: 

                                                    
                                           

 .[11-31]امدثر/     

  ملسو هيلع هللا ىلصطلب شفاعة النبي: 

، ملسو هيلع هللا ىلص كأن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك تعاىفليطلبها من اه  ملسو هيلع هللا ىلصمن أراد شفاعة النبي 
 والصاة عى  وحده، ٬إخاص العبادة من ع ذلك بالعمل الصالح اموجب ها ـبِ تْ ويُ 

 ، وسؤال الوسيلة له.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتي َيْوَم الِقيَاَمِة َمْن َقاَل ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي 
 .(1)أخرجه البخاري«. إَلـَه إَا اهُ َخالِصا  ِمْن َقْلبِـِه َأْو َنْفِسهِ 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                        

 (.22برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 احــوض

  ملسو هيلع هللا ىلصصفة حوض النبي: 

                               )قال اه تعاى:  -1
 .[3-1/الكوثر](           

ُة َشْهٍر، َماُؤُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: قال النبي و -1 َحْوِي َمِسْرَ
َب ِمنْـَها َفا َيْظَمُأ ُحُه َأْطيَُب ِمَن امِْسِك، َوِكيَزاُنـُه َكنُُجوِم الَسَا ـَأْبيَُض ِمَن الَلبَِن، َوِريْ  ِء، َمْن َرِ

 .(1)متفق عليه« . َبدا   أَ 
َوَأْحَى ِمَن ، ِمَن الَلبَنِ  َماُؤُه َأَشد  َبيَاضا  ، ْيَلةَ  َما َبْنَ َعَاَن إَِى أَ ، َعْرُضُه ِمثُْل ُطولِهِ »وي لفظ: 

 . ()أخرجه مسلم «.اْلَعَسلِ 

ْيَلَة  أَ إَن َقْدَر َحوِي َكَا َبْنَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه عن أنس بن مالك ري اه عنه أن و -3
 .(6)متفق عليه«. َوَصنَْعاَء ِمَن اليَـَمِن، َوإَن فيْـِه ِمَن اأَباِريق َكَعَدِد ُنُجوِم الَسَاءِ 

 :َمن  ُيطرد عن احوض 

 حتى ْوضِ إِِي َعَى احَ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  اري اه عنه أساء بنت أي بكرعن 
أما : فيُـقال، ُأَمتِي منِي ومن : َيا َرِب فأقول، ُدوِي  وسيؤخُذ أناس  ، َي ِمنُْكمْ ـَعلَ  ْن َيِردُ مَ  أنظر

 .()متفق عليه«.  َيْرِجُعوَن َعَى َأْعَقاِهِمْ   َبْعَدكَ واه ما َبِرحوا  ؟َما َعِمُلوا َبْعَدكَ  شعرَت 
 

 

 
 
 

                                                        

 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )2572، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .عن أي ذر ري اه عنه (1311برقم ) أخرجه مسلم ( )
 (.1313(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (، واللفظ له.1123( ، ومسلم برقم )2523، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 الصــراط

 :يعر امسلمون عليه إى اجنة، منصوب عى ظهر جهنمهو اجر ا الصـراط. 

 :َمن  يمر عى الراط 

 .فقط مونسلالذين يمرون عى الراط هم ام
ركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد ي الدنيا من اأصنام والشياطن ـأما الكفار وامش

 .وا مر عى الراط ،د النار مع معبودها أوا  رِ ـونحوما من اآهة الباطلة، فتَ 

سواء كان صادقا  أم منافقا ، وهؤاء ، ثم يبقى بعد ذلك من كان يعبد اه وحده ي الظاهر
 .نصب هم الراطالذين يُ 

، فقط مؤمنناثم يتميز امنافقون عن امؤمنن بامتناعهم عن السجود، والنور الذي يعم 
 .راط إى اجنةـؤمنون الصفيعود امنافقون إى الوراء إى النار، ويعر ام

                                       ) قال اه تعاى:
                                                    

                                                        
                                       

                                          
 .[15-11/احديد] (                  

طر الناس ثم يضوالفراغ منها، ، ووزن اأعال، ويكون امرور عى الراط بعد احساب
 إى امرور عى الصـراط.

                ) :عاىاه تقال 
 .[71-71]مريم/ (     

 :صفة الراط وامرور عليه 

  قيل:  - وفيه  - راطـة الصـة وصفـرؤيـث الـديـي حـف -ه ـي سعيد اخدري ري اه عنـعن أب
َحَسك  َتـُكوُن ، فيْـِه َخَطاطيُف، َوَكاليُب، وَ َمَزَلة  َدْحض  »يا رسول اه: وما اجر؟ قال: 

ِق، َوَكالِريِح، ، بنَْجٍد، فيْـَها ُشَوْيَكة  ُيـَقاُل َلـَها الَسْعَدانُ   َفيَـُمر  امُْؤِمنُـوَن َكَطـْرِف الَعِن، َوَكالَرْ
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، َوَمْكُدوس  ي ، َوَمـْخُدوش  ُمْرَسل  َناِر  َوَكالَطْر، َوَكَأَجاِوْيِد اخيِل َوالِرَكاِب، َفنَاٍج ُمَسَلم 
 .(1)متفق عليه«.َجَهنَمَ 

  :أول َمن  يعر الراط 

ون نورهم عطَ يُ ـراط إا امؤمنون، فـوأمته، وا َيـعُر الص ملسو هيلع هللا ىلصراط حمد ـأول من َيـعُر الص
ل اأمانة والرحم رَس وتُ ، عى قدر إياهم وأعاهم، ثم يمرون عى الراط بحسب ذلك

 ، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سِلم سِلم.راط يمينا  وشاا  ـفتقومان جنبتي الص

َراُط َبْنَ ـَرُب الِص ـَوُيْض »قال ي حديث الرؤية:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
ُسُل، َوَدْعَوى ُسِل  َظْهـَري َجَهنََم، َفَأُكوُن َأَنا َوُأَمتي َأَوَل َمْن ُيـِجيُز، َوا َيتَـَكَلُم َيْوَمئٍِذ إا الر  الر 

 .()متفق عليه«. َيْوَمئٍذ: اللُهـَم َسِلْم َسِلمْ 
 ؟ماذا يكون للمؤمنن بعد عبور الراط 

َيـْخُلُص امْؤِمنُوَن ِمَن النَاِر : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول اه 
ـْقتَص  لبَـْعِضِهـْم ِمْن َبـْعٍض َمظَالِـُم َكاَنْت َبيْنَـُهـْم ي ُسوَن َعَى َقنَْطَرٍة َبْنَ اجَنَِة َوالنَاِر، فيُ ـَفيُـْحبَ 

وا ُأِذَن َلـُهـْم ي ُدُخوِل اجَ  ْنيَا، َحتّى إَذا ُهِذُبوا َوُنق  نَِة، َفَواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بِيَِدِه أَحُدُهـْم ـالد 
ْنيانَِة ِمنْـُه بَِمنْزـَأْهَدى بَِمنْزلِـِه ي اجَ   .(6)أخرجه البخاري«. لِـِه َكاَن ي الد 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (، واللفظ له.113)(، ومسلم برقم 7132، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.111(، ومسلم برقم )112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
 (.2535برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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 دار القرار

 مراحل حياة اإنسان: 

اإنسان يركب طبقا  بعد طبق، وينتقل من حل إى حل، خلقه اه أوا  من الراب، ثم 
انتقل من أصل الراب إى أصل النطفة، ثم إى العلقة، ثم إى امضغة، ثم إى العظام، ثم 

، ثم ينتقل للعمل ثم أنشأه اه خلقا  آخر، ثم أخرجه إى الدنيا،  العظام حا  كسى اه
 باموت إى القر، ثم حييه اه ويسوقه إى امحر، ثم إى دار القرار ي اجنة أو النار.

                                          ) قال اه تعاى :  -1
              

                                           
 .]12-11امؤمنون /[(    

 .]12اانشقاق/[(             ) وقال اه تعاى :  -1

  القراردار: 

قرار واآخرة دار اجزاء، لكن ا ينقطع العمل والسؤال إا بعد دخول دار ال، الدنيا دار العمل
صات القيامة فا ينقطع ذلك كسؤال املكن اميت رَ ـأما ي الرزخ وعَ ، )ي اجنة أو النار(

 .يوم القيامة، وامتحان امجانن، ومن مات ي الفرة ٬ي قره، ودعوة اخائق إى السجود 
 ،اجنة فريق ي، ثم يساقون إى دار القرارثم حكم اه بن العباد حسب إياهم وأعاهم،

 وفريق ي السعر.

              )قال اه تعاى:  -1
 .[7]الشورى/   (          

            )قال اه تعاى: و -1
 .[57-52]احج/  (           

            )قال اه تعاى: و -3
                 

 .[12-11]الروم/(    
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 اجـنــــةصفة  -1
 :هي دار السام التي أعدها اه للمؤمنن وامؤمنات ي اآخرة. اجنة 

وسيكون احديث عن اجنة إن شاء اه تعاى من كتاب َمْن خلقها، وخلق نعيمها، وخلق 
 .ملسو هيلع هللا ىلصضها وهو حمد أهلها وهو اه عز وجل، ومن حديث من دخلها، ووطئت أقدامه أر

 سنة الصحيحة.وإليك بيان ذلك بالتفصيل ي ضوء القرآن الكريم، وال

 :أشهر أساء اجنة 

 اجنة واحدة ي الذات، متعددة الصفات، ومن أشهر أسائها:

                    )اجنة: قال اه تعاى: -1
 .[13]النساء/ (                        

                                    ):  جنات الفردوس: قال اه تعاى -1
 .[117]الكهف/ ( 

                                    ):عدن: قال اه تعاى جنات -3
 .[51-12]ص/ (     

               )جنة اخلد: قال اه تعاى:  -1
 .[15]الفرقان/ (   

 (         )جنات النعيم:قال اه تعاى: -5
 .[1]لقان/

                     )امأوى: قال اه تعاى:  اتجن -2
 .[12-11]السجدة/ (          

 (                      ):  : قال اه تعاى دار السام -7
 .[117]اأنعام/

 :مكان اجنة 

 .[11]الذاريات/ (     )قال اه تعاى:  -1

 [.15-13النجم/ ] (           )قال اه تعاى: و -1
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َوَرُسولِـِه، َوأَقاَم الَصاَة،  ٬َمْن آَمَن بِا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أي ُهَرْيَرَة ري اه عنه َعن النَبِي و -3
، أْو َجَلَس ي أْرِضِه ٬أْن ُيْدِخَلـُه اجَنََة، َهاَجَر ي َسبِيِل ا ٬َرَمَضاَن، َكاَن َحّقا  َعَى اَوَصاَم 

إَن ي اجَنَِة ِماَئَة َدَرَجٍة، »بُِئ النَاَس بَذلَِك؟ قال: ـ، أَفا ُنن٬َقاُلوا: َيا َرُسوَل ا«. اَلتِي ُولَِد فِيَها
َفإَذا ، اِهِديَن ي َسبِيِلـِه، ُكل  َدَرَجتَْنِ َما َبيْنَـُهـَا َكَا َبْنَ الَسَاِء َواأْرضِ َأَعَدَها اهُ لِْلـُمـجَ 

نْـُه َسأْلتُـُم اهَ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس، َفإَنُه أْوَسُط اجَنَِة، َوأْعَى اجَنَِة، َوَفْوَقُه َعْرُش الَرْحـَمِن، َومِ 
 .(1)أخرجه البخاري«. نَةِ َتَفَجُر أنـَهاُر اجَ 

ُه امَْوُت »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1 إَن امْؤِمَن إَذا َحَرَ
ْتـُه َماِئَكُة الَرْحـَمِة، َفإَذا ُقبَِضْت َنْفُسُه ُجِعَلْت ي َحِريرٍة َبيَْضاء َفيُنَْطَلُق بِـَها إى َباِب ، َحَرَ

 .()أخرجه احاكم وابن حبان«. َما َوَجْدَنا ِرْيـحا  َأطْيََب ِمْن َهِذِه.. :ـُقوُلونَ الَسَاِء، َفيَ 

 :أساء أبواب اجنة 

ُنوِدَي ِمْن  ٬َمْن َأْنَفَق َزْوَجِن ي َسبِيِْل ا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
، َفمَ  ٬َيا َعبَْد ا، َأْبَواِب اجَنَةِ  ْن َكاَن ِمْن َأْهِل الَصاِة ُدِعَي ِمْن َباِب الَصاِة، َوَمْن َكاَن َهَذا َخْر 

ِمْن َأْهِل اِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباَب اِجَهاِد، َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الِصيَاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الَرَياِن، َوَمْن 
 فقال أبو بكر ري اه عنه: بأي أنت وأمي «.ةِ َكاَن ِمْن َأْهِل الَصَدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الَصَدقَ 

يا رسول اه، ما عى َمْن ُدِعَي من تلك اأبواب من رورة، فهل ُيدعى أحد من تلك 
 .(6)متفق عليه «.َنَعْم؛ َوَأْرُجو َأْن َتـُكوَن ِمنْـُهـمْ »اأبواب كلها؟ قال: 

 :سعة أبواب اجنة 

: -وي آخره قال -يوما  بلحم... ملسو هيلع هللا ىلصَي رسول اه عن أي هريرة ري اه عنه قال: أُ  -1
اَعْنِ ِمْن َمَصاِريع اجَنَِة لَكَا َبْنَ َمَكَة َوَهَجرٍ » َأْو  ،َواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بِيَِدِه إَن َما َبْنَ امْرَ

ى  .()متفق عليه«. َكَا َبْنَ َمَكَة َوُبْرَ

َراَعْنِ ِمْن َمَصاِريِع اجَنَِة ـعنه قال: ُذكَِر َلنَا َأَن َما َبْنَ ِمْص عن عتبة بن غزوان ري اه و -1
                                                        

 (.7113برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.3113(،  وأخرجه ابن حبان برقم )1311/ أخرجه احاكم برقم ) صحيح( )
 (.1117(، واللفظ له، ومسلم برقم )1127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (، واللفظ له.121(، ومسلم برقم )1711، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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، َوَليَْأتَِنَ َعَليْـَها َيْوم  َوُهَو َكظِيْظ  ِمَن الِزَحاِم. ُة َأْرَبـِعَن َسنَة   عدد أبواب اجنة:  .(1)أخرجه مسلمَمِسْرَ

 (            ):  قال اه تعاى -1
 .[51-12]ص/

             )قال اه تعاى: و -1
 .[73]الزمر/ (        

ي اجَنَِة َثَانيَُة َأْبَواٍب، فيْـَها َباب  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه عن النبي و -3
 فتح فيها أبواب اجنة ي الدنيا:اأوقات التي تُ   .()همتفق علي«. ا َيْدُخُلـُه إَا الَصائُِمونَ ، انـَُيَسَمى الَري

ُتْفتَـُح َأْبَواُب اجَنَِة َيوَم اإْثنَِن، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1
َبْنَ َأِخيِه َشْحنَاُء، إا َرُجا  َكاَنْت َبيْنَـُه وَ ، َشيْئا   ٬ِرُك بِاـَفيُـْغَفُر لُِكِل َعبٍْد ا ُيْش ، وَيوَم اخَـِميْسِ 

 .(6)أخرجه مسلم«. -َثاثا  - نظُِروا َهَذْيِن َحتَى َيْصَطِلـَحاأَ  :َفيُـَقاُل 

إَذا َدَخـَل َرَمَضاُن ُفتَِحْت َأْبَواُب ملسو هيلع هللا ىلص: »عن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 .()متفق عليه«. الَشيَاطنُ  اجَنَِة، َوُغِلَقْت َأْبَواُب َجَهنََم، َوُسْلِسَلِت 

َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيتََوَضُأ ملسو هيلع هللا ىلص: »عن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
، ـهُ َوَرُسولُ  ٬َوَأَن ُمـَحـَمدا  َعبُْد ا، َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اهُ : َفيُبِْلُغ )َأْو فيُْسبُغ( الُوُضوَء، ُثَم َيـُقوُل 

 أول من يدخل اجنة:   .()أخرجه مسلم«. إا ُفتِـَحْت َلـُه َأْبَواُب اجَنَِة الثََانِيَُة َيْدُخُل ِمْن َأِها َشاءَ 

آي َباَب اجَنَِة َيوَم الِقيَاَمِة َفَأْستَْفتِـُح، : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه 
، َفيَـُقوُل: بَِك ُأِمْرُت َا َأْفتَـُح أََحٍد َقبَْلَك  ؟يَـُقوُل اخَاِزُن: َمْن َأنَت فَ   «. َفأَُقوُل: ُمـَحـَمد 

 .()أخرجه مسلم
                                                        

 (.1227برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )3157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1525برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1172(، واللفظ له، ومسلم برقم )3177خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه( )
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.127برقم ) أخرجه مسلم( )
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 :أول أمة تدخل اجنة 

َنْحُن اآِخُروَن اأَوُلوَن َيوَم الِقيَاَمِة، : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 .(1)متفق عليه«. ةَوَنْحُن َأَوُل َمْن َيْدُخُل اجَنَ 

  أول زمرة يدخلون اجنة:صفات 

إّن َأَوَل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اجَنََة َعى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
ِء إَضاَءة ، ا ُصوَرِة الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر، ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـْم َعَى َأَشِد َكْوَكٍب ُدِرٍي ي الَسَا 

َيبُوُلوَن، َوا َيتََغَوطُوَن، َوا َيتِْفُلوَن، َوا َيـْمتَـِخُطوَن، َأْمَشاُطُهـُم الَذَهُب، َوَرْشُحُهـُم امِْسُك، 
ـْم آَدَم ُلَوُة، َوَأْزَواُجُهـُم احُوُر الِعُن، َعى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد، َعَى ُصوَرِة َأبِيْـهِ  َوَمـَجاِمُرُهـُم اأُ 

 .()متفق عليه«. ِست وَن ِذَراعا  ي الَسَاءِ 

َليَْدُخَلَن اجَنََة ِمْن ُأَمتِي »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بن سعد ري اه عنه أن رسول اه و -1
ـُهـْم َحتَى َيْدُخَل آِخذ  َبـْعُضُهـْم َبـْعضا ، ا َيْدُخُل َأَولُ ، َسبُْعون َأْلفا  َأْو َسبُْعِاَئِة َأْلٍف ُمتَـَاِسُكونَ 

 .(6)متفق عليه «.آِخُرُهـْم، ُوُجوُهُهـْم َعى ُصوَرِة الَقَمِر َليَْلَة البَْدرِ 

إَن ُفَقَراَء »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -3
 .()أخرجه مسلم«. ِة بَِأْرَبـِعَن َخِريفا  امَُهاِجِرْيَن َيْسبُِقوَن اأَْغنيَاَء َيوَم الِقيَاَمِة إَى اجَنَ 

 :سن أهل اجنة 

َيْدُخُل َأْهُل اجَنَِة اجَنََة ُجْردا  ُمْردا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل ري اه عنه أن النبي 
 .()أخرجه أمد والرمذي«. ُمَكَحِلَن َأْبنَاَء َثاثَِن، أَْو َثاٍث َوَثاثَِن َسنَة  

 أهل اجنة: وجوه اتصف 

 (              ): قال اه تعاى -1
 .[11-11]امطففن/

 [.13-11]القيامة/ (                  ): قال اه تعاىو -1

                                                        

 (، واللفظ له.155(، ومسلم برقم )172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1131(، واللفظ له، ومسلم برقم )3317، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (، واللفظ له.112(، ومسلم برقم )2513، أخرجه البخاري برقم )همتفق علي( 6)
 (.1272برقم ) أخرجه مسلم( )
 (، وهذا لفظه.1515(،  وأخرجه الرمذي برقم )7211/ أخرجه أمد برقم ) حسن( )
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 .[11-1]الغاشية/ (            ): قال اه تعاىو -3

 .[32-31]عبس/ (      ): قال اه تعاىو -1

ــقو -5  [.117]آل عمران/ (         ): ىــالــال اه تعــ
 .]11اإنسان /[(                             ) :وقال اه تعاى -2

َأَوُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اجَنََة َعَى ُصوَرِة : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -7
ُقُلوُبـُهـْم َعى  ،َة البَْدِر، َواَلِذيَن َعَى آَثاِرِهـْم َكأَْحَسِن َكْوَكٍب ُدِرٍي ي الَسَاِء إَضاَءة  الَقَمِر َليْلَ 

 .(1)متفق عليه«. َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، ا َتـبَاُغَض َبينَـُهـْم َوا َتـَحاُسدَ 
 :صفة استقبال أهل اجنة 

               )قال اه تعاى:  -1
 .[73]الزمر/  (          

   (                )قال اه تعاى: و -1
 .[11-13]الرعد/

           ) : قال اه تعاىو -3
 .[113]اأنبياء/  (  

 :َمن  يدخل اجنة بغر حساب ول عذاب 

ُعِرَضْت َعَي اأَُمـُم، َفَأِجُد النَبَِي : »ملسو هيلع هللا ىلصل النبي عن ابن عباس ري اه عنها قال: قا -1
ُة، َوالنَبِي  َيـمُ  ر  َمَعُه اخَـْمَسُة، َيـُمر  َمَعُه اأَُمُة، َوالنَبِي  َيـُمر  َمَعُه النَفُر، َوالنَبِي  َيـُمر  َمَعُه الَعَرَ

، ُقْلُت: َيا ِجْريُل، َهُؤاِء ُأَمتي؟ َوالنَبِي  َيـُمر  َوْحَدُه، َفنظَْرُت َفإَذا َقاَل: ا، َوَلِكن  َسَواد  َكثِر 
. َقاَل: َهُؤاِء ُأَمتَُك، َوَهُؤاِء َسبُْعوَن َأْلفا  ُقَداَمُهـْم ا  اْنُظْر إَى اأُُفِق، َفنَظَْرُت َفإَذا َسواد  َكثِر 
؟ َقاَل: َكاُنوا ا َيْكتَووَن، وا َيْسَرْقوَن، َوا َيتَطَرون، ِحَساَب َعَليْـِهـْم َوا َعَذاَب. ُقْلُت: َولِـمَ 

 .()متفق عليه«. َوَعَى َرِهِـْم يتوَكُلونَ 
َوَعَدي َرِي ُسبْـَحاَنـُه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أمامة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1

لفا  ا ِحَساَب َعَليْـِهـْم َوا َعـَذاَب، َمَع ُكِل َألٍف َسبُْعـوَن َألفا ، َأْن ُيْدِخَل اجَنََة ِمْن ُأَمتِي َسبِْعـَن أَ 
                                                        

 (.1131(، واللفظ له، ومسلم برقم )3151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.111(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511بخاري برقم )، أخرجه المتفق عليه( )
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 أرض اجنة وبنائها:  اتصف  .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َوَثاُث َحثَيَاٍت ِمْن َحثَيَاِت َرِي َعَز َوَجَل 

ُثَم اْنَطَلَق َحتَى َأَتى  ..».ما ُعرج به إى الساء قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن النبي  -1
ل ْؤُلِؤ، ي الِسْدَرَة امنتَـَهى، َفَغِشيَـَها َألَوان  ا أَْدِري َما ِهَي، ُثَم أُْدِخْلُت اجَنََة، َفإَذا فيْـَها َجنَابُِذ ال

 .()متفق عليه«. َوإَذا ُتراُبـها امْسُك 

َلبِنَة  ِمْن »اجنة ما بناؤها؟ قال:  ه...عن أي هريرة ري اه عنه قال: قلنا يا رسول او -1
ْؤُلُؤ َواليَاُقوُت، َوُتْرَبتُـَها  فَِضٍة، َوَلبِنَة  ِمْن َذَهٍب، َوِماُطَها امْسُك اأَْذَفُر، َوَحْصبَاُؤَها الل 

«. َى ثيَاُبـُهـْم َوا َيْفنَى َشبَاُبـُهـمْ الَزْعَفَراُن، َمْن َدَخَلـَها َينَْعُم َوا َيبَْأُس، َوُيـَخَلُد َوا َيـُموُت، ا َتبْ 
 .(6)أخرجه الرمذي والدارمي

َدْرَمَكة  »عن تربة اجنة؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه أن ابن صياد سأل النبي و -3
 خيام أهل اجنة: اتصف  .()أخرجه مسلم«. َبيَْضاُء، ِمْسك  َخالِص  

 .[71]الرمن/   (    )قال اه تعاى:  -1

إَن لِْلـُمْؤِمِن ي اجَنَِة َلـَخيْـَمة  ِمْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبداه بن قيس ري اه عنه أن النبي  -1
َها َأْهُلوَن، َيُطوُف َعَليْـِهـُم امْؤِمُن، َفا ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمـَجَوَفٍة، ُطوُلـَها ِست وَن ِميا ، لِْلـُمْؤِمِن فِي

 سوق اجنة:  .()متفق عليه«. ُضُهـْم َبـْعضا  َيَرى َبـعْ 

ي اجَنَِة َلُسوقا  َيْأتوَنـَها ُكَل  إنَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه 
، َفيَْزَداُدوَن ُحْسنا  َوَجـَاا  ، ُوُجوِهِهـْم َوثِيَابِـِهـمْ  ُجـُمَعٍة، َفتَـُهب  ِريُح الَشَاِل، َفتـْحثُو ي

ِجُعوَن إَى َأْهِليِهـْم َوَقْد اْزَداُدوا ُحْسنا  َوَجـَاا ، َفيَـُقوُل َلـُهـْم َأْهُلوُهـْم: َوا َلَقِد اْزَدْدُتـْم  ٬َفَرْ
 .()سلمأخرجه م «.َلَقِد اْزَدْدُتـْم َبـْعَدَنا ُحْسنا  َوَجـَاا   ٬َبـْعَدَنا ُحْسنا  َوَجـَاا ، َفيَـُقوُلوَن: َوَأنتُـْم َوا

                                                        

 (، وهذا لفظه.1112(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1137/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 1)
 (.123(، واللفظ له، ومسلم برقم )3311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1717دارمي برقم )(، وهذا لفظه، وأخرجه ال1512/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 6)
 (.1211برقم ) أخرجه مسلم( )
 (، واللفظ له.1131(، ومسلم برقم )1172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (. 1133برقم ) أخرجه مسلم( )
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 :قصـور اجنـة 

 ما تشتهيه اأنفس وتلذ اأعن. كل خلق اه عز وجل داخل مساكن وقصور اجنة
          ):  قال اه تعاى

 .[71]التوبة/ (                   
 :تفاضل أهل اجنة ي القصور 

 .[11]اإنسان/ (       )قال اه تعاى:  -1

اَءْوَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن رسول اه و -1 إَن َأْهَل اجَنَِة َليََرَ
ِق َأِو  ِرَي الَغابَِر ِمَن اأُُفِق ِمَن امْرِ اَءْوَن الَكْوَكَب الد  َأْهَل الُغَرِف ِمْن َفْوِقِهـْم، َكَا َتَرَ

قال: ، ، قالوا يا رسول اه: تلك منازل اأنبياء ا يبلغها غرهم«ـمْ امْغِرِب لِتََفاُضِل َما َبيْنَـهُ 
 .(1)متفق عليه«. َوَصَدُقوا امُْرَسِلنَ  ٬َبَى، َواَلِذي َنْفِي بِيَِدِه، ِرَجال  آَمنُوا بِا»

 :صفة غرف أهل اجنة 

           )قال اه تعاى:  -1
 .[51]العنكبوت/ (       

                 ) قال اه تعاى:و -1
 .[11]الزمر/ (          

إَن ي اجَنَِة ُغَرفا  ُتَرى ُظُهوُرَها ِمْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه أن رسول اه و -3
لِـَمْن َأَطاَب »؟ َقاَل: ٬ـَمْن ِهَي َيا َرُسوَل اَفَقاَم أَْعَراي  َفَقاَل: لِ « ُبُطونِـَها، َوُبُطوُنـَها ِمْن ُظُهوِرَها

 .()أخرجه أمد والرمذي«. بِالَليِْل َوالنَاُس نِيَام   ٬الَكاَم، َوَأْطَعَم الَطَعاَم، َوَأَداَم الِصيَاَم، َوَصى 

 :صفة ُفرش أهل اجنة 

 .[51]الرمن/(        )قال اه تعاى:  -1
 .[31/الواقعة]  (      )اى: قال اه تعو -1

 :صفة البسط والنارق 

 .[12-15]الغاشية/ (     )قـال اه تعاى:  -1

                                                        

 (، واللفظ له.1131(، ومسلم برقم )3152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1211أخرجه الرمذي برقم )(،  و1331/ أخرجه أمد برقم ) حسن( )
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 . [72]الرمن/(         )قال اه تعاى: و -1
 أرائك اجنة:  البسط.« الزراي»الوسائد، « النارق»

 ل، أو الكراي ذات الوسائد.لَ ة عليها الكُ وهي اأِرَ 

 .[13-11]امطففن/ (        )قال اه تعاى:  -1

 .[13]اإنسان/ (                 )قال اه تعاى: و -1

               )قال اه تعاى: و -3
 صفة ُرر أهل اجنة:  .[52-55]يس/  ( 

 .[17احجر/] (          )قال اه تعاى:  -1

 .[11 ]الطور/ (        )قال اه تعاى: و -1
 .[12-15]الواقعة/ (       )قال اه تعاى: و -3

 أواي أهل اجنة: اتصف  .[13]الغاشية/ (   )قال اه تعاى: و -1

 .[18-12]الواقعة/   (            )قال اه تعاى:  -1

            )اه تعاى:  قالو -1
 .[71]الزخرف/  (     

                  )قال اه تعاى: و -3
 .[17-15]اإنسان/(                   

َوَما َجنَتاِن ِمْن فَِضٍة آنيَتُـُهـَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن قيس ري اه عنه أن رسول اه و -1
ـْم إا ِرَداُء فِيِهـَا، َوَجنَتاِن ِمْن َذَهٍب آنيَتُـُهـَا َوَما فِيْـِهـَا، َوَما َبْنَ الَقوِم َوَبْنَ َأْن َينْظُُروا إى َرِهِ 

َياِء َعَى َوْجِهِه ي َجنَِة َعْدنٍ   حي أهل اجنة ولباسهم: اتصف  .(1)متفق عليه«. الِكْرِ

           ) قال اه تعاى: -1
                                                        

 (.111(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .[13]احج/ (            
                              )قال اه تعاى: و -1

 .[31]الكهف/ (        
             )قال اه تعاى: و -3

 ول من ُيكسى ي اجنة:أ  .[11-11]اإنسان/ (                     

إَن َأَوَل اخَاِئِق ُيْكَسى َيوَم الِقيَاَمِة ..»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي 
 خدم أهل اجنة: اتصف  .(1)أخرجه البخاري«. إْبَراِهيْـُم اخَِليُْل 

   (           )قال اه تعاى:  -1
 .[11-17]الواقعة/

 [.12 ]اإنسان/(         ) تعاى:قال اهو -1

 أول طعام يأكله أهل اجنة:  .[11]الطور/ (        )قال اه تعاى: و -3

ما أول  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن عبداه بن سام ري اه عنه سأل النبي  -1
 .()أخرجه البخاري. «ِزَياَدُة َكبِِد ُحوٍت »طعام يأكله أهل اجنة؟ فقال: 

فجاء َحر من أحبار ملسو هيلع هللا ىلص عن ثوبان ري اه عنه قال: كنت قائا  عند رسول اه و -1
قال « ُفَقَراُء امَُهاِجِرينَ »:فقال اليهودي..َفَمْن أول الناس إجازة؟ قال:-وفيه-اليهود... 

فقال فا غذاؤهم عى « ونِ ِزَياَدُة َكبِِد الن  »تهم حن يدخلون اجنة؟ قال:فَ حْ ـاليهودي: فا تُ 
قال:  ؟قال: فا راهم عليه« ُينَْحُر َلـُهـْم َثوُر اجَنَِة اَلِذي َكاَن َيأُْكُل ِمْن َأطَْرافَِها»إثرها؟ قال: 

 طعام أهل اجنة: اتصف  .(6)أخرجه مسلم«. ِمْن َعْنٍ فِيْـَها ُتَسَمى َسْلَسبِيا  »

                                  )قال اه تعاى:  -1
                                                        

 (.2512برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.3312برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.315برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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 .[71-71]الزخرف/ (                                 

(                 )قال اه تعاى: و -1
 .[35]الرعد/

 .[11-11 ]الواقعة/ (        )قال اه تعاى: و -3

 .[11]احاقة/ (        )قال اه تعاى: و -1

َتـُكوُن اأَْرُض َيوَم الِقيَاَمِة : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال النبي و -5
 «.نَةِ ُخبَْزة  َواِحَدة ، َيتَـَكَفُؤَها اجبَاُر بِيَِدِه، َكَا َيْكَفُؤ َأَحُدُكْم ُخبَْزَتـُه ي الَسَفِر ُنُزا  أْهِل اجَ 

، قالوا:  ...ل من اليهودفأتى رج -وفيه- َك بِإَداِمِهـْم؟ قال: إَداُمُهـْم َباام  َوُنون  فقال: َأا ُأْخِرُ
 .(1)متفق عليهِهـَا َسبُْعوَن أَلفا . وَما َهَذا؟ َقاَل: َثْور  َوُنون  َيْأُكُل ِمْن َزاِئَدِة َكبِدِ 

اجَنَِة َيْأُكُلوَن فيْـَها،  إَن َأْهَل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: سمعت النبي و -2
ُبوَن، َوا َيتِْفُلوَن، َوا َيبُوُلوَن، َوا َيتََغَوطُوَن، َوا َيـْمتَـِخطُون قالوا: فا بال الطعام؟ « َوَيْرَ

 «. نََفَس ُيْلـَهـُموَن التَْسبِيْـَح َوالتَْحـِميَد َكَا ُيْلـَهـُموَن ال ،ُجَشاء  َوَرْشح  َكَرْشِح امْسِك »قال: 
 .()أخرجه مسلم

فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن عتبة بن عبد السلمي ري اه عنه قال: كنت جالسا  مع رسول اه و -7
أسمعك تذكر شجرة ي اجنة ا أعلم ي الدنيا شجرة أكثر ، أعراي فقال: يا رسول اه

ُكِل َشْوَكٍة ِمثَْل ِخْصيَِة َفإَن اهَ َيـْجَعُل َمَكاَن : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه  ،-يعني الطلح- شوكا  منها
«. فِيَها َسبُْعوَن َلْونا  ِمَن الَطَعاِم ا ُيْشبِـُه َلْوُنـُه َلْوَن اآَخرِ  -يعني امخي- التَيِْس امَْلبُودِ 

 راب أهل اجنة: اتصف  .(6)أخرجه الطراي ي الكبر وي مسند الشامين

 .[5اإنسان/] (        )قال اه تعاى:  -1

 .[17]اإنسان/ (      )قال اه تعاى: و -1

             )قال اه تعاى: و -3
 .[11-15]امطففن/ (        

                                                        

 (.1721(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1135برقم ) ه مسلمأخرج( )
 (.1/111د الشامـييـن )( وفـي مسن7/131أخرجه الطراي ي الكبر )/  صحيح( 6)
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الَكْوَثُر َنـْهر  ي اجَنَِة، َحاَفتَاُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1
ِر َواليَاُقوِت، ُتْرَبتُـُه َأْطيَُب ِمَن امِْسِك، َوَماُؤُه َأْحَى ِمَن الَعَسِل، ِمْن َذَهٍب،  َوَمـْجَراُه َعَى الد 

 .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه«.َوَأْبيَُض ِمَن الثَْلـج
 أشجار اجنة وثارها: اتصف 

 .[11]اإنسان/ (      )قال اه تعاى:  -1

 .[11-11 /]امرسات (         )اى: قال اه تعو -1

 .[51]ص/ (       )قال اه تعاى: و -3

 .[15]حمد/ (     )قال اه تعاى: و -1

 .[31-31]النبأ/ (        )قال اه تعاى: و  -5

 .[21، 51]الرمن/ (    ) (    )قال اه تعاى: و -2
 .[55]الدخان/ (     )قال اه تعاى: و -7

                     )قال اه تعاى: و -1
 .[33-17]الواقعة/ (ڳ                     

               )قال اه تعاى: و -2
 .[11-11]احاقة/ ( 
ال: ــق ملسو هيلع هللا ىلصي ـأن النب :- وفيه -ه ي قصة امعراج عن مالك بن صعصعة ري اه عنو -11
ُه آَذاُن الُفيُوِل، ي ـَأنـَفإَذا َنبُِقَها َكَأنُه ِقاُل َهَجَر، َوَوَرُقَها كَ  ،ي ِسْدَرُة امنتَـَهىــِْت لـَوُرفِعَ »

أْلُت ِجْريَل، َفَقاَل: َأَما البَاطِنَاِن َفِفي َأْصِلـَها َأْرَبـَعُة َأْنـَهاٍر: َنـْهَراِن َباطِنَاِن، َوَنـْهَراِن َظاِهَراِن، َفَس 
 .()متفق عليه«. اجَنَِة، َوَأَما الَظاِهَراِن النِيُل َوالُفَراُت 

إَن ي اجَنَِة َلَشَجَرة  َيِسْرُ الَراكُِب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه عن النبي و -11
 .(6)متفق عليه«. َة َعاٍم َما َيـْقَطُعَهااجَواَد أَو امَضَمَر الَريَع مائَ 

 
                                                        

 (.1331(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )3321أخرجه الرمذي برقم )/  صحيح( 1)
 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )3117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )2553، أخرجه البخاري برقم )همتفق علي( 6)
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ما ي اجَنَِة َشَجَرة  إَا َوَساُقَها »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -11
 .(1)أخرجه الرمذي«. ِمْن َذَهٍب 

 أهار اجنة: اتصف 

              )قال اه تعاى:  -1
 .[11]الروج/ ( 

                    )قال اه تعاى: و -1
 .[15]حمد/ (                 

 .[55 -54]القمر/ (گ           )قال اه تعاى: و -3

َأنا بِنَـَهٍر َبيْنََا َأنا َأسُر ي اجَنَِة إَذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -1
ِر امُـَجَوِف  يُل؟ َقاَل: َهَذا الَكْوَثُر اَلِذي َأْعَطاَك َرب َك، َفإَذا ، َحاَفتَاُه ِقباُب الد  ُقْلُت َما َهَذا َيا ِجْرِ
 .()أخرجه البخاري «.طيبُـُه، َأْو طينُـُه ِمْسك  أْذَفرُ 

يْـَحاُن َوَجيْـَحاُن، َوالُفَراُت َس :»ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -5
 .(6)أخرجه مسلم«. َوالنِيُل، ُكل  ِمْن َأنـَهاِر اجَنّةِ 

 :صفة عيون اجنة 

 .[15]احجر/ (     )قال اه تعاى:  -1

             )قال اه تعاى: و -1
 .[2-5]اإنسان/ (   

 .[11-17]امطففن/ (        )قال اه تعاى: و -3

 .[22 ، 51 /]الرمن(  )،(   )قال اه تعاى:و -1

(                          )قال اه تعاى: و -5
 .[11-17]اإنسان/

 

                                                        

 .(1515/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 1)
 (.2511برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1132برقم ) أخرجه مسلم( 6)



 
616 

 نساء أهل اجنة:  اتصف 

              )قال اه تعاى:  -1
 .[15/ مران]آل ع (        

                 )قال اه تعاى:  و -1
 .[11-31]الواقعة/ (          

 .[12-11]الصافات/  (ں        )قال اه تعاى: و -3

  (چ          )قال اه تعاى: و -1
 .[11-11]الواقعة/

                              )قال اه تعاى: و -5
 .[51-52]الرمن/ (     

                     ):  قال اه تعاىو -2
 .[71-71]الرمن/ (  

أَْو َغْدَوة  َخْر   ٬َلَرْوَحة  ي َسبِيِل ا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -7
ْنيَا َوَما فِ  َخْر  ِمَن  -َيـْعني َسْوَطهُ - دٍ ـيْ ـيَها، َوَلَقاُب َقْوِس َأَحِدُكْم ِمَن اجَنَِة، َأْو َمْوِضُع قِ ِمَن الد 

ْنيَا َوَما فِيَها، َوَلْو َأَن اْمَرأة  ِمْن َأْهِل اجَنَِة اَطَلَعْت إى َأْهِل اأَْرِض أََضاَءْت َما َبيْنَـُهـ َا، الد 
ْنيَا َوَما فيَهاَومأَْتـُه ِرحا ،   .(1)متفق عليه«. َوَلنَِصيُفَها َعَى َرْأِسَها َخْر  ِمَن الد 

إَن أََوَل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اجَنََة َعى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه و -1
ُدِرٍي ي الَسَاِء، لُِكِل اْمِرئ ِمنْـُهـْم  ُصوَرِة الْقَمِر َليَْلَة البَْدِر، َواَلتِي َتِليَها َعَى َأْضَوِء َكْوَكٍب 

 .()متفق عليه«. َزْوَجتَاِن اْثنَتَاِن، ُيَرى ُمـخ  ُسوِقِهـَا ِمْن َوَراِء الَلْحـِم، َوَما ي اجَنَِة أْعَزب  

 :عطور وروائح اجنة 

 ودرجاهم. ،وتفاوت منازهم ،وذلك ختلف باختاف اأشخاص

إَن أَوَل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اجَنََة َعى :» ملسو هيلع هللا ىلصة ري اه عنه قال: قال رسول اه عن أي هرير -1
، ا يَ  بُوُلوَن ُصوَرِة الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر، ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـْم َعى أَشِد َكْوَكٍب ُدِرٍي ي الَسَاِء إَضاَءة 

                                                        

 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )1722، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1131(، ومسلم برقم )3112ري برقم )، أخرجه  البخامتفق عليه( )
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َوَمـَجاِمُرُهـُم  َوا َيـْمتَـِخطُـوَن، أْمَشاطُُهـُم الَذَهـُب، َوَرْشُحُهـُم امِْسـُك، َيتََغَوطُوَن، َوا َيتِْفُلونَ  َوا
َوأْزَواُجُهـُم احُوُر الِعُن، َعى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد، َعى  -اأَلنُْجوُج، ُعوُد الِطيِب - اأُُلـَوةُ 

 .(1)متفق عليه«. ءِ ي الَسَا  ُصوَرِة أبِيِهـْم آَدَم، ِست وَن ِذَراعا  

َمْن َقتََل ُمَعاَهدا  َلـْم َيَرْح َرائَِحَة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي و -1
 .()أخرجه البخاري«. اجَنَِة، َوإَن ِرَحَها ُيوَجُد ِمْن َمِسَرِة َأْرَبـِعَن َعاما  

 غناء أزواج أهل اجنة:  .(6)أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َمِسَرِة َسبْـِعَن َخِريفا   َوإَن ِرَحَها َليُوَجُد ِمنْ »وي لفٍظ:  -3

إَن َأْزَواَج َأْهِل اجَنَِة َليُـَغنَِن َأْزَواَجُهَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أن النبي 
ـِه: َنْحُن َخُر اِحَساِن، أَْزَواُج َقوٍم ِكَراٍم، بَِأْحَسِن َأْصَواٍت َسِمَعَها َأَحد  َقّط، إّن ِمـَا ُيـَغنَِن بِ 

َوإَن ِمـَا ُيـَغنَِن بِـِه: َنْحُن اخَالَِداُت َفا َيـُمتْنَـْه، َنْحُن اآِمنَاُت َفا َيـَخْفنَـْه، ، َينُْظْرَن بُِقَرِة َأْعيَانِ 
 ماع أهل اجنة:   .()سطأخرجه الطراي ي اأو«. َنْحُن امقيَاُت َفا َيْظَعنَهْ 

              )قال اه تعاى:  -1
 . [52-55]يس/ ( 

ِل اجَنَِة ــْن َأهْ ـَل مِ ــإَن الَرُج : » ملسو هيلع هللا ىلصول اه ـــال رســال: قـــعن زيد بن أرقم ري اه عنه قو -1
ــــِة َرُجٍل فِ ـــَليُـْعَطى ُقَوَة ِمائَ  ــش  ي اأَْكِل َوالــ ن اليهود: مقال رجل ـ، ف«َوِة َواِجـَاعِ ــــــْرِب َوالَشهْ ــــ

ــة، فـاجه احلـون كـرب تـإن الذي يأكل ويشف ــقـ َحاَجُة َأَحِدِهـْم َعَرق  » : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اه ـ
 هل اجنة: دوام نعيم أ  .()خرجه الطراي والدارميأ«. َيِفيُض ِمْن ِجْلِدِه، َفإَذا َبطْنُـُه َقْد َضِمرَ 

                 )قال اه تعاى:  -1
 .[35]الرعد/   (       

وا فا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1 ُينَاِدي ُمنَاٍد: إَن َلُكْم أَْن َتِصح 
                                                        

 (.1131( واللفظ له، ومسلم برقم )3317، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3122برقم ) أخرجه البخاري( )
 .عن أي هريرة ري اه عنه (1217(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1113/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 6)
 (.1217جه الطراي ي امعجم اأوسط برقم )/ أخر صحيح( )
 .(1711ظه،  وأخرجه الدارمي برقم )(، وهذا لف5/171/ أخرجه الطراي ي امعجم الكبر ) صحيح( )
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بدا ، َوإَن َلُكْم َأْن َتِشب وا فا َتـْهَرُموا أَبدا ، َوإَن َتْسَقُموا َأبدا ، َوإّن َلُكْم َأْن َتـْحيَْوا فا َتـُموُتوا أَ 
       )فذلك قوله عزوجل: « َلُكْم َأْن َتنَْعُموا َفا َتبَْأُسوا َأبدا  

 .(1)أخرجه مسلم .(

ا، النَْوُم »عن جابر ري اه عنه قال: قيل يا رسول اه: هل ينام أهل اجنة؟ قال: و -3
 درجات اجنة:   .()أخرجه البزار«. امَْوِت  َأُخو

 (            )قال اه تعاى:   -1
 .[11]اإراء/

            )قال اه تعاى: و  -1
 .[72-75]طه/ (           

           )قال اه تعاى: و - 3
 . [11-11]الواقعة/ (     

َوبَِرُسولِـِه، َوأََقاَم  ٬َمْن آَمَن بِا: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي و -1
، أَْو َجَلَس ي ٬َأْن ُيْدِخَلـُه اجَنَة، َجاَهَد ي َسبِيِْل ا ٬الَصاَة، َوَصاَم َرَمَضاَن، َكاَن َحقا  َعَى ا

إَن ي اجَنَِة ِماَئَة َدَرَجٍة »قال:  أفا نبر الناس؟ ،يا رسول اه :فقالوا «َأْرِضِه اَلتِي ُولَِد فِيَها
َفإَذا َسَألتُـُم ، ، َما َبْنَ الَدَرَجتَِن َكَا َبْنَ الَسَاِء َواأَْرضِ ٬َأَعَدَها اهُ لِْلـُمـَجاِهِديَن ي َسبِيِل ا

َوَفوَقُه َعْرُش الَرْحـَمِن، »راه قال: ، أُ «نَِة، َوَأْعَى اجَنَةِ َفإَنُه َأْوَسُط اجَ ، اهَ َفاْسَألوُه الِفْرَدوَس 
 رفع ذرية امؤمن ي درجته وإن كانوا دونه ي العمل:   .(6)أخرجه البخاري«. َوِمنْـُه َتَفَجُر َأهَاُر اجَنَةِ 

              ) :قال اه تعاى
 صفة ظل اجنة:   .[11]الطور/ (                             

                   )قال اه تعاى:  -1

                                                        

 (.1137برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3517برقم ) -كشف اأستار-/ أخرجه البزار  صحيح( )
 (.1721برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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 .[57 ]النساء/ (            

              )قال اه تعاى: و -1
 .[31-17]الواقعة/ (    

                )قال اه تعاى: و -3
 .[11-13]اإنسان/    (  

               )قال اه تعاى: و -1
 علو اجنة وسعتها:   .[35]الرعد/  (        

 (               )قال اه تعاى:  -1 
 .[11-1]الغاشية/

          ) قال اه تعاى:و -1 
 .[133ن/]آل عمرا (    

             )قال اه تعاى: و -3 
 أعى منزلة ي اجنة:   .[11]احديد/ (                   

إَذا َسِمْعتُـُم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها أنه سمع النبي 
َصل وا َعَي، َفإَنُه َمْن َصَى َعَي َصاة  َصَى اهُ َعَليِه بِـَها  امؤِذَن َفُقوُلوا ِمثَْل َما َيـُقوُل، ُثمَ 

، َوَأْرُجو ٬َمنِْزَلة  ي اجَنَِة ا َتنْبَـغي إَا لَِعبٍْد ِمْن ِعبَاِد ا ارا ، ُثَم َسُلوا اهَ َي الَوِسيَلَة، َفإهـَعْش 
 .(1)أخرجه مسلم«. ِسيَلَة َحَلْت َلـُه الَشَفاَعةُ َأْن َأُكوَن َأنا ُهَو، َفَمْن َسأََل ي الوَ 

  :أعى أهل اجنة منزلة، وأدناهم منزلة 

َسَأَل ُموَسى َرَبُه: َما َأْدَنى َأْهِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن امغرة بن شعبة ري اه عنه أن رسول اه 
؟ َقاَل: ُهَو َرُجل  َيـِجيُء َبـْعَد َما ُأْدِخَل  َفيُـَقاُل َلـُه: اْدُخِل اجَنََة، ، َأْهُل اجَنَِة اجَنَة اجَنَِة َمنِْزَلة 

َتْرَى َأْن  َفيَـُقوُل: أَْي َرِب َكيَْف َوَقْد َنَزَل النَاُس َمنَاِزَلـُهـْم َوَأَخُذوا َأَخَذاتِـِهـْم؟  َفيُـَقاُل َلـُه: أَ 
ْنيَا؟ فَ  يَـُقوُل: َرِضيُْت َرِب، َفيَـُقوُل: َلَك َذلَِك َوِمثُْلـُه، َيُكوَن َلَك ِمثُْل ُملِك َمِلٍك ِمن ُمُلوِك الد 

                                                        

 (.311برقم ) لمأخرجه مس( 1)
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َرُة َأْمثَالِـِه، َوَلَك ـَوِمثُْلـُه، َوِمثُْلـُه، َوِمثُْلـُه، َفَقاَل ي اخَاِمَسِة َرِضيُت َرِب، َفيَـُقوُل: َهَذا َلَك َوَعَش 
؟ َقاَل: . يُْت َرِب َك، َفيَـُقوُل: َرِض َما اْشتَـَهْت َنْفُسَك، َوَلَذْت َعيْنُ  َقاَل: َرِب َفَأْعاُهـْم َمنِْزَلة 

، َوَلـْم َتْسَمعْ  ، َغَرْسُت َكَراَمتَـُهـْم بِيَِدي، َوَختَـْمُت َعَليَها، َفَلـْم َتَر َعْن  ،  َأْوَلِئَك اَلِذيَن أََرْدت  ُأُذن 
     ) عز وجل: قال: ومصداقه ي كتاب اه« َوَلـْم َيـْخُطْر َعَى َقْلِب َبَرٍ 

 .(1)أخرجه مسلم. (   
َة َأْمثَالِـَها: »منزلة وي لفظ ي بيان أدنى أهل اجنة ْنيَا َوَعَرَ  أعظم نعيم أهل اجنة:   .()متفق عليه«. َفإَن َلَك ِمثَْل الد 

           ) قال اه تعاى: -1
 .[71وبة/ ]الت(               

 .[13-11]القيامة/ (        )قال اه تعاى: و -1

هل نرى ربنا ، : يا رسول اهملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن ناسا  قالوا لرسول اه و -3
وَن ي ُرْؤَيِة الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر؟: » ملسو هيلع هللا ىلصيوم القيامة؟ فقال رسول اه  قالوا: ا يا «. َهْل ُتَضار 

؟»رسول اه، قال:  وَن ي الَشْمِس َليَْس ُدْوَنـَها َسَحاب  قالوا: ا يا رسول اه، «. َهْل ُتَضار 
 .(6)متفق عليه«. َفإَنُكْم َتَرْوَنـُه َكَذلَِك »قال: 

إَذا َدَخَل َأْهُل اجَنَِة اجَنََة، َقاَل: َيـُقوُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب ري اه عنه عن النبي و -1
ُتِريُدوَن َشيْئا  َأِزْيُدُكْم؟ َفيَـُقوُلوَن: َأمْ ُتبيِْض ُوُجوَهنَا؟ أَمْ ُتْدِخْلنَا اجَنََة،  : َتـبَاَرَك َوَتَعاى اُه

ـْم َوُتنَِجنَا ِمَن النَاِر؟ َقاَل: َفيَْكِشُف اِحَجاَب، َفَا ُأْعُطوا َشيْئا  َأَحَب إَليْـِهـْم ِمَن النََظِر إَى َرِهِ 
 : نعيـم اجنـة صفات  .()أخرجه مسلم«. َعَز َوَجَل 

           )قال اه تعاى:  -1
                        

                            
 .[73-22]الزخرف/ (   

                                                        

 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 .عن ابن مسعود ري اه عنه (112(، ومسلم برقم )2571، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (، واللفظ له.111(، ومسلم برقم )112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( )
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                         )قال اه تعاى: و -1
                  

 .[52-51]الدخان/ (      

               )قال اه تعاى: و -3
                  

                         
                       

                
 .[11-11]اإنسان/  (        

                      )قال اه تعاى: و -1
                                                         

                                          
                                                  

 .[12-11]الواقعة/ (             

               )قال اه تعاى: و -5
                       

                       
 .[11-17]الواقعة/ ( 

َقال اهُ َعّز َوَجَل: َأْعَدْدت  لِِعبَاِدَي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -2
مصداق ذلك ي «. الَصالِـِحَن َما ا َعْن  َرَأْت، َوا ُأُذن  َسِمَعْت، َوا َخَطَر َعَى َقْلِب َبَرٍ 

 .(1)متفق عليه. (             )كتاب اه 

  ُِر وكام أهل اجنة: ذ  ك 

                         )قال اه تعاى:  -1
    

                                                        

 (، واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )3111قم )، أخرجه البخاري برمتفق عليه( 1)
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 . [71-73]الزمر/ (           

              )قال اه تعاى: و -1
                                 

 .[11-2/]يونس(       

 . [12-15 ]الواقعة/     (           )قال اه تعاى:و -3
ُبونَ » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه وعن جابر ري اه عنه  -1 ، إَِن َأْهَل اجَنَِة َيْأُكُلوَن فِيَها َوَيْرَ

ُجَشاء  : » َقاَل  ؟َفَا َباُل الَطَعامِ  :َقاُلوا «َوَا َيتُْفُلوَن َوَا َيبُوُلوَن َوَا َيتََغَوطُوَن َوَا َيْمتَِخُطونَ 
 سام الرب عى أهل اجنة:   .(1)أخرجه مسلم«. َفَس ـُيْلَهُموَن التَْسبِيَح َوالتَْحِميَد َكَا ُتْلَهُموَن النَ ، َوَرْشح  َكَرْشِح امِْْسِك 

                        )قال اه تعاى:  -1
 .[11-13]اأحزاب/ (                 

 :أفضل عطاء من الرب ي اجنة  .[51 -57]يس/ (                  )قال اه تعاى:و -1

َيا َأْهَل  :إَن اهَ َيـُقوُل أَْهِل اجَنَةِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن النبي 
َفيَـُقوُلوَن: َوَما  وَن: َلبَيَْك َرَبنَا َوَسْعَدْيَك، َواخَْرُ ي َيَديَك، َفيَـُقوُل: َهْل َرِضيْتُـْم؟اجَنَِة، َفيَـُقولُ 

َفيَـُقوُل: أََا ُأْعطِيُكْم َأْفَضَل ِمْن ، َلنَا ا َنْرَى َيا َرِب َوَقْد َأْعَطيْتَنَا َما َلـْم ُتْعِط َأَحدا  ِمْن َخْلِقَك 
ٍء َأْفَضُل ِمْن َذلَِك؟ َفيَـُقوُل: ُأِحل  َعَليُْكْم ِرْضَواي، َفا َذلَِك؟ َفيَ  ـُقوُلوَن: َيا َرِب َوأَي  َيْ

 ي اجنة: ملسو هيلع هللا ىلصمقدار أمة حمد   .()متفق عليه«. َأْسَخُط َعَليُْكْم َبـْعَدُه أَبدا  

 دة إى الثلثن.أكرم اه تعاى هذه اأمة بأن جعلها شطر أهل اجنة، ثم تفضل عليهم بالزيا
َأَتْرَضوَن َأْن »ي ُقبٍَة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: كنا مع النبي  -1

قلنا نعم، « َأَتْرَضوَن َأْن َتـُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل اجَنَِة؟ »قلنا نعم قال: « َتـُكوُنوا ُرُبـَع َأْهِل اجَنَِة؟ 
إِي أَْرُجو َأْن َتـُكوُنوا َشْطَر »قلنا: نعم، قال: « وا َشْطَر َأْهِل اجَنَِة؟ َأَتْرَضوَن َأْن َتـُكونُ »قال: 

                                                        

 .(1135مسلم برقم ) أخرجه( 1)
 (، واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )2512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ِك إَا  ، َوَما َأنتُـْم ي َأْهِل الِرْ َكالَشْعَرِة  َأْهِل اجَنَِة، َوَذلَِك َأَن اجَنََة ا َيْدُخُلـَها إَا َنْفس  ُمْسِلـَمة 
 .(1)متفق عليه«. اأَْسَوِد، َأْو َكالَشْعَرِة الَسْوَداِء ي ِجْلِد الثَوِر اأَْحـَمرِ  البَيَْضاِء ي ِجْلِد الثَورِ 

ُروَن َوِماَئُة َصٍف، ـَأْهُل اجَنَِة ِعْش : » ملسو هيلع هللا ىلصعن بريدة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 أهل اجنة: صفات   .()أخرجه الرمذي وابن ماجه«.اأَُمـمِ  َثَاُنوَن ِمنْـَها ِمْن َهِذِه اأَُمِة، َوَأْرَبـُعوَن ِمْن َسائِرِ 

          ):  قال اه تعاى -1
 . [11]البقرة/ ( 

: ُذو ».. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عياض بن مار ري اه عنه أن رسول اه و -1 َوَأْهُل اجَنَِة َثاَثة 
، َوَرُج  ل  َرِحيْـم  َرِقيُق الَقْلِب لُِكِل ِذي ُقْرَبى َوُمْسِلـٍم، َوَعِفيف  ُسْلَطاٍن ُمْقِسط  ُمتََصِدق  ُمَوَفق 

 .(6)أخرجه مسلم«. ُمتََعِفف  ُذو ِعيَالٍ 

ُكْم بَِأْهِل اجَنَِة؟»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حارثة بن وهب ري اه عنه أنه سمع النبي و -3 « أَا ُأْخِرُ
 أهل اجنة:  سامة صدور  .()متفق عليه«. َبَرهُ  أَ  ٬َلو أَْقَسَم َعَى اُكل  َضِعيٍف ُمتََضِعٍف : »ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: َبَى، قال 

                             ):  قال اه تعاى -1
                                          

 . [13/اأعراف] (           
َيـْخُلُص امْؤِمنُوَن ِمَن : »ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: قال رسول اه عن أي سعيد اخدري و -1

ُسوَن َعَى َقنَْطَرٍة َبْنَ اجَنَِة َوالنَاِر، فيُـْقتَص  لبَـْعِضِهـْم ِمْن َبـْعٍض َمَظالِـُم َكاَنْت َبيْنَـُهـْم ـالنَاِر َفيُـْحبَ 
وا ُأذِ  ْنيَا، َحتّى إَذا ُهِذُبوا َوُنق  نَِة، َفَواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بِيَِدِه ـَن َلـُهـْم ي ُدُخوِل اجَ ي الد 

ْنياـأَحُدُهـْم َأْهَدى بَِمنْزلِـِه ي اجَ   .()أخرجه البخاري«. نَِة ِمنْـُه بَِمنْزلِـِه َكاَن ي الد 
 

                                                        

 (.111(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1112فظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )(، وهذا ل1512/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( )
 (.1125برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (، واللفظ له.1153(، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري )متفق عليه( )
 (.2535برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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  :أكثر أهل اجنة 

ي اجَنَِة َفَرَأْيُت َأْكثََر َأْهِلـَها  اَطَلْعُت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن حصن ري اه عنه عن النبي 
 .(1)متفق عليه«. الُفَقَراَء، َواَطَلْعُت ي النَاِر َفَرَأيُت َأْكثََر َأْهِلـَها النَِساءَ 

  :آخر من يدخل اجنة 

ِة ُدُخوا  ـإَن آِخَر َأْهِل اجَنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه 
ُه: اْدُخِل اجَنَ اجَ  َة، ـنََة، َوآِخَر َأْهِل النَاِر ُخُروجا  ِمَن النَاِر: َرُجل  َيـْخُرُج َحبْوا ، َفيَـُقوُل َلـُه َرب 

 َ  ُة َمأى،ـُة َمأى، َفيَـُقوُل َلـُه َذلَِك َثاَث َمَراٍت، َفُكَل َذلَِك ُيـعيُد َعَليِه: اجَنَ ـَفيَـُقوُل: َرِب، اجَن
ْنيَا َعْرَ ِمَرارٍ   اجنة: ي أهل اجنة  خلود  .()متفق عليه«. َفيَـُقوُل: إَن َلَك ِمثَْل الد 

                   ):  قال اه تعاى -1
                                        ) 

 . [1-7/البينة]
                 ):  قال اه تعاىو -1

                                  
 . [111/التوبة] (      

إَذا َصاَر أَْهُل اجَنَِة إَى اجَنَِة، : » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و -3
 َبَن اجَنَِة َوالنَاِر، ُثَم ُيْذَبـُح، ُثَم ُينَاِدي ُمنَاٍد: َوأَْهُل النَاِر إَى النَاِر ِجيَء بِاموِت َحتَى ُيـْجَعَل 

اُد أَْهُل َيا أَْهَل اجَنَِة ا َمْوَت، َيا أَْهَل النَاِر ا َمْوَت، َفيَْزَداُد أَْهُل اجَنَِة َفَرحا  إى َفَرِحِهـْم، َوَيْزدَ 
 .(6)متفق عليه«. النَاِر ُحْزنا  إى ُحْزنِـِهـمْ 

 وامسلمن أمعن، وأدخلنا برمتك ي جنات النعيموأهلينا اللهم ارض عنا وعن والدينا 
 يا رب العامن .، أكرم اأكرمن يا
 

                                                        

 (.1737(، واللفظ له، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.112(، واللفظ له، ومسلم برقم )7511بخاري برقم )، أخرجه المتفق عليه( )
 (.1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 النــــارصفـة  -7
  وامنافقن والعصاة ي اآخرة.وامركن النار: هي دار العذاب التي أعدها اه للكافرين 

 عى ضوء ما ورد ي القرآن الكريم والسنة الصحيحة. عن النارإن شاء اه  وسيكون احديث

  :أشهر أساء النار 

 النار واحدة ي الذات، متعددة الصفات، ومن أشهر أسائها:

          )النار: قال اه تعاى:  -1
 .[11]النساء/ (   

 .[111]النساء/ (       )قال اه تعاى:  جهنم:  -1

 (       )حيم: قال اه تعاى: اج -3
 . [11]امائدة/

 . [21 ]اأحزاب/ (       )السعر: قال اه تعاى:  -1

ـــالــــال اه تعــر: قــسق -5  .[11 ]القمر/   (          )ى: ـ

 (              )احطمة: قال اه تعاى:  -2
 .[2-1/]اهمزة

 . [17-15]امعارج/(              )لظى: قال اه تعاى:  -7

              )دار البوار: قال اه تعاى:  -1
 .[12-11]إبراهيم/   (     

  :مكان النار 

 .[7]امطففن/ (      )قال اه تعاى:  -1

َوأََما الَكافُِر َفإَذا ُقبَِضْت َنْفُسُه »... قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن رسول اه  عن أي هريرة ري اهو -1
 َوُذِهَب بِـَها إَى َباِب اأَْرِض َيـُقوُل َخَزَنُة اأَْرِض: َما َوَجْدَنا ِرحا  أَنتََن ِمْن َهِذهِ، فتَبُْلُغ بِـَها إى

ْفَى   .(1)أخرجه احاكم وابن حبان«. اأَْرِض الس 
 

                                                        

 (.3113(،  وأخرجه ابن حبان برقم )1311/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( 1)
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 وجوه أهل النار:  اتصف 

             ): قال اه تعاى -1
 .[21]الزمر/  (  

 (           )قال اه تعاى: و -1
 . [11-11]عبس/

 .[15-11]القيامة/  (         )      قال اه تعاى:و -3

 .[1-1اشية/]الغ (         )قال اه تعاى: و -1

 . [111]امؤمنون/   (      )قال اه تعاى: و - 5
  :عدد أبواب النار 

 (             )قال اه تعاى: 
 .[11-13]احجر/

 :أبواب النار مغلقة عى أهلها 

                                               )قال اه تعاى:  
 .[2-1]اهمزة/ (                                            
 :جيء النار ي عرصات القيامة 

 . [21]الشعراء/ (   )قال اه تعاى:  -1

                )قال اه تعاى: و -1
 .[13-11]الفجر/(         

ُيْؤَتى بِـَجَهنََم َيوَمئٍِذ َلـَها : » ملسو هيلع هللا ىلصي اه عنه قال: قال رسول اه عن عبداه بن مسعود رو -3
وَنـَهاـَسبْ   .(1)أخرجه مسلم«. ُعوَن أَلَف ِزَماٍم، َمَع ُكِل ِزَماٍم َسبُْعوَن أَلَف َمَلٍك َيـُجر 

  :ورود النار 

               )قال اه تعاى:  -1
 .[71-71]مريم/ (    

                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .. هل نرى ربنا يوم القيامة، يا رسول اه : عن أي هريرة ري اه عنه أن ناسا  قالواو -1
اُط بَْنَ ظَْهَرْي َجَهنََم َفأَُكوُن أََنا َوُأَمتي َأَوَل َمْن ُيـجيزُ »فقال: - فيهو - ُب الِرَ  .(1)متفق عليه«.َوُيْرَ

  :قعر النار 

، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: كنا مع رسول اه  عن أي هريرة ري اه -1 :  ملسو هيلع هللا ىلصإذ سمع َوْجبَة 
َهَذا َحَجر  ُرِمَي بِـِه ي النَاِر ُمنُْذ َسبِْعَن »اه ورسوله أعلم، قال: : قال قلنا « َتْدُروَن َما َهَذا؟»

 .()ه مسلمأخرج«. َفُهَو َيـْهِوي ي النَاِر اآَن َحتَى اْنتَـَهى إَى َقْعِرَها، َخِريفا  

إَن ِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ري اه عنه أنه سمع نبي اه و -1
 .(6)أخرجه مسلم«. النَاُر إَى َكْعبَيْـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه إَى ُحْجَزتِـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه إَى ُعنُِقهِ 

 أهل النار صفات أبدان : 

ُس الَكافِِر أَْو َناُب الَكافِِر ِمثُْل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1 ِرْ
 .()أخرجه مسلم«. ُأُحٍد، َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِسَرُة َثاٍث 

ُة َما َبْنَ َمنِْكبَي الَكافِِر ي النَاِر َمِسرَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -1
 .()متفق عليه«. َثاَثِة َأياٍم لِلَراكِِب امُْرعِ 

ُس اَلَكافِِر َيوَم الِقيَاَمِة ِمثُْل ُأُحٍد، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -3 ِرْ
ْقَعُدُه ِمَن النَاِر َما َقاٍن، َومَ َوَعْرُض ِجْلِدِه َسبُْعوَن ِذَراعا ، َوَعُضُده ِمثُْل البَيَْضاِء، َوَفِخُذُه ِمثُْل َورِ 

 .()أخرجه أمد واحاكم«. َبيْنِي َوَبَن الَرَبَذةِ 

 :قوة حرارة النار 

                                   )قال اه تعاى:  -1
                                               

 .[ 21 -27  /اإراء]  (                    

                                                        

 (، واللفظ له.111مسلم برقم )(، و112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1115برقم ) أخرجه مسلم (6)
 (.1151برقم ) أخرجه مسلم ()
 (، واللفظ له.51(، ومسلم برقم )2551، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .(، وهذا لفظه1752ه احاكم برقم )( وأخرج1317أخرجه أمد برقم )/  صحيح( )
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َناُرُكْم َهِذِه اَلتِي ُيوِقُد اْبُن آَدَم ُجْزء  ِمْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -1
َفإها ُفِضَلْت »قالوا: واه إن كانت لكافية يا رسول اه، قال: « َسبِْعَن ُجْزءا  ِمْن َحِر َجَهنَمَ 

 .(1)متفق عليه«. َن ُجْزءا  ُكل ها ِمثُْل َحِرَهاَعَليْـَها بِتِْسَعٍة َوِستّ 

اْشتَـَكِت النَاُر إَى َرِهَا َفَقاَلْت: : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
َفَأَشد  َما َرِب َأَكَل َبـْعِي َبـْعضا ، َفَأِذَن َلـَها بِنََفَسِن، َنَفٍس ي الِشتَاِء َوَنَفٍس ي الَصيِْف، 

 .()متفق عليه«. َتـِجُدوَن ِمَن احَِر، َوَأَشد  َما َتـِجُدوَن ِمَن الَزْمَهِرير
  :وقود النار 

                    )قال اه تعاى:  -1
 .[2]التحريم/ (                 

 (           )قال اه تعاى: و -1
 .[21نبياء/]اأ
  :دركات النار 

 ،لغلظ كفرهم ؛النار دركات بعضها أسفل من بعض، وامنافقون ي الدرك اأسفل من النار
 .نهم من أذى امؤمننومك  

 .[115]النساء/ (ۓ           ): قال اه تعاى
  :صفة ظل النار 

               ) قال اه تعاى: -1
 .[11-11]الواقعة/   (             

                  )قال اه تعاى: و -1
 . [12]الزمر/ ( 

 [. 31-31]امرسات/ (             )قال اه تعاى: و -3
  :خزنة النار 

                                 )قال اه تعاى:  -1
                                                        

 (، واللفظ له.1113(، ومسلم برقم )3125، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.217(، واللفظ له، ومسلم برقم )3121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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                                    ) 
 .[51-12/غافر]
                 )قال اه تعاى: و -1

 .[31-12]امدثر/ (               

                              )ومالك خازن النار كا قال سبحانه:  -3
 . [71-77]الزخرف/ (                    

  :بعث النار 

َيـقوُل اهُ َتَعاَى: َيا آَدُم، َفيَـُقوُل: َلبَيَك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه عن النبي 
النَاِر؟ َقاَل: ِمْن ُكِل أَلٍف َقاَل: َوَما َبـْعُث  .ي َيَدْيَك، َفيُقوُل: أْخِرْج َبـْعَث النَارِ  واخرَوَسْعَدْيَك، 

       ) تِْسعِاَئٍة َوتِْسَعة  َوتِْسِعَن، َفِعنَْده َيِشيُب الَصِغرُ 
نا َذلَِك الَواِحُد؟ ـ ، َوَأي٬َيا َرُسوَل ا : َقاُلوا، (       

 .(1)متفق عليه«. وَج َألف  َفإَن ِمنُْكْم َرُجا ، َوِمْن َيْأُجوَج َوَمأُج ، ُرواـَأبِش »َقاَل: 
  :كيفية دخول أهل النار النار 

                  )قال اه تعاى:  -1
                  

                 
 . [71-71 ]الزمر/ ( 

 .[11/الرمن] (               )وقال اه تعاى :  -1
               )قال اه تعاى: و -3

                    
 .[11-11]الفرقان/ (  

    (           )وقال اه تعاى:  -1

 . ]2-1اهمزة/[ 

                                                        

 (.111( واللفظ له، ومسلم برقم )3311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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             ): قال اه تعاىو -5
                                         

 .[12-13]الطور/ (    

          )قال اه تعاى: و -2
 .[51-12]إبراهيم/ (   

ق  ِمَن النَاِر َيوَم ـَتـْخُرُج ُعنُ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -7
ُأُذَناِن َتْسَمَعاِن، َولَِسان  َينْطُِق َيـُقوُل: إِي ُوِكْلُت بِثَاَثٍة: بُِكِل راِن، وَ ـالِقيَاَمِة، َلـَها َعيْنَاِن ُتبْص

 .(1)أخرجه أمد والرمذي«. إَلـها  آَخَر، َوبِامَصِوِرينَ  ٬َجبَاٍر َعنِيٍد، َوبُِكِل َمْن َدَعا َمَع ا

 :أول َمن  ُتَسَعر هم النار 

إَن َأَوَل النَاِس ُيـْقَى َيوَم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص اه عت رسولعن أي هريرة ري اه عنه قال: سم
َل: َقاَتْلُت الِقيَاَمِة َعَليْـِه، َرُجل  اْستُْشِهَد، َفُأَي بِـِه َفَعَرَفَه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟، َقا

اَتْلَت أَْن ُيـَقاَل َجِريء  َفَقْد ِقيَل، ُثَم ُأِمَر بِـِه ، َقاَل َكَذْبَت، َوَلِكنََك قَ فِيَك َحتَى اْستُْشِهْدت  
َوَرُجل  َتَعَلَم الِعْلـَم َوَعَلَمُه َوَقَرَأ الُقرآَن، َفُأَي بِـِه ، َفُسِحَب َعَى َوْجِهِه َحتّى ُأْلِقَي ي النَارِ 
َقاَل: َتَعَلْمُت الِعْلـَم َوَعَلْمتُـُه، َوَقَرْأُت فِيَك الُقرآَن،  َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟ 
، َوَقرأَت الُقرآَن لِيُـَقاَل ُهَو َقاِرئ  َفَقْد ِقيَل، ُثَم َقاَل: َكَذْبَت َوَلِكنََك َتَعَلْمَت الِعْلـَم ليُـَقاَل  َعالِـم 
َوَرُجل  َوَسَع اهُ َعَليْـِه، َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصنَاِف ، ي النَارِ ُأِمَر بِـِه َفُسِحَب َعى َوْجِهِه َحتَى أُْلِقَي 

َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن َسبِيٍل ُتـِحب   امَاِل ُكِلِه، َفُأَي بِـِه َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟
، َفَقْد ِقيَل، ُثَم َأْن ُينَْفَق فِيَها إا َأْنَفْقُت فِيَها لَ  َك، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََك َفَعْلَت لِيُـَقاَل ُهَو َجَواد 

 .()أخرجه مسلم«. ُأِمَر بِـِه َفُسِحَب َعى َوْجِهِه، ُثَم ُألِقَي ي النَارِ 
  أهل النار: صفات 

 .[32]البقرة/ (          )قال اه تعاى:  -1
                             )عاى: قال اه ت و -1

 .[21/التوبة] (                   
                                                        

 ( وهذا لفظه.1571مذي برقم )(، وأخرجه الر1111/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1215برقم ) أخرجه مسلم( )
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                                    وقال اه تعاى :  -3

 [ .2/البينة]     
: الَضِعيُف اَلِذي َوَأْهُل النَاِر َخـمْ »..قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عياض ري اه عنه أن رسول اه و  -1 َسة 

 َطَمع  ا َزْبَر َلـُه، اَلِذيَن ُهـْم فِيُْكْم َتـبَـعا  ا َيتْبَـُعوَن َأْها  َوا َماا ، َواخَاِئُن اَلِذي ا َيـْخَفى َلـهُ 
ل ا ُيْصبِـُح َوا ُيـْمِي إا َوُهَو ُيـَخاِدُعَك َعْن َأْهلِ  وذكر « َك َوَمالَِك َوإْن َدَق إا َخاَنـُه، َوَرج 

 .(1)أخرجه مسلم«. والِشنْظُِر الَفَحاُش »البخل أو الكذب 

  :أكثر أهل النار 
النَاَر، َفإَذا َأْكثَُر َأْهِلـَها النَِساُء  ُأِريُت »  : ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: قال النبي  -1 

إْحَداُهَن  َأْحَسنَْت إى َلوْ ، َوَيْكُفْرَن اإْحَسانَ ، الَعِشرَ  َيْكُفرنَ »؟ َقاَل: ٬أَيْكُفْرَن بِا :ِقيَل « َيْكُفْرنَ 
 .()متفق عليه«. الَدْهَر ُثَم َرَأْت ِمنَْك َشيئا ، َقاَلْت َما َرَأيُت ِمنَْك َخرا  َقط  

«.  إَِن أَقَل َساِكني اجَنَِة النَِساءُ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن النبي وعن عمران بن حصن  -1
 .(6)أخرجه مسلم

  ًأشد أهل النار عذابا : 

                 )قال اه تعاى:  -1
 .[12-11] ق/ (     

              )قال اه تعاى: و -1
 .[12- 15غافر/]      (        

              )قال اه تعاى: و -3
 .[11]النحل/ (   

  ۓ          ) : قال اه تعاىو -1
                           

 .[112-115]النساء/   (        

                                                        

 (.1125برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.217( واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .(1731برقم ) مسلم أخرجه( 6)
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          ) قال اه تعاى:و -5
 .[71-21]مريم/ (                  

إَن َأَشَد النَاِس َعَذابا  َيوَم : »ملسو هيلع هللا ىلصد ري اه عنه قال: قال رسول اه عن عبداه بن مسعوو -2
 .(1)متفق عليه«. الِقيَاَمِة امَصِوُرونَ 

َتـْخُرُج ُعنُق  ِمَن النَاِر َيوَم : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -7
َتْسَمَعاِن، َولَِسان  َينْطُِق َيـُقوُل: إِي ُوِكْلُت بِثَاَثٍة: بُِكِل  راِن، َوُأذنانِ ـالِقيَاَمِة، َلـَها َعينَاِن ُتبِص 

 .()أخرجه أمد والرمذي«. إَلـها  آَخَر، َوبِامَصِوِرينَ  ٬َجبَاٍرَعنيٍد، َوبُِكِل َمْن َدَعا َمَع ا
ِس َعَذابا  َيوَم أََشد  النَا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه أن رسول اه و -1

، َأْو َقتََل َنبِيّا ، َوإَماُم َضاَلٍة، َوُمـَمثِ   :أهون أهل النار عذاباً   .(6)جه أمد أخر«. ل  ِمَن امُـَمثِِلنَ ـالِقيَاَمِة َرُجل  َقتََلـُه َنبِي 

النَاِر  إَن َأْهَوَن َأْهلِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النعان بن بشر ري اه عنها قال: سمعت النبي   -1
َجُل َعَذابا  َيوَم الِقيَاَمِة َرُجل  َعَى َأْخـَمِص َقَدَميْـِه َجـْمَرَتاِن َيـْغي ِمنْـُهـَا ِدَماُغُه َكَا َيـْغي امِرْ 

 .()متفق عليه«. بِالُقْمُقمِ 

 -َوُذِكَر عنده عمه أبوطالب- ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أنه سمع النبي و  -1
َيـْغي ِمنْـُه ، يُـْجَعُل ي َضْحضاٍح ِمَن النَاِر َيبُْلُغ َكْعبَيْـهِ ـَلَعَلـُه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِي َيوَم الِقيَاَمِة، فَ »فقال: 

 أهل النار:  توبيخ  .()متفق عليه«. ُأم  ِدَماِغهِ 

                             )قال اه تعاى:  -1
 . [32 ]امائدة/  (                        

َيـُقوُل اهُ َتَعاَى أَْهَوِن َأْهِل النَاِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -1
ٍء َأُكنَْت َتْفتَِدي بِـِه؟ َفيَـُقوُل: َنَعمْ  ، َفيَـُقوُل: َعَذابا  َيوَم الِقيَاَمِة: َلْو َأَن َلَك َما ي اأَْرِض ِمْن َيْ

                                                        

 (، واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )5251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1571(، وأخرجه الرمذي برقم )1111/أخرجه أمد برقم ) حيحص( )
 (.3121/ أخرجه أمد برقم )جيد( 6)
 (.113(، واللفظ له، ومسلم برقم )2521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.111(، واللفظ له، ومسلم برقم )2521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 «.ي ِركَ ـِرَك ي َشيْئا ، َفأَبيَْت إَا أَْن ُتْش ـِمنَْك َأْهَوَن ِمْن َهَذا َوأَنَت ي ُصلِْب آَدَم: أَْن ا ُتْش  َأَرْدت  
 .(1)متفق عليه

ْنيَا ِمْن ُيْؤَتى بَِأْنَعِم أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  اهَنِس بِن َمالٍِك َرِيَ  َعْن أَ و -3 ْهِل الد 
؟ َهْل َمَر  َهْل َرَأْيَت َخْرا  ، ُثَم ُيَقاُل: َيا اْبَن آَدمَ ،  النَاِر َصبَْغة  يَأْهِل النَاِر َيْوَم اْلِقيَاَمِة َفيُْصبَُغ  َقط 

؟ َفيَُقوُل: َا   .َيا َرِب  واهبَِك َنِعيم  َقط 
ْنيَا ِمْن َأْهِل اجَ ي ال َوُيْؤَتى بَِأَشِد النَاِس ُبْؤسا   َيا اْبَن آَدَم  : نَِة فيُْصبَُغ َصبَْغة  ِي اجَنَِة َفيَُقاُل َلهُ ـد 

؟ َفيَُقوُل  َهْل َرَأْيَت ُبْؤسا   ؟ َهْل َمَر بَِك ِشَدة  َقط  َوَا ، َيا َرِب َما َمَر ي ُبْؤس  َقط   واهَا  :َقط 
 .()مأخرجه مسل .«َرَأْيُت ِشَدة  َقط  

  :ساسل جهنم وأغاها 

 .[1]اإنسان/ (                        )قال اه تعاى:   -1

               )قال اه تعاى: و -1
 .[71-71]غافر/ (                                   

 .[13-17مل/]امز (          )قال اه تعاى: و -3

              )قال اه تعاى: و -1
 .[31 -31احاقة/ ] (            

 طعام أهل النار:  اتصف 

             ) قال اه تعاى: -1
 .[12-13]الدخان/ ( 

             )قال اه تعاى: و -1
                     

 . [21-21]الصافات/ (                

 .[7-2]الغاشية/ (                 )قال اه تعاى: و -3

                             )قال اه تعاى: و -1
                                                        

 (.1115(، واللفظ له، ومسلم برقم )2557، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .(1117برقم ) مسلم أخرجه( )
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 .[37-33حاقة/ا] (              
 راب أهل النار: اتصف 

                 )قال اه تعاى:  -1
                               

 .[17-15]إبراهيم/ (   

 .[15]حمد/ (     )قال اه تعاى: و -1

              )قال اه تعاى: و -3
 .[12كهف/]ال (       

                   )قال اه تعاى: و -1
 .[51-55]ص/ (        

 ثياب أهل النار: اتصف 

                                )قال اه تعاى:  -1
 .[11-12]احج/ (                             

          ) قال اه تعاى:و -1
 .[51-12]إبراهيم/(    

  :ُفرش أهل النار 

                                         ) : قال اه تعاى
                                   
 حرة أهل النار:   .[11-11]اأعراف/   (   

                                         )قال اه تعاى:  -1
 .[31/اأنعام]  (                          

                           )قال اه تعاى: و -1 
                                   

 . [127-122]البقرة/ (                   
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                                 قال اه تعاى:و -3
                                            

 .[12-17/الفرقان]          
إَا ُأِرَي َمْقَعَدُه ا َيْدُخُل َأَحد  اجَنََة : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي و -1

 ؛ ليَْزَداَد ُشْكرا ، َوا َيْدُخُل النَاَر َأَحد  إا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمَن اجَنَِة َلو َأْحَسنَ  ؛ ِمَن النَاِر َلْو أََساءَ 
ة    .(1)أخرجه البخاري «.ليَُكوَن َعَليِه َحْرَ

: َلْو أَن يـُقوُل أْهَوِن أْهِل النَاِر َعَذابا  إَن اهَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أنٍس ري اه عنه أن النبي و -5
ٍء ُكنَْت َتْفتَِدي بِـِه؟ قال: َنَعْم،  قال: َفَقْد َسأْلتَُك َما ُهَو أْهَوُن ِمْن  َلَك َما ي اأْرِض ِمْن َيْ

َك ي كَ ـَفأب، َهَذا َوأنَت ي ُصْلِب آَدَم: أْن ا ُتْرِ  .()متفق عليه«. يَت إَا الِرْ

  بعضهم بعضاً  أهل النارلَع ن : 

                    )قال اه تعاى:  -1
                        

                   
 .[32-31 /]اأعراف (    

                                  قال اه تعاى: و -1
                             

 .[15 ]العنكبوت/      
                                 )قال اه تعاى: و -3

                                      
 .[11 -11 ]الفرقان/ (      

 ي النار صور من أصناف امعذبن: 

  .الكفار وامنافقون -1

                                                        

 (.2522برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1115(، واللفظ له، ومسلم برقم )3331، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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             )قال اه تعاى: 
 .[21]التوبة/ (      

 .قاتل النفس امعصومة عمدا   -7
         )قال اه تعاى:  -1

 .[23]النساء/ (        

ْم َيَرْح ــَقتََل ُمَعاَهدا  َلـ َمـنْ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها عن النبي و -1
 .(1)البخاري أخرجه«. َراِئَحَة اجَنَِة َوإَن ِرَحَها ُيوَجُد ِمْن َمِسَرِة َأْرَبـعَن َعاما  

 .الزناة والزواي -3

أصحابه:  يعني ما يكثر أن يقول ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ري اه عنه قال: كان رسول اه 
وإها ي الَليَْلَة آتيَاِن، ـإَنُه َأتانِ »أنه قال ذات غداة:  -وفيه-« د  ِمنُْكْم من ُرْؤَيا؟َهْل َرأَى َأَح »

، وإها ي ـابتَعثَانِ  َقاا ِي اْنَطِلْق... َفاْنَطَلْقنَا َفَأتيْنَا َعَى ِمثِْل التَن وِر، َفإَذا فِيْـِه َلَغط  َوَأْصَوات 
، َوإَذا ُهـْم َيْأتِيِهـْم َلـَهب  ِمْن أَْسَفَل ِمنْـُهـمْ َقاَل: َفاَطَلْعنَا فِيْـِه،  َفإَذا  ،َفإَذا فيِه ِرَجال  َونَِساء  ُعَراة 

َفَقاا: َوَأَما الِرَجاُل  -َوفِيهِ -َما َهُؤاِء؟...  :َأتاُهـْم َذلُِك اللَهُب َضْوَضْوا، َقاَل ُقْلُت َلـُهـَا 
ناُة َوالَزَوايـ ِمثِْل بِنَاِء التَ َوالنَِساُء الُعَراُة اَلِذيَن ي  .()أخرجه البخاري«.  ن وِر َفُهـُم الز 

  .آكلو الربا -4

َفاْنطََلْقنَا َحتَى أََتيْنَا َعى َنـَهٍر : »ملسو هيلع هللا ىلصي حديث سمرة بن جندب ري اه عنه السابق قال النبي 
ِط النَْهِر َرُجل  بَْنَ َيَدْيـِه ِحَجارة ، َفأَْقبَل الَرُجُل وعى َش  ،فيِه َرُجل  َقاِئم  َعى َوَسِط النَْهر ِمْن َدم

 َجاَء اَلِذي ي النَْهِر، َفإَذا أَراَد َأْن َخُْرَج َرَمى الَرُجُل بِـَحَجٍر ي فيْـِه َفَرَدُه َحيُْث َكاَن، َفَجَعَل ُكَلَا 
 َما َهَذا؟... َقاَل واَلِذي َرَأيتَـُه ي النََهِر  : َفُقْلُت ، ِجُع َكَا َكانَ فرْ ليَـْخُرَج َرَمى ي فيِه بِـَحَجٍر 

 .(6)أخرجه البخاري«. آ ِكُلو الِرَبا

 .امصورون -5

 ،ُكل  ُمَصِوٍر ي النَارِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  :عن ابن عباس ري اه عنها قال -1
                                                        

 (.3122برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.7117برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1312برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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 .(1)أخرجه مسلم«. فتَُعِذُبـُه ي َجَهنَمَ  َيـْجَعُل َلـُه بُِكِل ُصوَرٍة َصَوَرَها َنْفسا  

وقد َسَرُْت َسْهَوة  ي بِِقَراٍم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: دخل عَي رسول اه و -1
َيوَم  ٬َأشد  النَاِس َعَذابا  ِعنَْد ا، َيا َعاِئَشةُ »فيه ماثيل، فلا رآه هتكه وتلَون وجهه وقال: 

 قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتن. « ٬َن ُيَضاُهوَن بِـَخْلِق االِقيَاَمِة اَلِذي
 .()متفق عليه

وَرة  ي ـَمْن َصَوَر ُص »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال سمعت رسول اه و -3
ْنيَ  ـــا الـــَخ فيهَ ــفُ ـَف َأْن َينْ ــا ُكلِ ــالد  وَح يَ ـ  .(6)متفق عليه«. َس بِنَافٍِخ ــاَمِة َوَليــيَ ـوَم القِ ـــر 

  .آكل مال اليتيم -6

             )قال اه تعاى: 
 .[ 11]النساء/(   

 .أهل الكذب والغيبة والنميمة -2
 (             )قال اه تعاى:  -1

 .[21-21]الواقعة/

يا نبي  :فقلت -وفيه-ي سفر   ملسو هيلع هللا ىلصل: كنت مع النبي عن معاذ بن جبل ري اه عنه قاو -1
َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكب  النَاَس ي النَاِر »اه، وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال:  َثِكَلتَْك ُأم 

 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َعى ُوُجوِهِهـْم َأْو َعى َمنَاِخِرِهـْم إَا َحَصاِئُد َألِسنَتِـهـمْ 
 .الذين يكتمون ما أنزل اه -8

               )قال اه تعاى: 
               ) 

 .[171]البقرة/
 

                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، واللفظ له.1117(، ومسلم برقم )5251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (، واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.3273ن ماجه برقم )(، وهذا لفظه، وأخرجه اب1212/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
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  :خاصم أهل النار 

                )خاصمة العابدين معبودهم:  -1
                   

 .[22 -21 ]الشعراء/ ( 

       )خاصمة الضعفاء للسادة امستكرين:  -1
                

 .[11-17]غافر/ (         

           )خاصم اأتباع مع قادة الضال:  -3
                     

                              
 .[35-17]الصافات/ (                              

                   )خاصم الكافر وقرينه الشيطان:  -1
 .[12-17]ق/ (                                          

        )ن أعضاءه: ويبلغ اأمر أشده عندما خاصم اإنسا -5
                  

                 )  
 .[11-12]فصلت/

  :طلب أهل النار من رهم رؤية َمن  أضلوهم وتضعيف العذاب عليهم 

            )قال اه تعاى:  -1
 .[12]فصلت/   (    

            ): قال اه تعاىو -1
               

 .[21-22]اأحزاب/ ( 
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 :خطبة إبليس ي أهل النار 

                )قال اه تعـاى: 
                     

                           ) 
 .[11]إبراهيم/

 لب النار امزيد: ط 

 .[31]ق/ (         جئ   )قال اه تعاى:  -1

ا َتَزاُل َجَهنَُم ُيْلَقى فِيَها »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -1
َها إَى َبـْعٍض َوَتُقوُل: َحتَى َيَضَع َرب  الِعَزِة فِيْـَها َقَدَمُه، َفيَنَْزِوي َبـْعُض  ؟َوَتُقوُل: َهْل ِمْن َمِزيدٍ 

بِـِعَزتَِك َوَكَرِمَك، َوا َيَزال ي اجَنَِة َفْضل  َحتَى ُينِْشَئ اهُ َلـَها َخْلقا ، َفيُْسِكنَـُهـْم َفْضَل  ،َقطْ  َقطْ 
 .(1)متفق عليه«. اجَنَةِ 

  أهل النار عذابصور من: 

             )قال اه تعاى:  -1
 .[52]النساء/ (        

               )وقال اه تعاى:  -1
 .[72-71]الزخرف/ (     

                )وقال اه تعاى:  -3
 .[22 -21]اأحزاب/ (             

             )وقال اه تعاى:  -1
 .[32]فاطر/ (      

              )اى: وقال اه تع -5
 .[117-112]هود/ (            

                                                        

 (، واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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          )وقال اه تعاى:  -2
                  ) 

 .[71-21]مريم/

                 )وقال اه تعاى:  -7
 [.12-11]النبأ / (           

                )وقال اه تعاى:  -1
                            

 .[2-2]املك/ (                                     

              )وقال اه تعاى:  -2
 . [11-17]القمر/ ( 

                )وقال اه تعاى:  -11
 .[2-1]اهمزة/ (           

ُيـَجاُء »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصال: سمعت رسول اه وعن أسامة بن زيد ري اه عنها أنه ق -11
تَنَْدلُِق أَْقتَاُبـُه ي النَاِر، َفيَُدوُر َكَا َيُدوُر اِحـَاُر بَِرَحاُه، بِالَرُجِل َيوَم الِقيَاَمِة َفيُْلَقى ي النَاِر فَ 

َهاَنا َفيَـْجتَـمُع َأْهُل النَاِر َعَليْـِه َفيَـُقوُلوَن: َيا ُفاُن َما َشأُنَك؟ أَليَس ُكنَْت َتْأُمُرَنا بِامْعُروِف َوَتنْـ
 .(1)متفق عليه«. بِامْعُروِف َوا آتِيِه، َوَأهَاُكْم َعِن امنَْكِر وآتيْـهِ  َعِن امُنَْكِر؟ َقاَل: ُكنُْت آُمُرُكمْ 

 :بكاء أهل النار وراخهم 

                   ) قال اه تعاى: -1
  .[11-11]التوبة/ (      

               )قال اه تعاى: و -1
 . [37]فاطر/ (              

 .[111]اأنبياء/ (           )قال اه تعاى: و -3

                                                        

 (. 1212( واللفظ له، ومسلم برقم )3127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                              )قال اه تعاى: و -1
                  ) 

 .[11-11]الفرقان/

                               )قال اه تعاى: و -5
 .[11-17]الفرقان/ (                    

 (                 )قال اه تعاى: و -2
 .[127]البقرة/
 بمن ينجيهم أهل النـار استغاثة: 

             )قال اه تعاى:  -1
 .[51]اأعراف/ (        

             )قال اه تعاى: و -1
                 

 .[51-12]غافر/(      

              )قال اه تعاى: و -3
 .[71-77]الزخرف/ (    

               )قال اه تعاى: و -1
 .[111- 112]امؤمنون/  (         

             ) قال اه تعاى :و -5
 .[117-112]هود/ (           

  :مراث أهل اجنة منازل أهل النار 

َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إَا َلـُه َمنِْزاِن: َمنِْزل  : » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
النَاِر، َفإَذا َماَت َفَدَخَل النَاَر، َوِرَث أَْهُل اجَنَِة َمنِْزَلـُه، َفَذلَِك َقوُلـه تَعاى: ي اجَنَِة، َوَمنِْزل  ي 

 .(1)أخرجه ابن ماجه.« (       *   )
                                                        

 (.1311/ أخرجه ابن ماجه برقم ) صحيح( 1)
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  :خروج عصاة اموحدين من النار 

                                       قال اه تعاى:  -1
 .[11/النساء]               

ْخَرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل ا إَلـَه إَا ـيُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن النبي و -1
ة ، ُثَم يُ  اخراهُ َوَكاَن ي َقْلبِـِه ِمَن  َوَكاَن ي ْخَرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل ا إَلـَه إَا اهُ ـَما َيِزُن َشِعْرَ

َما  اخرْخَرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل ا إَلـَه إَا اهُ َوَكاَن ي َقْلبِـِه ِمَن ـَما َيِزُن ُبَرة ، ُثَم يُ  اخر َقْلبِـِه ِمنَ 
 .(1)متفق عليه«. َيِزُن َذَرة  

النَاِر ِل التَوِحيِد ي ُيـَعَذُب َناس  ِمْن أَهْ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
، ُثَم ُتْدِرُكُهـُم الَرْحـَمُة، َفيُـْخَرُجوَن َوُيْطَرُحونَ ُحـَحتّى َيُكوُنوا فِيَها  « َعَى َأبواِب اجَنّةِ  َمـا 

الَسيِْل ُثَم َيْدُخُلوَن  ُرش  َعَليْـِهـْم َأْهُل اجنَِة امَاَء َفيَنْبُتُوَن َكَا َينْبُُت الُغثَاُء ي ِحـَاَلةِ ـيَ ـفَ »قال: 
 .()أخرجه أمد والرمذي«. اجَنَةَ 
  عذاب أهل النار: أعظم 

 .عن رؤية رهم جل وعا مالنار حجاه أهلعذاب  أعظم
 .[12-15 ]امطففن/ (           ): قال اه تعاى 

 ي النار خلود أهل النـار: 

ون ي النار، وأما عصاة اموحدين فهم حت مشيئة الكفار وامركون وامنافقون خلد
 .ثم أخرجهم بقدر ذنوهمي النار  إن شاء غفر هم، وإن شاء عذهم، اه عز وجل

           )قال اه تعاى:  -1
 .[21]التوبة/ (        

                                                    )قال اه تعاى: و -1
 .[11 ]النساء/ (                    

              )قال اه تعاى: و - 3

                                                        

 (، واللفظ له.123(، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1527وأخرجه الرمذي برقم ) (، 15121/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( )



 
6 1 

                   
 . [37-32]امائدة/ (       

أَْهُل اجَنَِة إَى اجَنَِة،  إَذا َصارَ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1
 نَاٍد: َوأَْهُل النَاِر إَى النَاِر ِجيَء بِاموِت َحتَى ُيـْجَعَل َبَن اجَنَِة َوالنَاِر، ُثَم ُيْذَبـُح، ُثَم ُينَاِدي مُ 

 َ ِة َفَرحا  إى َفَرِحِهـْم، َوَيْزَداُد أَْهُل َيا أَْهَل اجَنَِة ا َمْوَت، َيا أَْهَل النَاِر ا َمْوَت، َفيَْزَداُد أَْهُل اجَن
 .(1)متفق عليه«. النَاِر ُحْزنا  إى ُحْزنِـِهـمْ 

  :حجاب اجنة والنار 

َوُحِجبَِت  ،ُحِجبَِت النَاُر بِالَشَهَواِت  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 .()متفق عليه«. ُة بِامَكاِرِه ـاجَنَ 
  اجنة والنار:قرب 

اِك ــاجَنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال النبي  ُة أَْقَرُب إَى َأَحِدُكْم ِمْن ِرَ
 .(6)أخرجه البخاري«. َنْعِلـِه، َوالنَاُر ِمثُْل َذلَِك 

  :احتجاج اجنة والنار وحكم اه بينها 

ـَحاَجِت النَاُر َواجَنَُة، َفَقاَلِت النَاُر: ُأوثِْرُت تَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
يَن،َوَقاَلِت اجَنَة:َفَاِي ا َيْدُخُلنِي إَاُضَعَفاُء النَاِس َوَسَقطُُهـمْ  يَن َوامتـَجِرِ َوَعَجُزُهـْم،  بِامتـَكِرِ

ْن أََشاُء ِمْن ِعبَاِدي، َوَقاَل لِلنَاِر: َأنِت َعَذاي ُأَعِذُب َفَقاَل اهُ لِْلـَجنَِة: َأنِت َرْحـَمتِي َأْرَحـُم بَِك مَ 
 .()متفق عليه«. بِِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعبَاِدي، َولُِكِل َواِحَدٍة ِمنُْكْم ِمْلُؤَها

  :اتقاء النار وطلب اجنة 

                                           ) : قال اه تعاى -1

 .[131 -131]آل عمران/ (                                                                            
 ُكل  ُأَمتي َيْدُخُلوَن اجَنَة إَِا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1

                                                        

 (.1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1113( واللفظ له، ومسلم برقم )2117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.2111م )برق أخرجه البخاري( 6)
 (، واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )1151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 .«َوَمْن َعَصاي َفَقْد أَبى،َمْن َأطَاَعني َدَخَل اجَنَة :»َقاَل ؟ بىَوَمْن َيأْ  اهَقاُلوا َيا َرُسوَل «. َمْن أَبى
 .(1)متفق عليه

 ، َذَكَر النَاَر َفَأَشاَح بَِوْجِهِه فتََعَوَذ ِمنْـَها ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي بن حاتم ري اه عنه أن النبي و -3
اَتُقوا النَاَر َوَلو بِِشِق َتـْمَرٍة، َفَمْن َلـْم َيـِجْد »َقاَل: ُثمَ ، ُثَم َذَكَر النَاَر َفَأَشاَح بَِوْجِهِه فتََعَوذ ِمنْـَها

 .()متفق عليه«. بَةٍ ـيِ ـَفبَِكِلـَمٍة طَ 
 سعة رمة اه : 

                                 )قال اه تعاى:  -1
                                        

                              
 .[1 -7/غافر](          

ِمَن اه ؤِمُن َما ِعنَْد َلْو َيْعَلُم امُ » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
«. َمِة َما َقنََط ِمْن َجنَتِِه َأَحد  ِمَن الرَ  اهَوَلْو َيْعَلُم الَكافُر َما ِعنَْد ، الُعُقوَبِة َما َطِمَع بَِجنَتِِه َأَحد  

 .(6)أخرجه مسلم
اللهم إنا نسألك اجنة وما قَرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قَرب إليها 

  عمل. من قول أو
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1135(، واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.1112(، واللفظ له، ومسلم برقم )2523، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1755برقم ) أخرجه مسلم (6)



 
611 

 اإيمـان بالقـدر -6

 :فوظ.وكتابته ي اللوح امح، وتقدير ذلك، هو علم اه تعاى بكل يء القدر 

 اإيان بالقدر: حكم  والقدر ر اه ي خلقه، م َيَطلع عليه َمَلك مقرب، وا نبي مرسل. 

 الركن السادس من أركان اإيان التي جب أن يؤمن ها العبد.  هو اإيان بالقدر

 (                                        ): اه تعاى قال -1
 . [51-12]القمر/

، َوَماِئَكتِـِه، َوُكتُبِـِه، َوُرُسِلـِه، ٬َأْن ُتْؤِمَن بِا»: عن اإيان فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبَي  ملسو هيلع هللا ىلص وسأل جريُل  -1
هِ   أركان اإيان بالقدر:  .(1)أخرجه مسلم«. َواليَوِم اآِخِر، َوُتْؤِمَن بِالَقَدِر َخْرِه َوَرِ

 اإيان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

 ن بأن اه تعاى عام بكل يء ملة وتفصيا :اإيا اأول:
واإماتة ونحو ذلك، أو ما  ،واإحياء ،والتدبر ،سواء كان ما يتعلق بفعله سبحانه كاخلق

كأقوال اإنسان وأفعاله وأحواله، وكأحوال احيوان والنبات  يتعلق بفعل امخلوقن
        )واجاد، وكل يء فاه به عليم كا قال سبحانه: 

 .[11]الطاق/   (                 

مقادير كل يء من امخلوقات،  ي اللوح امحفوظ اإيان بأن اه تعاى كتب الثاي:
 .وغرها واآجال، واأحوال، واأرزاقوالعوام، 

 وا يتبدل، وا يزيد وا كميته وكيفيته، وزمانه ومكانه، فا يتغرو نوعه وقدره، اه تبكَ 
 .إا بأمره سبحانه ينقص

 .[12/النبأ]             قال اه تعاى:  -1

                   )قال اه تعاى: و -1
 .[71]احج/ (    

                                                        

 (.1برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -3
تَـَب اهُ َمَقاِديَر اخَاِئِق َقبَْل َأْن َيـْخُلَق الَسَمَواِت َواأَْرَض بِـَخـْمِسَن َألَف َسنٍَة، َقاَل َوَعْرُشُه كَ »

 .(1)أخرجه مسلم«. َعى امَاءِ 

 .اإيان بأن ميع الكائنات ا تكون إا بمشيئة اه وإرادته الثالث:
سواء كان ما يتعلق ، أبدا   نويك وما م يشأ ا، اه كانفكل يء واقع بمشيئة اه، فا شاء 

ما يتعلق بأفعال  كان بفعله سبحانه كاخلق والتدبر، واإحياء، واإماتة ونحو ذلك، أو
 واأحوال. ، واأعال، واأقوال، كالنياتامخلوقن 

                            )قال اه تعاى:  -1
 .[21]القصص/  (    

                                  )قال اه تعاى: و -1
 .[17]إبراهيم/ (                      

                                            )قال اه تعاى: و -3
                                       

                                       ) 
 .[111-111]اأنعام/

                        )قال اه تعاى: و -1
 .[12-17]التكوير/ (ڍ  
 .اإيان بأن اه تعاى خالق كل يء :الرابع
 وا رب سواه. ،ا وحركاها، ا خالق غرهميع الكائنات بذواها وصفاهسبحانه خلق 

 .[21]الزمر/ (          )قال اه تعاى:  -1

                            وقال تعاى :  -1

 [ .111/اأنعام]    
    (                )قال اه تعاى: و -3

 [.51-12]القمر/

                                                        

 (.1253برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 القدر:ر   .[22]الصافات/(       )ال اه تعاى: قو -1

وخر ، وِحكم عظيمة، كل ما يفعله اه عز وجل ويقضيه ويقِدره عى خلقه ففيه مصالح كثرة
 وكله ي غاية احكمة والرمة، والعدل واإحسان. كثر،

فعله من البطش فا يفعله سبحانه من امعروف واإحسان دال  عى كرمه ورمته.. وما ي
 عى حبته ل  له من اللطف واإكرام داواانتقام دال  عى غضبه وسخطه.. وما يفع

وما يفعله بمخلوقاته من  ..وما يفعله من اإهانة واخذان دال  عى بغضه ومقتهوحلمه.. 
 وقوع امعاد.ودال  عى ، قدرتهحكمته وكال النقص ثم الكال دال  عى 

، والقدرة امطلقة مقرونة باحكمة امطلقة، مقرونة بالقدرة امطلقة اه فجميع أفعال 
                     واحكمة امطلقة مقرونة باخر امطلق : 

 القدر:فقه   [ .12/آل عمران]                                    

 أقدار الرب عز وجل نوعان :
بر ما ُيـجريه اه ي الكون من اخلق والرزق، واحياة واموت، والتصـريف والتد :اأول

                          ونحو ذلك من اأوامر الكونية: 
                                      

 .]51/اأعراف[              
ُيـجرها اه أمامنا كل يوم لنعلم ها كال قدرة اه، وعظمة أسائه  فهذه اأقدار العظيمة

 وإحاطة علمه بكل يء.، وصفاته، وعظمة ملكه وسلطانه
 .وحدهفأطعناه وعبدناه ، وزاد حبنا له، وزاد تعظيمنا له، فإذا عرفنا ذلك زاد إياننا باه

                                   )قال اه تعاى : 
 .]11الطاق/ [ (                     

 : ما جريه اه عى اإنسان من خر أو ر، فهذا يكون  بحسب  عمله : الثاي
فمن آمن وعمل صاحا  أسعده اه ي الدنيا، ثم زاد سعادته عند اموت، ثم زاد سعادته ي 

                ) ة كا قال سبحانه:القر،ثم تبلغ سعادته كاها ي اجن
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 .]27النحل/[(                                 
ومن كفر وعى اه شقي ي الدنيا، ثم زاد شقاؤه عند اموت، ثم زاد عذابه ي القر، ثم 

               كا قال سبحانه:ينال كامل العذاب ي النار 
 [ .31/الرعد]           

من خر أو ر، أو طاعة أو  فيجري قدر اه عى اإنسان بحسب ما يصدر من اإنسان
وأكثر الناس ا يعلمون ر هذه اأقدار، وهذا تراكم امصائب عى أكثر اخلق، معصية، 

  ): فيحصل اليأس والقنوط ، فيتوجهون إى امخلوق ي حلها فا ترتفع ؛ بل تزداد
 .]113النساء/[ (                            

واحقيقة أن حلها بأيدهم، فإن اه ا يغر ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم، فإذا غروا الكفر 
باإيان، وامعصية بالطاعة، واإساءة باإحسان، أصلح اه أحواهم فورا ، وإن غروا 

               )ذنوهم كي يتوبوا كا قال سبحانه: اخر بالشـرعذهم ب
 .]53اأنفال/[ (                       

         )أما امصائب فتارة تكون عقوبة عى امعاي كا قال سبحانه : 
 . ]31الشورى/[(                        

            )توحيده ما شابه كا قال سبحانه : وتارة تكون تربية للعبد لتصفية 
                                                     

    .]3-1وت/بالعنك[(      
 وتارة تكون لتكفر سيئاته، ورفعة درجاته.

ٍب وا َوَصٍب، ما يصيُب امسلَم من نََص »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1
 .(1)متفق عليه.«حتّى الشوكِة ُيشاُكها إا كَفـَر اهُ ها من خطاياه، وا غمٍ ، وا أذى  ، وا ُحزنٍ ، وا َهمٍ 

ما ِمْن مسلٍم ُيشاُك شوكة  فا »:   ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة ري اه عنها قالت : قال رسول اه  -1
 أنواع القدر :  .()أخرجه مسلم. «ُه ها خطيئة  وُمـِحيَْت عن، فوقها إا ُكتِبَْت لُه ها درجة  

 ما قَدره اه وقضاه بالنسبة لإنسان نوعان: 

                                                        

 .(1573، واللفظ له، ومسلم برقم )(5211برقم )  أخرجه البخاريمتفق عليه، ( 1)
 (.1571برقم ) أخرجه مسلم( )
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سواء كانت فيه كطوله ، إرادة اإنسانما قضاه اه وقدره من أعال وأحوال خارج  اأول:
، واأمراض سنه وقبحه، وحياته وموته، أو وقعت عليه بغر اختياره كامصائب،ره، وحُ ـصوقِ 
وغرها من امصائب التي تارة تكون عقوبة للعبد،  نقص اأموال واأنفس والثمراتو

 . سيئاته تكفرتارة ل، وامتحانا  له، وتارة  رفعة  لدرجاتهتربية ووتارة تكون 

وا حاسب ، التي جري فيه أو تقع عليه دون إرادة منه ا ُيسأل عنها اإنسان قدارهذه اأف
يان أن ذلك كله بقضاء اه وقدره، وعليه الصر والرضا والتسليم، وجب عليه اإ، عليها

 .، ورمة وإحسانحكمةو ُحكم فا من حادثة ي الكون إا وللعليم اخبر فيها

                  )قال اه تعاى:  -1
                                 

 .[13-11]احديد/ (                  
                  وقال اه تعاى :  -1

 [ .51/التوبة]      
َقاَل اهُ َعَز َوَجَل: ُيْؤِذْيني اْبُن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

 .(1)متفق عليه«. ُر، أَُقِلُب الَليَْل َوالنََهارَ آَدَم َيُسب  الَدْهَر َوَأَنا الَدْهُر، بِيَِدي اأَمْ 

َيا ُغاُم إِي »يوما  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: كنت خلف رسول اه و -1
إَذا ُأَعِلُمَك َكِلـَاٍت اْحَفِظ اهَ يـْحَفْظَك، اْحَفِظ اهَ َجِْدُه ُتـَجاَهَك، إَذا َسَألَت َفاْسأَِل اهَ، وَ 

َلـْم َينَْفُعوَك إَا  ءٍ َواْعَلـْم َأَن اأَُمَة َلو اْجتَـَمَعْت َعَى َأْن َينَْفُعوَك بَِيْ ، ٬اْستََعنَْت َفاْستَِعْن بِا
ٍء َقْد َكتَـبَـُه اهُ َلَك، َوَلِو اْجتَـَمُعوا َعَى َأْن َيُض  وَك بَِيْ ـبَِيْ ٍء قَ  ءٍ ر  وَك إا بَِيْ َد َكتَـبَـُه َلـْم َيُر 

ُحُف   .()أخرجه أمد والرمذي«. اهُ َعَليَك، ُرفَِعِت اأَْقاُم، َوَجَفِت الص 

ويفعلها با وهبه اه من  ره من اأفعال التي يقدر عليها اإنسانما قضاه اه وقدَ  الثاي:
 واإساءة. والقدرة وااختيار كاإيان والكفر.. والطاعات وامعاي.. واإحسان  العقل

حاسب عليها اإنسان، وبحسبها يكون الثواب والعقاب؛ أن اه أرسل  فهذه وأمثاها
الرسل، وأنزل الكتب، وبَن احق من الباطل، وَرَغب ي اإيان والطاعات، وَحَذر من 

                                                        

 (.1112(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1512الرمذي برقم )(،  وأخرجه 1222/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( )
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الكفر وامعاي، وزَود اإنسان بالعقل، وأعطاه القدرة عى ااختيار، فيسلك ما شاء 
، إذ ا يقع ي ملك وإرادتهاختياره، وأي الطريقن اختار فهو داخل حت مشيئة اه  بمحض

 .وإرادته اه يء بدون علمه ومشيئته

                                                      )قال اه تعاى:  -1
                         

 .[31-12/ ]الكهف                          

 (ڍ            حخ)قال اه تعاى: و -1
 .[12]فصلت/

                                     ):  قال اه تعاىو -3
                                                                               

 .[11-11/السجدة] (                                   

                 )قال اه تعاى: و -1
 .[12-17]التكوير/ (   

 ؟متى جوز الحتجاج بالقدر  

، خرإنسان، أو ، فإذا مرض اسبقجوز أن حتج اإنسان بالقدر عى امصائب كا  -1
أو ابتي بمصائب بغر اختياره فله أن حتج بقدر اه فيقول: َقَدَر اه وما شاء فعل، وعليه أن 

           )لينال الثواب كا قال سبحانه:  ؛يصر، ويرى إن استطاع
                             

 .[157-155رة/]البق  (          

ا جوز أن حتج اإنسان بالقدر عى امعاي فيرك الواجبات، أو يفعل امحرمات؛  -1
 .أن اه أمر بفعل الطاعات، واجتناب امعاي، وأمر بالعمل، وهى عن ااتكال عى القدر

ولو كان القدر حجة أحد م يعذب اه امكذبن للرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، 
 .وم يأمر بإقامة احدود عى امعتدين

 يذم أحدا  وا ومن رأى القدر حجة أهل امعاي يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أّا 
مبني عى  وهذا باطل ،ق بن من يفعل معه خرا  أو را  وا يفرِ  ،يعاقبه إذا اعتدى عليه
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 .دينومن يرد اه به خرا  يفقهه ي ال، وسفاهة ي العقل، باطل
               )قال اه تعاى:  -1

                  
 .[111 ]اأنعام/  (       

                                 قال اه تعاى: و -1
 حكم فعل اأسباب:  .[11 /اأعراف]                   

 وثواب وعقاب. وعلم وعمل،، وقضاء وقدر، وعدل وإحسان، الدين كله ِحَكم وأحكام
فللخر أسبابه وهي اإيان ، أو ر قَدره مربوطا  بأسبابه فا قَدره اه للعبد من خر

واإنسان يعمل بمحض اإرادة التي ، والطاعات، وللر أسبابه وهي الكفر وامعاي
ره له من يار الذي منحه اه له، وا يصل العبد إى ما كتب اه عليه وقدَ رها اه له، وااختقدَ 

سعادة أو شقاء إا بواسطة تلك اأسباب التي يفعلها باختياره الذي منحه اه إياه، فلدخول 
 .  جب تركها ، ولدخول النار أسبابجب فعلها اجنة أسباب

                                     )اه تعـاى:  قــال -1
 .[31-12/اإنسان](                                   

                     )اه تعـاى:  قــالو -1
                              

 .[11-13/النساء](                    

َما ِمنُْكْم ِمْن َنْفٍس إَا َوَقْد ُعِلـَم َمنِْزُلـَها »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه أن رسول اه و -3
َا، اْعَمُلوا َفُكل  ُميََر  لِـَا »َفِلـَم َنْعَمُل؟ َأَفا َنتَكُِل؟ َقاَل:  ٬َقاُلوا: َيا َرُسوَل ا« ِمَن اجَنَِة َوالنَارِ 

              ): ثم قرأ« ُخِلَق َلـهُ 
 .(1)متفق عليه.  (      

 
                                                        

 (، واللفظ له.1217(، ومسلم برقم )1215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 : حكم َدف ع القدر 
 يرع دفع القدر بالقدر فيا يأي: 

ع القدر الذي قد انعقدت أسبابه وَلـّا يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله، كدفع فْ دَ  -1
 العدو بقتاله، ودفع احر والرد ونحو ذلك.

التداوي،  ردَ ر امرض بقَ دَ لذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قَ ع القدر افْ دَ  -1
 ر اإحسان وهكذا.دَ ر اإساءة بقَ دَ ر التوبة، ودفع قَ دَ ر الذنب بقَ دَ ودفع قَ 
                                             )اه تعـاى:  قــال

 .[35-31/فصلت](                                              

 :مشيئة اه عامة لكل يء 

فاه خالق كل يء، نسبتها إى اه خلقا  وإجادا ، فعل اخر والر من العبد ا يناي 
فالكفر ، ا  عى رضاهومن ذلك َخْلق اإنسان وأفعاله، ولكن ليست مشيئة اه عز وجل دلي

ولكن اه ا حبها وا يرضاها، وا يأمر ها، بل  ،اد كائنة بمشيئة اهوامعاي والفس
وكون اليء مبغوضا  مكروها  ا خرجه عن مشيئة اه امتضمنة ، يبغضها وينهى عنها

خلق كل يء، فلكل يء خلقه اه حكمة مقصودة واقعة عى أساس تدبره ملكه 
 وخلقه سبحانه.

                        اه تعـاى:  قــال -1
 .[21/النحل]                  

                                 )اه تعـاى:  قــالو -1
 حكم الرضا بالقدر:  .[12-17/التكوير] (        

 الرضا بالقدر ثاثة أقسام:

 .واجبهذا و، الرضا بالطاعات -1
 هذا مستحب.و، الرضا بامصائب -7

 .فهذا ا يؤمر بالرضا به، بل يؤمر ببغضه وسخطه، الكفر والفسوق والعصيان -3
قه وهو ا حبه فإنه يفي إى ما حبه كا خلق لَ َخ  فإن اه ا حبه وا يرضاه، وهو وإنْ 
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فا نرى به  موم وفاعلهالشياطن، فنحن نرى با خلق اه، أما نفس الفعل امذإبليس و
لكنه  ،بْـغض من وجه كالدواء الكريه، فهومكروهـويُ  ،فاأمرالواحد ُيـَحّب من وجه، نحبهوا 
 .حبوب ي إىـيفض

والطريق إى اه أن نرضيه، بأن نفعل ما حبه ويرضاه، ليس أن نرى بكل ما حدث 
ن أن نرى با أمرنا ره، ولكننا مأموروويكون، ولسنا مأمورين أن نرى بكل ما قضاه وقدَ 

 .ونكره ما أمرنا اه ورسوله أن نكرهه، اه ورسوله أن نرى به
                                   )اه تعـاى:  قـال -1

                                
 .[1-7/احجرات]  (        

                           اه تعـاى: قالو -1
                                     

 .[11-11/لقان]                         

  :قضاء اه خراً أو رًا له وجهان 

 كله خر : تعلقه بالرب ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرى به العبد، فقضاء اهأحدما
 . ورمة وحكمة ،وعدل

: تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فهذا منه ما ُيرى به كاإيان والطاعات، ومنه ما ا الثاي
 ُيرى به كالكفر وامعاي، وكذلك اه ا يرضاها وا حبها وا يأمر ها.

               )قال اه تعاى:  -1
 .[21]القصص/  ( 

                             ): قال اه تعاىو -1
                                           

 أفعال العباد خلوقة:  .[7]الزمر/ (  

فإذا فعل العبد ، كتبه قبل وقوعهشاءه وو م ذلكلِ اه عز وجل خلق العبد وخلق أفعاله، وعَ 
إحاطة، و معرفة قه وكتبه، َوِعْلـم اه بفعل العبد ِعْلـملَ مه اه وَخ لِ را  انكشف لنا ما عَ  خرا  أو
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، وا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء.  فاه قد أحاط بكل يء علا 
امعاي،  فإن اه ا حب، وكون اه قد شاء وقوع امعاي فإن العاي هو الذي اختارها

 بل يبغضها ويكرهها.، أمر هاوا ي

 .[22]الصافات/ (    )قال اه تعاى:  -1

                       )قال اه تعاى: و -1
 .[21/النحل]  (                 

                )قال اه تعاى: و -3
                      

 .[21]يونس/ (       

وهو الصادق  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: حدثنا رسول اه و -1
إَن َأَحَدُكْم ُيـْجـَمُع َخْلُقُه ي َبْطِن ُأِمِه َأْرَبـِعَن َيوما ، ُثَم َيُكوُن ي َذلَِك َعَلَقة  ِمثَْل »امصدوق: 

َلُك، َفيَنُْفُخ فيِه الُروَح، َوُيْؤَمُر بَِأْرَبـع ـَذلَِك ُمْضَغة  ِمثَْل َذلَِك، ُثَم ُيْرَسُل امَ َذلَِك، ُثَم َيُكوُن ي 
ُه، إَن َأَحَدُكْم ، َكِلـَاٍت: بَكتِْب ِرْزِقِه، َوَأَجِلـِه، َوَعَمِلـِه، َوَشِقي  أَْو َسِعيد   َفواَلِذي ا إَلـَه َغْرُ

، َفيَْسبُِق َعَليِه الِكتَاُب فيَـْعَمُل َليَـْعَمُل بِـَعَمِل َأهْ  ِل اجَنَِة َحتَى َما َيُكوَن َبيْنَـُه َوَبيْنَـَها إَا ِذَراع 
 َوإَن َأَحَدُكْم َليَـْعَمُل بِـَعَمِل َأْهِل النَاِر، َحتَى َما َيُكوَن َبيْنَـُه َوَبيْنَـَها إَا ، َأْهِل النَاِر َفيَْدُخُلـَها بِـَعَملِ 

 العدل واإحسان: فقه   .(1)متفق عليه«. ِذَراع  َفيَْسبُِق َعَليْـِه الِكتَاُب، َفيَـْعَمُل بِـَعَمِل َأْهِل اجَنَِة َفيَْدُخُلـَها

           : واإحسان، ا يمكن أن يظلم أحدا  أفعال اه عز وجل دائرة بن العدل 
  . [11/النساء]                              

إما أن يعامل فهو سبحانه والعفو أحب إليه من اانتقام، ، واإحسان أحب إليه من العدل
وامحسن يعامله ، بالعدلاه فاميء يعامله ، عباده بالعدل، وإما أن يعاملهم باإحسان

 .بالفضل واإحسان
                                                 ) :تعاى اه قال

 . [121]اأنعام/    (   
                                                        

 (، واللفظ له.1213(، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 فقه أوامر اه عز وجل : 

 رعية. إهيةوأوامر  ..كونيةملكية عز وجل نوعان: أوامر أوامر اه 

 الكونية ثاثة أنواع:املكية واأوامر 

ا ك باخلق إى ميع امخلوقات وحده وهومتوجه من اه راخلق واإجاد،مْ أَ  اأول:
 .[21]الزمر/ (          )قال سبحانه: 

 .أو الفناء إى ميع امخلوقات بالبقاءوحده ، وهو متوجه من اه والفناء أمر البقاء الثاي:

                )قال اه تعاى:  -1
 .[11]فاطر/ (      

              )قال اه تعاى: و -1
 .[15/الروم]  (   

الخ،  التريف والتدبر، والنفع والر، واحركة والسكون، واحياة واموت... أَْمرالثالث: 
 إى ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي. وحده وهو متوجه من اه

                                          )قال اه تعاى:  -1
                                                                                   

                                     ) 
 .[17-12/آل عمران]   

                                وقال اه تعاى:  -1
 .[17/الروم]              

 .[21]غافر/(ۇ                )قال اه تعاى: و -3
 :، وهي فهي مسة أنواعأما اأوامر الرعية 

 .واأخاق ..وامعارات ..وامعامات ..والعبادات ..اإيانالتوحيد و أوامر
احق الذي بعث اه به رسله،  وهي الدين فقط، موجهة من اه للثقلن اإنس واجن وهذه

 وهي أعظم نعم اه عى خلقه.، وأنزل كتبه

يأي عند والشـرعية،  الكونيةه أوامرعى أساء  اه وصفاته وأفعاله، و وبمقدارقوة اليقن
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 باحب والتعظيم والذل ه عز وجل . متثال أوامر اه الرعيةاالعباد الشوق والرغبة 
 .وهم اأنبياء ثم من سار عى هدهم، الناس بذلك أعظمهم معرفة برهم وأسعد

يفتح اه لنا بركات السموات حصل لنا اأمن واهداية، ووبامتثال أوامر اه الرعية 
 .ويدخلنا اجنة ي اآخرة ،واأرض ي الدنيا

 (                      )قال اه تعاى: -1
 .[3/امائدة]

                   وقال اه تعاى :  -1

 [ .11/اأنعام] 
                                        )قال اه تعاى: و -3

 .[22/اأعراف] (                      

                                        )قال اه تعاى: و -1
 أقسام أوامر اه عزوجل :  .[111-117/الكهف] (                 

 : قسانأوامر اه عز وجل 

 .وقد خالفها العبد بإذن اه، من العبد قد تقع أوامر رعية :اأول 
 .[13]اإراء/ (         ) قال اه تعاى:  -1
                  قال اه تعاى: و  -1

 .[77/احج]                
 أوامر كونية ابد من وقوعها، وا يمكن لإنسان خالفتها، وهي نوعان: الثاي :

       ): فكل ما أراد اه وقوعه فا بد أن يقعأمر رباي مبار ازم الوقوع،  -1
 . [11]يس/ (        

من أسباب ونتائج يتفاعل  بإذن اه ي السنن الكونية التي تتكونأوامر ربانية كونية، وه -7
 بعضها مع بعض، ولكل سبب كوي نتيجة، ومن السنن الكونية:

                                )قال اه تعاى:  -1
 .[53]اأنفال/ (      
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             )قال اه تعاى: و -1
 . [12]اإراء/ ( 

                    وقال اه تعاى :  -3
               

 [ .111/النحل] 
لتكون ، ، وجر الناس إليهاالكونية يمكن إبليس وأتباعه حاولة تسخرها  نوهذه السن

 : الدعاء للنجاة من ذلكو والتوبة ااستغفار وقد رع اه لنا ،سببا  ي هاك بعض الناس
 .[111النساء/]                                   

، فهو القادر كاماء والنار وغرما والدعاء جوء إى اه الذي خلق السنن الكونية كلها
كا أبطل مفعول النار وكيف شاء ، عى إبطال مفعوها أو تغير نتيجتها ي أي وقت شاء

                              ):  ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم عى
 . [71-21]اأنبياء/   (                 

 :فقه امصائب 

 هي كل مكروه يصيب اإنسان. :امصيبة
 ء  اأنبياء، ثم اأمثل فاأمثل، يبتى امرء عى حسب دينه.وأشد الناس با

فا أصابك من لربيك وهذبك، ا ليؤمك ويعذبك،  واه هو الرمن الرحيم، يبتليك
مكروه فاعلم أن سببه أن اه حبك، فيخترك لرقيك، أو ليطهرك من ذنوبك، أو أن لك 

                       مقاما  عند ربك ا تصل إليه إا بصرك عى بائه: 
 [.51التوبة/ ]               

 ك عى بائه ماك من النار، وأدخلك اجنة، ورفع مقامك عند ربك: وستعلم أن صر
                                 

                                                  
 [.157 – 155البقرة/ ]     

أقدار اه امؤمة، أخذ أجره  ومن صر عى الطاعات، وصر عن امعاي، وصر عى
 [.11الزمر/ ]                   بغر حساب: 
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واه حكيم عليم يبتي عباده بامصائب وامكاره واأمراض جر اأرار إى أعال 
اأبرار، ودفع النفوس إى ذكر املك القدوس، وجر الناس من دار الغرور إى دار الرور: 

 [.11التغابن/ ]                                         
 :أنواع امصائب 

 :، وهيامصائب التي يبتي اه ها اخلق مسة أنواع
 مصائب الكشف.. ومصائب الدفع.. ومصائب الرفع.. ومصائب الردع.. ومصائب القصم.

ء من صر وحلم، وعفو فمصائب الكشف لأنبياء يكشف اه ها للناس صفات اأنبيا
          : التي ا تظهر إا باابتاء ورمة ونحو ذلك من اأخاق الطيبة امكنونة

 [.1القلم/ ]      
، وترفع ومصائب الرفع والدفع للمؤمنن، فامصائب تدفعهم إى التوبة من امعاي

                    درجاهم، وتكفر سيئاهم:
                                                   

 [.157 – 155البقرة/ ]                  
الظلم والفساد ليتوبوا الكفر وومصائب الردع والقصم للكفار، فامصائب تردعهم عن 

                         ويؤمنوا باه: 

 [.131 اأعراف/]
               فإن م يستجيبوا أخذهم اه بالقصم واهاك: 

                                
 [.11العنكبوت/ ]                  

 [.111 هود/]                               وقال سبحانه: 
                    مصيبة منفعة:  فلكل مصيبة حكمة، وي كل

 [.51التوبة/ ]               
 احسنات والسيئات:  فقه 

 : نقسم تنقسم إى احسنات

 .ملسو هيلع هللا ىلصعز وجل ولرسوله  ٬حسنة سببها اإيان والعمل الصالح، وهي الطاعة  :اأول
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 وصحة ونحو ذلك.  ،ه اه من مالحسنة سببها اإنعام اإهي عى اإنسان با يؤتي :الثاي

 والسيئات قسان: 

 سيئة سببها الرك وامعاي، وهي ما يصدر من اإنسان من رك ومعصية. :اأول

واخوف  أو اانتقام اإهي كأمراض اجسم، وضياع امال، ،سيئة سببها اابتاء :الثاي
 واهزيمة ونحو ذلك. واجوع

ب إا إى اه، فهو الذي رعها للعبد، وعَلمه إياها، وأمره فاحسنة بمعنى الطاعة ا ُتنس
 بفعلها، وأعانه عليها، وأثابه عليها.

ا  امعصية عى ُمْؤثِر بإرادته واختياره، ورسوله إذا فعلهاالعبد ٬والسيئة بمعنى امعصية 
ــــعهأن اه م ير ؛نسب إى اهنسب للعبد فاعلها، وا تُ الطاعة، فهذه السيئة تُ  ا، وم يأمر ــــ

ــه               ): اه تعاىا، بل َحَرمها وتوَعد عليها كا قال ــــــ
حخ            .[72]النساء/   (  

أما احسنة بمعنى النعمة كامال، والولد، والصحة، والنر، والعزة، والسيئة بمعنى النقمة، 
 ال، واأنفس، والثمرات، واهزيمة وأمثاهــا.واابتاء كالنقص ي ام
ــ؛ أنه عزوجل يبلو عب نى من عند اهــهذا امع فهاتان احسنة والسيئة اما ، ـــاده ابتاء وانتقــــ

ــورفع ـــــتربي ؛ ةــ ـــال اه تعاى: ة لعبادهـ              ) كا قـــ
                               ) 

 دفع عقوبة السيئات:سبل   .[71]النساء/

 إذا عمل امؤمن سيئة فعقوبتها تندفع عنه با يي:

 ..أو يعمل حسنات محوها ..فيغفر اه له اه أو يستغفر ..فيتوب اه عليهإى اه إما أن يتوب 
  ..ثواب أعاهم ما ينفعه اه بهأو هدوا له من  ..أو يدعو له إخوانه امؤمنون ويستغفروا له
  ..فيكِفر ها عنه ئبامصي الرزخ ب اه أو يبتليه ..أو يبتليه اه ي الدنيا بمصائب تكِفر عنه

أو يرمه أرحم  ..ملسو هيلع هللا ىلصأو يشفع فيه نبيه حمد  ..أو يبتليه ي عرصات القيامة با يكِفر عنه
 الرامن، واه غفور رحيم.

 .[11/طه] (                     )قال اه تعاى :
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 : حكمة خلق الطاعات وامعاي 

 وقد أمر اه، وامعاي يبغضها اه، فالطاعات حبها اه، خلق الطاعات وامعاي اه 
 بالتوبة من الذنوب وامعاي .وأمرهم ، وهاهم عن امعاي، اخلق بالطاعات 

 ويعصيه مرة .، طيع ربه مرةي، وخلق اه اإنسان ختارا  
فخلق اه امعصية التي ربا أورثت ، وربا أورثت الطاعة عند بعض الناس الُعجب وامنة

 فسبحان احكيم ي خلقه وأمره ورعه .، بعدها الذلة واانكسار بن يدي الرب
                 قال اه تعاى : 

                          

 الطـاعــات وامعاي: فقه   [ .5-1/اإنسان]                      

 وعبادته با رع.، وطاعته، واإيان به، مقصود اه من خلقه توحيده
الطاعة ُتوِلد امنفعة، وتثمر اأخاق احسنة، وامعصية ُتوِلد امرة،وتثمر اأخاق و

فخرج منها منافع  ،أطاعت رها ،، والنبات واحيوان، والر والبحرفالشمس والقمر ،السيئة
 .كثرة ا حصيها إا اه تعاى

 ما أطاعوا اه خرج منهم من اخر ما ا حصيه إا اه تعاى. والدعاة والعلاء واأنبياء 

خرج  وا عن طاعة اهواستكر واوأب مره واما عصوجنوده من اجن واإنس  وإبليس
 من الرور والفساد ي اأرض ما ا حصيه إا اه تعاى.  مبسببه

وهكذا اإنسان إذا أطاع ربه خرج منه من اخر وامنافع له ولغره ما ا حصيه إا اه 
 تعاى، وإذا عى ربه خرج منه من الر وامضار له ولغره ما ا حصيه إا اه تعاى.

                قال اه تعاى :  -1

                 

 [ .1-1/اأنفال]             
                      ):وقال اه تعاى  -1

                          
 .[11-13/النساء] (                    
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 ت وامعاي: آثار الطـاعــا 

جعل اه عز وجل للطاعات واحسنات آثارا  لذيذة طيبة حبوبة، لّذها فوق لذة امعصية 
 فكل طاعة يعقبها طمأنينة وهداية وأمن وفاح .، بأضعاف مضاعفة

والضيق رة والندم، ـوجعل سبحانه للمعاي والسيئات آثارا  وآاما  مكروهة تورث احس
        :  بأضعاف مضاعفة فعلهاي عى لذة رْ ـوتُ  ،والضنك واخسارة، واهم

                                    
                                                

 [ .112-113/طه]                                    
 والذنوب مرة بالقلوب، مكروهة قط إا بذنب، وما يعفو اه عنه أكثر حال وما حصل لعبدٍ  

            :  مثل السموم مرة باأبدان

 [ .31/الشورى]             
نه ْس واه خلق اإنسان عى الفطرة حسنا  ميا ، فإن تلَوث بالذنوب واخطايا ُنزع منه ُح  

 . ورافق رسله وأنبياءه، نه وماله، وبلغ كاله ي اجنةْس  عاد إليه حُ وماله، وإذا تاب إى اه
                            )قال اه تعاى : -1

                            ) 
 .[71-22/النساء]

 والعدل واإحسان .، كلها  ي غاية احكمة والرمة وأفعال اه 
وهو ، وهو احكيم العليم، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، دي من يشاء بفضله ورمتهه

         وعذابه وعقوبته : ، أعلم حيث جعل رسالته وهدايته

 [ .11/امائدة]                

  اهداية واإضال: فقه 

م ما يريد، هدي من يشاء، ويضل من وحك، يفعل ما يشاء، اه عز وجل له اخلق واأمر
 .ا ُيسأل عا يفعل وهم ُيسألون واأمر أمره، يشاء، فاملك ملكه، واخلق خلقه،

       : وبغض الر، وحب اخر، أن فطر الناس عى التوحيدومن رمته سبحانه 
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  [ .51]اأعراف/
الرسل، وأنزل الكتب، وأوضح السبل، وأزاح العلل، وَمَكن من إليهم أن أرسل ثم أكرمهم ب

         : أسباب اهداية والطاعة باأساع واأبصار والعقول

    [ .1/اجمعة]                                    

وعمل بأسباها، وجاهد ي سبيل ، وطلبها، ب فيهاورغِ ، َمْن آثراهداية.. فوبعد ذلك 
، وهذا من رمة اه بعباده، هداه اه إليها، وأعانه عى حصيلها وتكميلها ،حصيلها

 .وإحسانه إليهم، وفضله عليهم

 .[22]العنكبوت/ (         )قال اه تعاى: 

مَت له، ووَاه اه ما توى، وم ، ب فيها وطلبها، وعمل بأسباهاآثر الضالة، ورغِ  َوَمنْ 
 جد من اه صارفا  عنها، وهذا عدل اه. 

               )قال اه تعـاى: 
  .[115]النساء/ (      

 ثمرات اإيان بالقدر: 
 .احة والطمأنينة والسعادة لكل مسلماإيان بالقضاء والقدر مصدر الر

ب بنفسه عند حصول مراده، وا يقلق بفوات أن كل يء بقدر اه، فا ُيـعجَ  فامؤمن يعلم 
 حبوب، أو حصول مكروه؛ أنه يعلم أن ذلك كله بقدر اه، وهو كائن ا حالة. 

               )قال اه تعاى:  -1
                        

 .[13-11]احديد/(        

َعَجبا  أَْمِر امؤِمِن، إَن َأْمَرُه ُكَلُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
اُء َشَكَر َفَكاَن َخْرا   ، َوَليَْس َذاَك أََحٍد إَا لِْلـُمْؤِمِن، َإْن َأَصابتْـُه َرَ اُء  َخْر  َلـُه، َوإْن َأَصابتْـُه َرَ

 .(1)أخرجه مسلم«. َصَرَ َفَكاَن َخْرا  َلـهُ 

                                                        

 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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إْن ، َعِجبُْت لِْلـُمْؤِمنِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
، فامؤمُن ُيؤجُر ي ُكِل َأَصابـُه َخر  َحـِمَد اهَ وَشَكَر، َوإْن َأَصابتْـُه ُمِصيبَة  َحـِمَد اهَ وَصَرَ 

 .(1)أخرجه أمد وعبدالرزاق«. َأْمِرِه، َحتَى ُيؤَجَر ي الل قَمِة َيْرَفُعَها إى ي اْمَرَأتِـهِ 
 وهي: اإيان باه، ومائكته، وكتبه، ورسله، ، وهذا مت بفضل اه أركان اإيان الستة

 :ثمرات أركان اإيان  .ا حد ها يثمر للمؤمن ثمرات نافعةوالقدر خره وره، وكل ركن منها واليوم اآخر، 

توحيد اه،والتوجه إليه،والتوكل عليه وعدم االتفات إى ثمر: يُ وجل اإيان باه عز -1
،واجتناب وخشيته،وامتثال أوامره،حبة اه،وتعظيمه،وشكره،وعبادته،وطاعتهغره، ويثمر

 .نواهيه

 حبتهم، واحياء منهم، وااعتبار بطاعتهم. : ُيثمراإيان بامائكة -1

ومعرفة ، وشكره عى نعمهثمر قوة اإيان باه وحبته، ـ: يُ اإيان بالكتب والرسل 3-1
رائع اه، وما حبه اه، وما يكرهه اه، ومعرفة أحوال الدار اآخرة، وحبة رسل اه 

 هم وأخاقهم .وااقتداء هم ي نياهم وأقواهم وأعا، وطاعتهم

الرغبة ي فعل و، معرفة قدرة اه وعظمة ملكه وسلطانه : ُيثمراإيان باليوم اآخر -5
 وُحسن ااستعداد ليوم امعاد .، امعاي وامنكرات واجتنابالطاعات واخرات، 

 م.العزيز الرحي ر اه: ُيثمر طمأنينة النفس، وسكوها، ورضاها با قدَ اإيان بالقدر -2
ـــوإذا حق ان ــكو، أحياه اه حياة طيبة ي الدنيا ي حياة امسلم بأركانه الستةعمليا  اإيان ق ـ

 ي كل يء . ولهــة اه ورســــم إا بطاعــوذلك ا يت، والنجاة من النار، ةــمؤها  لدخول اجن
                          ):قال اه تعاى -1

 .[27/النحل]  (             
          ):وقال اه تعاى -1

 .[13]النساء/  (       
 

                                                        

 (.11311بدالرزاق برقم )(، وهذا لفظه، وأخرجه ع1121/أخرجه أمد برقم ) حسن( 1)
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 اإحســان -13

 :فإن م تكن تراه فإنه يراك. ، أن تعبد اه كأنك تراه اإحسان 

دق، واإحسان أكمل مراتب العبودية؛ ما فيه من كال اإيان والتقوى، وقوة اليقن والص
لق، وكال احب ـولذة القرب وامشاهدة، وحضور القلب، وحسن القول والعمل واخُ 

 والتعظيم والذل ه سبحانه.
 .[111]النحل/ (ی        )قال اه تعاى:  -1

                          قال اه تعاى: و -1
 .[15/احجرات]                   

                          )قال اه تعاى: و -3
                               

 مراتب دين اإسام:  .[1-1/اأنفال] (                       

  : وهي ،بعض من أخصبعضها و ،بعض أوسع منبعضها  ،دين اإسام ثاث مراتب
 وكل مرتبة ها أركان. ، واإحسان .. واإيان .. اإسام

َذاَت َيوٍم، إْذ َطَلَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: َبيْنَا َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل ا
ُفُه ِمنَا ُر الَسَفِر، َوا َيـْعرِ ـَعَلينَا َرُجل  َشِديُد بِيَاِض الثِيَاِب، َشِديُد َسَواِد الَشَعِر، ا ُيرى َعَليِه َأث

، َحتَى َجَلَس إَى النَبِِي  ، َفَأْسنََد ُرْكبَتَيْـِه إَى ُرْكبَتَيْـِه، َوَوَضَع َكَفيْـِه َعَى َفِخَذْيـِه، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأَحد 
 اهُ َوَأَن اإْساُم َأْن َتْشَهَد َأْن ا إَلـَه إَا : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفَقاَل َرُسوُل ا َيا ُمـَحـَمُد َأْخِرْي َعِن اإْساِم؟

، َوُتِقيَم الَصاَة، َوُتْؤي الَزَكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتـُحَج البَيَْت إِن ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُمـَحـَمدا  َرُسوُل ا
َقاَل: َصَدْقَت، َقاَل َفَعِجبْنَا َلـُه َيْسَأُلـُه َوُيَصِدُقُه، َقاَل: َفَأْخِرْي َعِن «. اْستََطْعَت إَليِه َسبيا  

، َوَماِئَكتِـِه، َوُكتُبِـِه، َوُرُسِلـِه، َواليَوِم اآِخِر، َوُتْؤِمَن بِالَقَدِر َخْرِه ٬َأْن ُتْؤِمَن بِا»اِن؟ َقاَل: اإي
هِ  َأْن َتْعبَُد اهَ َكَأَنَك َتَراُه، َفإْن َلـْم َتـُكْن »َقاَل: َصَدْقَت َقاَل: َفَأْخِرْي َعِن اإْحَساِن؟َقاَل: « َوَرِ

َقاَل: « َما امَْسُؤوُل َعنْـَها َبَأْعَلـَم ِمَن الَساِئلِ »َقاَل:  َقال: َفَأْخِرْي َعِن الَساَعِة؟« َتَراُه َفإَنُه َيَراكَ 
الَشاِء َأْن َتلَِد اأََمُة َرَبتَـَها، َوَأْن َتَرى احَفاَة الُعَراَة الَعاَلَة ِرَعاَء »َفَأْخِرْي َعْن َأَماَرتِـَها؟ َقاَل: 

« َيا ُعَمُر َأتْدِري َمِن الَساِئُل؟»َقاَل: ُثَم اْنَطَلَق، َفَلبِثُْت َمِليّا  ُثَم َقاَل ي: « َيتََطاَوُلوَن ي البُنْيَانِ 
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يُل َأتاُكْم ُيـَعِلُمُكْم ِدْينُكمْ »ُقْلُت: اهُ َوَرُسوُلـُه َأْعَلـُم، َقاَل:   قه اإحسان:ف  .(1)أخرجه مسلم«. َفإَنُه ِجْرِ

احكمة التي خلق اه من أجلها السموات واأرض، وخلق من أجلها امخلوقات، وخلق 
امبني ، هي: اابتاء بُحسن العمل ، وخلق من أجلها اجنة والنارمن أجلها احياة واموت

والطريق إى إحسان العمل هو معرفة خالق السموات عى كال التوحيد واإيان باه، 
ض بأسائه وصفاته وأفعاله، ومراقبة اه ي كل عمل، والعلم بأن اه بكل يء واأر

فيا جاء به عن  ملسو هيلع هللا ىلصوااقتداء بالرسول  ، عليم، وعى كل يء شهيد، وعى كل يء قدير
 ربه جل جاله . 

وهذا أعظم واعظ ي القرآن يدعو امسلم إى إحسان العمل لربه، فيؤديه ه بامحبة 
 ، فإن م يكن يراه فإن اه يراه.أنه يراهوالتعظيم ك

 ويراه إن عمل، ويعلم ما، الذي يسمعه إن تكلم، فليحسن العبد عمله ه السميع البصر
؛ ليفوز برضاه، وينال أحسن ثوابه، وينجو من عقابه، وَمْن أحسن فلنفسه، ي قلبه إن أخفى
 ومن أساء فعليها.

               ) قال اه تعاى : -1
 .]7هود/[(          

 .]7الكهف/[(                          )وقال اه تعاى :   -1
 مراتب اإحسان:  .]1املك/[ (                                       )وقال اه تعاى :  -3

 اإحسان مرتبتان:

ورغبة وحبة، فهو يطلب  ،وشوق  كأنه يراه عبادة طلبربه  امسلمأن يعبد  امرتبة اأوى:
 .َمْن حب وهو اه عز وجل، ويقصده ويعبده كأنه يراه، وهذه أعى امرتبتن 

إذا م تعبد اه كأنك تراه وتطلبه، فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه،  امرتبة الثانية:
 .هارب من عذابه وعقابه، متذلل له

                            )تعاى : قال اه 
                                                        

 (.1برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 كال العبودية:  .]17 -15السجدة/[(                                 

 عبادة اه تعاى مبنية عى أمرين: 
 ته وحصل ذلك بمعرفة اه بأسائه وصفا، وغاية التعظيم والذل له، غاية احب ه

 فاحب ه دينه ورعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، ومعرفة ، وأفعاله، ومعرفة خزائنه ونعمه
 عز وجل ُيوِلد الشوق والطلب، والتعظيم والذل له ُيوِلد اخوف واهرب، وهذا أصل

 وعبد الرمن.، فكن عبد امحسن، اإحسان ي عبادة اه سبحانه، واه حب امحسنن

            )اى: قال اه تع -1
 .[115]النساء/  ( 

                 )قال اه تعاى: و -1
 .[11]لقان/(    

              )قال اه تعاى: و -3
 التجارة الرابحة:أهل   .[111]البقرة/  (   

 ي القرآن الكريم جارتان: 
 .. وجارة امنافقن:جارة امؤمنن

اه كا قال  قق السعادة ي الدنيا واآخرةوهي الدين الذي ح، فتجارة امؤمنن رابحة -1
                                                                )سبحانه: 

                                                              
                                                                    

 .[13-11]الصف/ (         

الشقاء ي الدنيا واآخرة كا قال  وهي الكفر الذي يسبب، وجارة امنافقن خارة -1
               )سبحانه عن امنافقن: 

                  
 .[12-11 ]البقرة/ (       
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 كتـاب العلــم - 14
 :ويكون بإدخال العلوم من ، هو إدراك اليء عى ما هو عليه إدراكا  جازما   العلم

 اخارج إى داخل القلب.

 :والذكر كامهوإخراج العلم من الداخل إى اخارج عى شكل قول كال العمل ،
 .والصر أو ُخُلق كاحياء، أوعمل كالوضوء والصاة

والعلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله، ودينه ورعه، أعظم العلوم، وأحسن حلية يتحى ها 
 وهو امقصود هنا.، العبد ي الدنيا واآخرة، وهو العلم الواجب عى امسلم تعّلمه

 :فضل العلم 

                               )قال اه تعاى:  -1
                                ) 

 .[11]امجادلة/

ُكْم َمْن تََعَلَم اْلُقْرآَن َوَعَلَمهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْه َعِن النَبِِي  اُهَعْن ُعثَْاَن َرِي و -1  .(1)البخاريأخرجه «.َخْرُ

 وأنه قبل القول والعمل: فضل طلب العلم 

             )قال اه تعاى:  -1
 .[12]حمد/  (  

 .[111]طه/ (     )قال اه تعاى: و -1

َمْن َنَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
ْنيَا َعَليِْه ي  اهَر ـَيَس  ،رٍ ـَر َعَى ُمْعِس ـَوَمْن َيَس  ،َعنُْه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيْوِم الِقيَاَمةِ  اهَنَفَس  ،ُكَرِب الد 

ْنيَا َواْآِخَرةِ  ُه ، َوَمْن َسَرَ ُمْسلِا  ، الد  ْنيَا َواْآِخَرةِ  اهَسَرَ ي َعْوِن اْلَعبِْد َما َكاَن  واه ،ي الد 
«. َسَهَل اهُ َلـُه بِـِه َطِريقا  إَى اجَنَةِ  ،َوَمْن َسَلَك طَِريقا  َيْلتَـِمُس فِيْـِه ِعْلـا   ،َأِخيهِ  اْلَعبُْد ي َعْونِ 

 .()أخرجه مسلم
 

                                                        

 (.5117برقم )  أخرجه البخاري ( 1)
 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( )
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 :فضل من دعا إى هدى 

 (                       )قال اه تعاى:  -1
 .[33/فصلت]

َمْن َدَعا إَى ُهَدى  َكاَن َلـُه ِمَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسول اه عن أي هريرة ري اه عنه أن رو -1
 اأْجِر ِمثُْل ُأُجوِر َمْن َتبِـَعُه، ا َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهـْم َشيْئا ، َوَمْن َدَعا إَى َضاَلٍة َكاَن َعَليهِ 

 وجوب إباغ العلم:  .(1)أخرجه مسلم«. ـْم َشيْئا  ِمَن اإْثِم ِمثُْل آَثاِم َمْن َتبِـَعُه ا َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمهِ 

  (             )قال اه تعاى:  -1
 .[51]إبراهيم/

                                  قال اه تعاى: و -1
 .[27/امائدة]                         

َبِلِغ ـليُ :» قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي - وفيه - ي حجة الوداع -اه عنه عن أي بكرة ري و -3
 .()متفق عليه«. الَشاِهُد الَغاِئَب، َفإَن الَشاِهَد َعَسى َأْن ُيَبِلَغ َمْن ُهَو َأْوَعى َلـُه ِمنْـهُ 

َوَحِدُثوا ، َبِلُغوا َعنِي َوَلْو آية  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي و -1
اِئيَل َوَا َحَرَج  ا َفْليَتَبَوْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَاِر  ،َعْن َبني إِْرَ  عقوبة َمن  كتم العلم:  .(6)أخرجه البخاري«.َوَمْن َكَذَب َعَي ُمتََعِمد 

              )قال اه تعاى:  -1
               

 .[121-152]البقرة/ (     
                       قال اه تعاى: و -1

                                    
                           

 .[175-171]البقرة/        
                                                        

 (.1271برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1272( واللفظ له، ومسلم برقم )27، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.3121برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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ِئَل َعْن ِعْلـٍم َفَكتَـَمُه َألـَجـَمُه َمْن ُس : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. اهُ بِِلـَجاٍم ِمْن َناٍر َيوَم الِقيَاَمةِ 

 :عقوبة َمن  طلب العلم لغر اه 

إَِن أََوَل النَاِس ُيْقَى َيْوَم : » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
َقاَتْلُت  :َقاَل  ؟َفَا َعِمْلَت فِيَها :َقاَل  ،ِه َرُجل  اْستُْشِهَد َفُأَي بِِه َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَهااْلِقيَاَمِة َعَليْ 

ُثَم ُأِمَر بِِه ، َكَذْبَت َوَلِكنََك َقاَتْلَت ِأَْن ُيَقاَل َجِريء  َفَقْد ِقيَل  :َقاَل ، فِيَك َحتَى اْستُْشِهْدُت 
َوَرُجل  َتَعَلَم اْلِعْلَم َوَعَلَمُه َوَقَرأَ اْلُقْرآَن َفُأَي بِِه َفَعَرَفُه ، ِهِه َحتَى ُأْلِقَي ي النَارِ َفُسِحَب َعَى َوْج 

 :َقاَل ، َتَعَلْمُت اْلِعْلَم َوَعَلْمتُُه َوَقَرْأُت فِيَك اْلُقْرآنَ  :َقاَل  ؟َفَا َعِمْلَت فيَها :َقاَل  ،نَِعَمُه َفَعَرَفَها
ُثَم ُأِمَر بِِه ، َقاَل ُهَو َقاِرئ  َفَقْد ِقيَل ـَوَقَرْأَت اْلُقْرآَن ليُ ، َقاَل َعام  ـَوَلِكنََك َتَعَلْمَت اْلِعْلَم ليُ ، َت َكَذبْ 

ِه َعَليِْه َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصنَاِف امَاِل ُكلِ  اهَوَرُجل  َوَسَع   ،َفُسِحَب َعَى َوْجِهِه َحتَى ُألِقَي ي النَارِ 
ِحب  َأْن ُينَْفَق ـَما َتَرْكُت ِمْن َسبِيٍل تُ  :َقاَل  ؟َفَا َعِمْلَت فِيَها :َقاَل  ،َفُأَي بِِه َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها
ِمَر بِِه ُثَم أُ  ،َقاَل ُهَو َجَواد  َفَقْد ِقيَل ـَكَذبَْت َوَلِكنََك َفَعْلَت ليُ  :َقاَل  ،فِيَها إَِا َأنَفْقُت فِيَها َلَك 

 .()أخرجه مسلم«.َفُسِحَب َعَى َوْجِهِه ُثَم ُألِقَي ي النَارِ 

 :عقوبة الكذب عى اه ورسوله 

                 )قال اه تعاى:  -1
 .[111]اأنعام/ (   

             )قال اه تعاى: و -1
 .[117 -112 ]النحل/(                

َمْن َكَذَب َعَي ُمتََعِمدا  َفْليَتَـبََوْأ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
 .(6)متفق عليه«. َمْقَعَدُه ِمَن النَارِ 

 :فضل من َعلِـم وَعَلم 

                        )قال اه تعاى:  -1
                                                        

 (.1212( وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )3251ه أبوداود برقم )/ أخرج حسن صحيح( 1)
 (.1215برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.3(، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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                                         ) 
 .[72]آل عمران/

َمثَُل َما َبـَعثَنَِي اهُ بِـِه ِمَن اهَُدى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه عن النبي و -1
اَء َفَأنبَتَِت الَكأَ َوالُعْشَب َوالِعْلـِم َكَمثَِل الَغيِْث الَكثِِر َأَصاَب َأْرضا ، َفَكاَن ِمنْـَها َنِقيَة  َقبَِلِت امَ 

ِرُبوا، َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، ـالَكثَِر، َوَكاَنْت ِمنْـَها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت امَاَء فنََفَع اهُ بِـَها النَاَس َفَش 
َفَذلَِك َمثَُل َمْن َفُقَه ، َوَأَصاَب ِمنْـَها طَاِئَفة  ُأْخَرى إَنَا ِهَي ِقيَعان  ا ُتـْمِسُك َماء  َوا ُتنْبُِت َكأ  

َفَعِلـَم َوَعَلَم، َوَمثَُل َمْن َلـْم َيْرَفْع بَِذلَِك َرأْسا  َوَلـْم َيـْقبَْل  ،َوَنَفَعُه َما َبـَعثَنِي اهُ بِـهِ  ٬ي ِديِن ا
 .(1)متفق عليه«. اَلِذي ُأْرِسْلُت بِـهِ  ٬ُهَدى ا

: َرُجل  اثنتنا َحَسَد إَا ي : »ملسو هيلع هللا ىلصال: قال النبي عن عبداه بن مسعود ري اه عنه قو -3
 .«ُمَهاآتاُه اهُ َماا  َفُسِلَط َعَى َهَلَكتِـِه ي احَِق، َوَرُجل  آَتاُه اهُ اِحْكَمَة َفُهَو َيـْقِي بِـِها َوُيـَعلِ 

 .()متفق عليه 

 :رفع العلم وكيف ُيـقبض 

ا حدثكم  ملسو هيلع هللا ىلصحدثكم حديثا  سمعته من رسول اه عن أنس ري اه عنه قال: أا أ -1
اِط الَساَعِة: َأْن ُيْرَفَع الِعْلـُم، َوَيْظَهَر اجَْهُل، َوَيْفُشَو الِزَنى، »أحد بعدي سمعه منه:  إَن ِمْن أَْرَ

َب اخَـْمُر، َوَيْذَهَب الِرَجُال، َوَتبَْقى النَِساءُ   «.  اْمَرَأة  َقيِم  َواِحد  َحتَى َيُكوَن لِـَخـْمِسنَ  ،َوُيْرَ
 .(6)متفق عليه

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -1
، َحتَى إَن اهَ ا َيـْقبُِض الِعْلـَم اْنتَِزاعا  َينْتَِزُعُه ِمَن الِعبَاِد، َوَلِكْن َيـْقبُِض الِعْلـَم بَِقبِْض الُعَلـَاءِ »

 «. َخَذ النَاُس ُرُؤوسا  ُجَهاا ، َفُسِئُلوا َفَأْفتَْوا بِـَغْر ِعْلـٍم َفَضل وا َوَأَضل واـإَذا َلـْم َيبَْق َعالِـم  اتَ 
 .()متفق عليه

 
                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )72، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.112( واللفظ له، ومسلم برقم )73رقم )، أخرجه البخاري بمتفق عليه( )
 ( واللفظ له.1271(، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1273( واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :فضل الفقه ي الدين 

                                )قال اه تعاى:  -1
 .[2/الزمر](       جئ                   

                           قال اه تعاى: و -1
 .[11/امجادلة]      

َمْن ُيِرِد اهُ بِـِه َخْرا  ُيَفِقْهُه ي : »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قالعن معاوية ري اه عنه و -3
َوا َتَزاُل َهِذِه اأَُمُة َظاِهِريَن َعَى َمْن َخاَلَفُهـْم َحتَى َيْأِيَ الِديِن، َواهُ امْعطِي، َوَأَنا الَقاِسُم، 

 .(1)متفق عليه«. َوُهـْم َظاِهُرونَ  ٬َأْمُر ا

ُكْم َمْن تََعَلَم اْلُقْرآَن َوَعَلَمهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْه َعِن النَبِِي  اُهَعْن ُعثَْاَن َرِي و -1  .()البخاريأخرجه «.َخْرُ

 :فضل جالس الذكر 

 ي الدنيا روضتان من رياض اجنة:
 .واأشخاص واأخرى متجددة ي الزمان وامكان، ملسو هيلع هللا ىلصي مسجد النبي  إحداما ثابتة

ي َرْوَضة  ِمْن ِرَياِض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي  -1 َما َبْنَ َبيْتي َوِمنَْرِ
ي َعَى َحوْ   .(6)متفق عليه«. ِي اجَنَِة، َوِمنَْرِ

أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة وأي سعيد اخدري ري اه عنها أها شهدا عى النبي و -1
 َعَليْـِهـُم ا َيـْقُعُد َقْوم  َيْذُكُروَن اهَ َعَز َوَجَل إَا َحَفتْـُهـُم امائَِكُة، َوَغِشيَتْـُهـُم الَرْحـَمُة، َوَنَزَلْت »

 .()أخرجه مسلم«. َوَذَكَرُهـُم اهُ فِيَمْن ِعنَْدهُ الَسِكينَُة، 
إَذا َمـَرْرُتـْم بِِرَياِض اجَنَِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه و -3

 .()أخرجه أمد والرمذي«. ِحَلُق الِذْكر»َقاُلوا: َوَما ِرَياُض اجَنَِة؟ قال: « َفاْرَتُعوا
 
 

                                                        

 (.1137( واللفظ له، ومسلم برقم )3112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.5117برقم )  جه البخاريأخر ( )
 (.1321(، ومسلم برقم )1122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.3511(،   وأخرجه الرمذي برقم )11551/ أخرجه أمد برقم ) حسن( )
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 مآداب طلب العلـ

 :تعل م العلم وتعليمه من أفضل العبادات، والعبادة ها رطان 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوامتابعة لرسول اه ، تعاى ٬إخاص العمل 
 .[111/الكهف]                                        قال اه تعاى: 

 : أقسام العلم 

 العلم الرعي ثاثة أقسام :
اته وأفعاله .. والعلم بأوامر اه .. والعلم بأيام اه التي نر فيها العلم باه وأسائه وصف

 وخذل فيها أعداءه .، رسله وأولياءه
وإذا  حصل للعبد هذا العلم َعـبَـد ربه عى بصرة بكال ، وكل ذلك بيَـنه اه ي كتابه العزيز

 .احب والتعظيم والذل ه
 والنظر ي اآيات القرآنية .، ي اآيات الكونيةللعبد بالنظر  اإهي وحصل هذا العلم

                  قال اه تعاى :  -1

 [ .111/يونس]     

 [ .11/حمد]             وقال اه تعاى :  -1
 : حكم طلب العلم 

ه اأنبياء والرسل وم أقسام: أعاها وأرفها وأزكاها ما جاء بوالعل، العلاء ورثة اأنبياء
 ورعه.، ودينه، وأفعاله، من العلم باه وأسائه وصفاته عليهم الصاة والسام

ويعبده عى بصرة، ، وطلب هذا العلم فريضة عى كل مسلم ومسلمة ؛ ليعرف امسلم ربه
 .، وينجو من عقابه، ويفوز بثواب ربهويعِلمه غره

                                              )قال اه تعاى:  -1
 .[12]حمد/   (         

                         )قال اه تعاى: و -1
                                             

 .[72/آل عمران]    (     
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              )قال اه تعاى: و -3
 .[51/إبراهيم]   (   

 : حفظ الوقت بالعلم والتعليم 

َذاَت َيوٍم، إْذ َطَلَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: َبيْنَا َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل ا
َوا َيـْعِرُفُه ِمنَا َعَلينَا َرُجل  َشِديُد بِيَاِض الثِيَاِب، َشِديُد َسَواِد الَشَعِر، ا ُيَرى َعَليِه َأثُر الَسَفِر، 

، َحتَى َجَلَس إَى النَبِِي  ، َفَأْسنََد ُرْكبَتَيْـِه إَى ُرْكبَتَيْـِه، َوَوَضَع َكَفيْـِه َعَى َفِخَذْيـِه، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأَحد 
إَلـَه إَا اهُ َوَأَن اإْساُم َأْن َتْشَهَد َأْن ا : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفَقاَل َرُسوُل ا َيا ُمـَحـَمُد َأْخِرْي َعِن اإْساِم؟

، َوُتِقيَم الَصاَة، َوُتْؤي الَزَكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتـُحَج البَيَْت إِن ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُمـَحـَمدا  َرُسوُل ا
 َعِن َقاَل: َصَدْقَت، َقاَل َفَعِجبْنَا َلـُه َيْسَأُلـُه َوُيَصِدُقُه، َقاَل: َفَأْخِرْي«. اْستََطْعَت إَليِه َسبيا  

، َوَماِئَكتِـِه، َوُكتُبِـِه، َوُرُسِلـِه، َواليَوِم اآِخِر، َوُتْؤِمَن بِالَقَدِر َخْرِه ٬َأْن ُتْؤِمَن بِا»َقاَل:  اإياِن؟
هِ  ـْم َأْن َتْعبَُد اهَ َكَأَنَك َتَراُه، َفإْن لَ »َقاَل:   َقاَل: َصَدْقَت َقاَل: َفَأْخِرْي َعِن اإْحَساِن؟« َوَرِ

« َما امَْسُؤوُل َعنْـَها َبَأْعَلـَم ِمَن الَساِئلِ »َقاَل:  َقال: َفَأْخِرْي َعِن الَساَعِة؟« َتـُكْن َتَراُه َفإَنُه َيَراكَ 
َلَة ِرَعاَء َأْن َتلَِد اأََمُة َرَبتَـَها، َوَأْن َتَرى احَفاَة الُعَراَة الَعا»َقاَل: َفَأْخِرْي َعْن َأَماَرتِـَها؟ َقاَل: 

َيا ُعَمُر َأَتْدِري َمِن »َقاَل: ُثَم اْنَطَلَق، َفَلبِثُْت َمِليّا  ُثَم َقاَل ي: « الَشاِء َيتََطاَوُلوَن ي البُنْيَانِ 
يُل َأَتاُكْم ُيـَعِلُمُكْم ِدْينُكمْ »ُقْلُت: اهُ َوَرُسوُلـُه َأْعَلـُم، َقاَل: « الَساِئُل؟  .(1)خرجه مسلمأ«. َفإَنُه ِجْرِ

  :وللعلم آداب 

 منها ما يتعلق بامعلم .. ومنها ما يتعلق بامتعلم .. وهذه إشارة إى أمها.

 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 آداب امعلــم -1
 :اإخاص ي القول والعمل 

                                                     )قال اه تعاى : 
 .[111/الكهف] (                    

 :التواضع وخفض اجناح 

 .[115]الشعراء/ (      ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى لنبيه 

 :التحي باأخاق احسنة 

 .[1]القلم/ (    ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى لنبيه  -1

            ):ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى لنبيه و -1
 .[111 -122اأعراف/](                  

                         :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى لنبيه و -3
                                      
 .[152/آل عمران]         
 :أن َيتَـخَول امعلم الناس باموعظة والعلم لئا يسأموا فينفروا 

اِم َكَراَهَة الَسـآَمِة ـََيتَـَخَوُلنَا بِامْوِعَظِة ي اأَي ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: َكاَن النَبِي   عن ابن مسعود ري اه
 .(1)متفق عليهَعَليْنَا. 

  ُفهم عنه:أن يرفع صوته بالعلم، ويعيده مرتن أو ثاثاً لي 

َرَكنا ي سفرة سافرناها، َفَأدْ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: خلف النبي  -1
َوْيل  »صوته:  وقد َأْرَهَقتْنا الصاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح عى أرجلنا، فنادى بأعى

 .()متفق عليهمرتن أو ثاثا .« لأَْعَقاِب ِمَن النَارِ 

َهـَم، َأنُه َكاَن إَذا َتـَكَلَم بَِكِلـَمٍة َأَعاَدَها َثاثا  َحتَى ُتفْ   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه عن النبي و -1
 .(6)أخرجه البخاري. وإَذا أََتى عى َقْوٍم َفَسَلَم َعَليْـِهـْم َسَلَم َعَليْـِهـْم َثاثا  

                                                        

 (.1111سلم برقم )( واللفظ له، وم21، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.111( واللفظ له، ومسلم برقم )21، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.25برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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 :الغضب ي اموعظة والتعليم إذا رأى أو سمع ما يكره 

عن أي مسعود اأنصاري ري اه عنه قال: قال رجل يا رسول اه، ا أكاد ُأدرك الصاة 
َا »ي موعظة أشَد غضبا  من يومئذ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفا رأيت النبي ما ُيطِول بنا فان،  َيا َأه 

النَاُس، إَنُكْم ُمنَِفُروَن، َفَمْن َصَى بِالنَاِس َفْليُـَخِفْف، َفإَن فيْـِهـُم امِريَض َوالَضِعيَف َوَذا 
 .(1)متفق عليه«. احَاَجةِ 

 :إجابة السائل أحياناً بأكثر ما سأل 

ما يلبس امحرم من الثياب؟ ملسو هيلع هللا ىلص عمر ري اه عنها أن رجا  سأل رسول اه عن ابن 
انَِس، َوا ـا َتْلبَُسوا الُقُمَص، َوا الَعَاِئَم، َوا الَس ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال رسول اه  َراِوياِت، َوا الَرَ

، َفْليَْلبَِس اخُ  ، َولْ ـاِخَفاَف إَا َأَحد  ا َيـِجُد النَْعَلْنِ يَـْقَطْعُهـَا َأْسَفَل ِمَن الَكعبَِن، َوا َفْنِ
 .()متفق عليه .«َتْلبَُسوا ِمَن الثِيَاِب َشيْئا  َمَسُه الَزْعَفراُن َوا الَوْرُس 

  ليختر ما عندهم من العلم: طابهطرح امعلم امسألة عى 

ِر َشَجَرة  ا َيْسُقُط إَن ِمَن الَشجَ ملسو هيلع هللا ىلص: »عن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه 
: ٬َفَوَقَع النَاُس ي َشَجِر البََواِدي، َقاَل َعبُْدا« َفَحِدُثوي َما ِهَي؟، مَوَرُقَها، َوإَهَا َمثَُل امُْسِلـ

ِهَي »اَل: ؟ قَ ٬َأَهَا النَْخَلُة، َفاْستَـْحيَيُْت ُثَم َقاُلوا: َحِدْثنَا َما ِهَي َيا َرُسوَل ا ـيَوَوَقَع ي َنْفِس 
 .(6)متفق عليه .«النَْخَلةُ 
  :عدم ذكر امتشابه عند العامة، وأن خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن ل يفهموا 

: اَل قَ  ،لِ حْ ى الرَ عَ  هُ يفُ دِ َجبٍَل رَ  بنُ  ومعاذُ ملسو هيلع هللا ىلص اه  َنبَِي  نَ أَ  نهُ عَ  اهُ  ِيَ رَ  الٍك مَ  بنِ  نسِ ن أَ عَ  -1
، َك يْ دَ عْ َس اه وَ  َل ـوُس رَ  يَك بَ : لَ قاَل « َيا ُمعاذُ : »اَل ، قَ َك يْ دَ عْ َس اه وَ  وَل ُس رَ  يَك بَ : لَ قاَل « َيا ُمعاذُ »
َيْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اهُ، َوَأَن  َعبـدٍ َما ِمْن »، قال: َك يْ دَ عْ َس اه وَ  وَل ُس رَ  يَك بَ : لَ قاَل « َيا ُمعاذُ : »اَل قَ 

 اَس النَ  اه ِرُ ْخ فا أُ اه، أَ  َل ُسـو: يا رَ قاَل .«إَا َحَرَمُه اهُ عى النَارِ  هُ لُ ُسـورَ وَ  َعبُْدهُ  ُمـَحـَمدا  
. تَ  هِ تِ وْ مَ  دَ نْ عِ  عاذ  ا مُ ِه  رَ ـبَ ْخ أَ قَ « إذا  َيتَِكُلوا: »اَل وا؟ قَ بِرُ تَ ْس يَ فَ   .()متفق عليهأث ا 

                                                        

 (.122( واللفظ له، ومسلم برقم )21، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.1177(، ومسلم برقم )1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )21، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (6)
 ( واللفظ له.31(، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ا ــَأمَ ـِن، فَ ــاَءيْ ــِوعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬وِل اـَرُس  نْ ـُت عَ ــظْ ـفِ ـال: حَ ـه قـي اه عنـرة رضـي هريـن أبـعو -1
 .(1)لبخاريا أخرجهتُـُه ُقطِـَع َهـَذا البُْلُعــوُم. ـثْ ـَ ثـتُـُه، َوَأَما اآَخـُر َفَلوبَ ـثْ ـَثـبَ ـَأَحُدُهـَمـا فَ 

 :ترك تغير امنكر إذا خي الوقوع ي أشد منه 

ـــَعاِئَشُة َلوا َأَن َقْومَ َيا »قال ها:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن النبي  ِك َحِديُث َعْهٍد ــ
َفَأْدَخْلُت فِيِه َما ُأْخِرَج ِمنْـُه، َوَألَزْقتُـُه بِاأَْرِض، َوَجَعْلُت َلـُه  َفُهِدمَ بِـَجاِهليٍَة أَمْرُت بِالبَيِْت 

ِقيّا    .()متفق عليه«. َراِهيمَ َوَبابا  َغْربِيّا ، َفبََلْغُت بِـِه َأَساَس إبْ  ،َبابِن، َبابا  َرْ

  ِة:َد بذل العلم للرجال والنساء إذا ُكَن عى ح 

: َغَلبَنا عليك الرجال فاجعل ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال النساء للنبي 
َما »لنا يوما  من نفسك، فوعدهن يوما  لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيا قال هن: 

َفَقاَلْت اْمَرَأة : َواْثنِن؟ َفَقَال: « ُتَقِدُم َثاَثة  ِمْن َوَلِدَها إَا َكاَن َلـَها ِحَجابا  ِمَن النَارِ  ِمنُْكَن اْمَرَأة  
 .(6)متفق عليه «َواْثنَنِ »
 كل حالوتعليمهم ي  وعظ الناس: 

َماَذا  !٬ُسبْـَحاَن ا»ذات ليلة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها قالت: استيقظ النبي  -1
ُرَب َكاِسيٍَة ي ـُأنِزَل الَليَلَة ِمَن الِفتَِن، َوَماَذا ُفتِـَح ِمَن اخََزاِئِن، َأيقُظوا َصَواِحَب احَُجِر، ف

ْنيَا َعاِرَيٍة ي اآِخَرةِ   .()أخرجه البخاري«. الد 
 َسَلم العشاء ي آخر حياته، فلا ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: صى بنا النبي و -1

َأَرَأْيتَـُكْم َليَْلتـَـُكْم َهِذِه، َفإَن َرْأَس ِماَئِة َسنٍَة ِمنْـَها ا َيبَْقى ِمـَمْن ُهَو عى ظَْهِر اأْرِض »قام فقال: 
 .()متفق عليه« َأَحد  

ـــعى مار يقال ل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َف دْ عن معاذ بن جبل ري اه عنه قال: كنت رِ و -3 ه ــــ
قلت:  قال« ؟٬اِد عى اعى الِعبَاِد؟ َوَما َحق  الِعبَ  ٬َتْدِري َما َحق  ا، َيا ُمَعاذُ »فقال:  الق .ُعفر  

                                                        

 (.111برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1333( واللفظ له، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1233( واللفظ له، ومسلم برقم )111البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 6)
 (.115برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1537( واللفظ له، ومسلم برقم )112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ِرُكوا بِـِه َشيْئا ، َوَحق  ـعى الِعبَاِد َأْن َيـْعبُُدوا اهَ َوا ُيْش  ٬َفإَن َحَق ا»قال:  .اه ورسوله أعلم 
ُك بِـِه َشيئا  َعّز َوَجَل أَْن ا يُ  ٬الِعبَاِد عى ا أفا ، يا رسول اه قلت :قال .«ـَعِذَب َمْن ا ُيْرِ

ُهـْم فيَتَِكُلواــا تُ »أبر الناس؟ قال   .(1)متفق عليه«. بَِرْ

 :ما يقوله ي ختام امجلس من الدعاء والذكر 

َكثَُر فيْـِه َمْن َجَلَس ي َمـْجلٍِس فَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
إَا  َلَغُطُه َفَقاَل َقبَْل َأْن َيـُقوَم ِمْن َمـْجلِِسِه َذلَِك: ُسبْـَحاَنَك اللُهـَم َوبِـَحـْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ا إَلـهَ 

 .()مذيأخرجه أمد والر«. إَا ُغِفَر َلـُه َما َكاَن ي َمـْجِلِسِه َذلَِك ، َأنَت، َأْستَْغِفُرَك َوَأتوُب إَليَْك 
يقوم من جلس حتى يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قلا كان رسول اه و -1

اللُهـَم اْقِسْم َلنَا ِمْن َخْشيَتَِك َما َيـُحوُل َبيْنَنَا َوَبَن َمَعاِصيَك، َوِمْن »هؤاء الدعوات أصحابه: 
ْنيَا، َوَمتِْعنَا بِأَْسَاِعنَا َطاَعتَِك َما ُتبَِلُغنَا بِـِه َجنَتـَك، َوِمَن اليَ  ـِقِن َما ُتـَهِوُن بِـِه َعَلينَا ُمِصيبَاِت الد 

َنا عى َوَأبَصاِرَنا َوُقَوتِنَا َما َأْحيَيْتَنَا، َواْجَعْلـُه الَواِرَث ِمنَا، َواْجَعْل َثْأَرَنا عى َمْن َظَلـَمنَا، َواْنُرْ 
ْنيَا َأْكَرَ َهـِمنَا، َوا َمبَْلَغ ِعْلـِمنَا، َوا َمْن َعاَداَنا، َوا َتـْجَعْل مُ  ِصيْبَتَنَا ي ِدْيننَا، َوا َتـْجَعِل الد 
 .(6)أخرجه الرمذي«. ُتَسِلْط َعَليْنَا َمْن ا َيْرَحـُمنَا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ( واللفظ له.31(، ومسلم برقم )1152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .( وهذا لفظه3133خرجه الرمذي برقم )، وأ(11111/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( )
 (.3511/ أخرجه الرمذي برقم ) حسن( 6)
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 اإخاص ي طلب العلم :  آداب طالب العلـم -7

                                            )قال اه تعاى: 
 اجلوس لطلب العلم: ُحسن  .[5/البينة ]   (       

َذاَت َيوٍم، إْذ َطَلَع   ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: َبيْنَا َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل ا
ُر الَسَفِر، َوا َيـْعِرُفُه ِمنَا ـُيَرى َعَليْـِه أثَعَليْنَا َرُجل  َشِديُد َبيَاِض الثِيَاِب َشِديُد َسَواِد الَشَعِر، ا 

، َحتَى َجَلَس إى النَبِِي   َوَوَضَع َكَفيْـِه عى َفِخَذْيـِه...  ،َفَأْسنََد ُرْكبَتَيْـِه إى ُرْكبَتَيْـهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَحد 
  احلقة:الهتام بحضور حلق العلم ي امسجد، وأين جلس إذا دخل والناس ي  .(1)متفق عليه

بينا هو جالس ي امسجد والناس  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي واقد الليثي ري اه عنه أن رسول اه 
، وذهب واحد، قال: فوقفا عى رسول ملسو هيلع هللا ىلصمعه، إذ أقبل ثاثة نفر، فأقبل اثنان إى رسول اه 

، فأما أحدما فرأى فرجة ي احلقة فجلس فيها، وأما اآخر فجلس خلفهم، وأما ملسو هيلع هللا ىلصاه 
ُكْم َعِن النََفِر الثَاَثِة؟: َأَما َأَحُدُهـْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصث فأدبر ذاهبا ، فلا فرغ رسول اه الثال َأا ُأْخِرُ

 فآَواُه، َوَأَما اآَخُر َفاْستَـْحيَا َفاْستَـْحيَا اهُ ِمنْـُه، َوَأَما اآَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض  ٬َفآوى إى ا
 اجلوس حلقاً ي جالس الذكر والعلم:  .()متفق عليه«. اهُ َعنْـهُ 

« إَذا َمـَرْرُتـْم بِِرَياِض اجَنَِة َفاْرَتُعوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه 
 توقر العلاء والكبار:  .(6)أخرجه أمد والرمذي«. ِحَلُق الِذْكر»قاُلوا: َوَما ِرَياُض اجَنَِة؟ َقاَل: 

              )ه تعاى: قال ا -1
 .[1]احجرات/ (               

                    وقال اه تعاى:  -1
                                                        

 ( واللفظ له.1(، ومسلم برقم )51، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1172( واللفظ له، ومسلم برقم )22، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.3511ذي برقم )(،  وأخرجه الرم11551/ أخرجه أمد برقم ) حسن( 6)
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 [.11/امجادلة]
م عنه أن فأبطأ القو ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: جاء شيخ يريد النبي و -3

أخرجه الرمذي  «.َليَْس ِمنَا َمْن َلـْم َيْرَحـْم َصِغَرَنا، َوُيَوِقْر َكبَِرَنا: »ملسو هيلع هللا ىلصيوسعوا له، فقال النبي 
 اإنصات للعلاء:  .(1)والبخاري ي اأدب امفرد

ا »فقال:  «اَس ــالنَ  اْستَنِْصِت »قال له ي حجة الوداع:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن النبي  عن جرير
ُب َبـْعُضُكْم ِرَقاَب َبـْعضٍ   إذا سمع شيئاً م يعرفه راجع العام حتى يعرفه:  .()متفق عليه«. َتْرِجُعوا َبـْعِدي ُكَفارا  َيْرِ

كانت ا تسمع شيئا  ا تعرفه إا راَجَعْت فيه  ري اه عنهاعن ابن أي مليكة أن عائشة 
فقلت: َأَوَليَْس يقول اه  قالت عائشة، «ُعِذَب َمْن ُحوِسَب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحتى تعرفه، وأن النبي 

إَنَا َذلَِك الَعْرُض، َوَلكِْن َمْن ُنوِقَش »قالت َفَقاَل:  .(   ) :تعاى
 تعاهد امحفوظات من القرآن وغره:  .(6)متفق عليه«. اِحَساَب َيـْهِلْك 

َفَواَلِذي َنْفِي بِيَِدِه َلـُهَو ، آنَ َتَعاَهُدوا الُقرْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه عن النبي 
 وحسن الستاع: ،حضور القلبالنتباه و  .()متفق عليه«. أَشد  َتَفِصيا  ِمَن اإبِِل ي ُعُقِلـَها

 لزوم التواضع:اخروج ي طلب العلم، وحمل امشقة ي طلبه، والستكثار منه، و  .[37]ق/(               )قال اه تعاى: 

َبيْنََا ُموَسى ي َمٍإ ِمْن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: سمعت رسول اه 
، َفَقاَل:َهْل َتْعَلـُم َأَحدا  َأْعَلـَم ِمنَْك؟ َقاَل ُموَسى: ا، َفَأْوَحى اهُ إى  اِئيَل،َجاَءُه َرُجل  َبنِي إْرَ

،َفَس ـُموَسى: َبى َعبُْدَنا َخِض  َوِقيَل َلـُه: إَذا ، أَل ُموَسى الَسبِيَْل إَليْـِه،َفَجَعَل اهُ َلـُه احُوَت آية  ر 
َفَقْدَت احُوَت َفاْرِجْع َفإَنَك َستَْلَقاُه، َوَكان َيتَبُع أَثَر احُوِت ي البَـْحِر، َفَقاَل لِـُموَسى َفتَاُه: 

                                                        

 (.323( وهذا لفظه،  وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )1212الرمذي برقم ) أخرجه / صحيح( 1)
 (.25( واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1172( واللفظ له، ومسلم برقم )113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.721( واللفظ له، ومسلم برقم )5133، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( )
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َنِسيُْت احُوَت، َوَما أَْنَسانِيْـُه إا الَشيَْطاُن َأْن َأْذُكَره، َقاَل: َأَرَأيَت إْذ أََوْينَا إى الَصْخَرِة َفإِي 
َفَكاَن ِمْن َشْأنِـِهـَا اَلِذي َقَص ، را  ـَِفَوَجَدا َخض، َذلَِك َما ُكنَا َنبْـِغي، َفاْرَتَدا عى آَثاِرِهـَا َقَصصا  

 .(1)متفق عليه«.اهُ َعَز َوَجَل ي ِكتَابِـهِ 
 حرص عى حصيل العلم:ا 

 [ .22/الكهف]                قال اه تعاى :  -1
عن أي هريرة ري اه عنه أنه قال: قيل يا رسول اه: َمْن َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتَِك َيوَم و -1

َيْسأَلنِي َعْن َهَذا احَِديِث َأَحد  أََوَل َلَقْد ظنَنُْت َيا َأباُهَريرَة َأْن ا : »ملسو هيلع هللا ىلصالِقيَاَمِة؟ َقاَل رسوُل اه 
ِمنَْك، لِـَا َرَأْيُت ِمْن ِحْرِصَك عى احَِديِث، َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتِي َيوَم الِقيَاَمِة َمْن َقاَل ا إَلـَه 

 .()أخرجه البخاري«. إَا اهُ َخالِصا  ِمْن َقْلبِـِه أَْو َنْفِسهِ 
 م:ـة العلـكتاب 

؟ َقاَل: ا، إَا ِكتَاُب ا -1 ، أَْو َفْهـم  ٬عن أي جحيفة قال: قلت لعي: َهْل ِعنَْدُكْم ِكتَاب 
، أَْو َما ي َهِذِه الَصِحيَْفِة، َقاَل: ُقْلُت: َوَما ي َهِذِه الَصِحيَفِة؟ َقاَل: الَعْقُل،  ُأْعطِيَـُه َرُجل  ُمْسِلـم 

 .(6)أخرجه البخاريمْسِلـم  بَِكافٍِر. َوَفكاُك اأَسِر، َوا ُيْقتَُل 

َأَحد  َأْكثََر َحِديثا  َعنْـُه ِمنِي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه َقاَل: َما ِمْن َأْصَحاِب النَبِِي و -1
 ا من السؤال أمر غره أن يسأل:إذا استحي  .()أخرجه البخاريبِن َعْمرو، َفإَنه َكاَن َيْكتُـُب َوا َأْكتُـُب.  ٬إَا َما َكاَن ِمْن َعبِْدا

، َوُكنُْت أَْستَـِحيي َأْن َأْسأََل النَبَِي  لِـَمَكاِن  ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه َقاَل: ُكنُْت َرُجا  َمَذاء 
 :اغتنام فرصة وجود العام بسؤاله   .()ليهمتفق ع«. َيـْغِسُل َذَكَرُه َوَيتََوَضأُ »اْبنَتِـِه، َفَأْمرُت امِْقَداَد ْبَن اأَْسَوِد، َفَسَأَلـُه، َفَقاَل: 

أهذا حج ؟  ، فقالت: يا رسول اه ها امرأة صبيا   ْت عَ فَ رَ  َقال: اري اه عنهعن ابن عباس 
 .()أخرجه مسلم«.  رجْ أَ  ِك لَ وَ  ،معَ نَ  »: قال

                                                        

 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )71، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.22برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.111برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.113برقم ) أخرجه البخاري( )
 ( واللفظ له.313(، ومسلم برقم )122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1332برقم ) أخرجه مسلم ()
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 :الدنو من اإمام عند اموعظة 

ــُروا الِذكْ ــْحُض ا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ري اه عنه أن نبي اه  وا ِمَن اإَماِم، ـــَر، َواْدنُ ـ
 .(1)أخرجه أبو داود«. َفإَن الَرُجَل ا َيَزاُل َيتَـبَاَعُد َحتَى ُيَؤَخَر ي اجَنَِة َوإْن َدَخَلـَها

 :التأدب بآداب امجلس امروعة، ومنها 

                )تعاى: قال اه  -1
 .[11]امجادلة/ (                

ا ُيـِقيُم الَرُجُل الَرُجَل ِمْن َمْقَعِدِه ُثَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي و -1
 .()متفق عليه«. َيـْجِلُس فِيْـِه، َوَلِكْن َتَفَسُحوا َوَتَوَسُعوا

َمْن َقاَم ِمْن َمـْجِلِسِه ُثَم َرَجَع إَليْـِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اهو -3
 .(6)أخرجه مسلم«. َفُهَو َأَحق  بِـهِ 

َجَلَس َأَحُدَنا َحيُْث َينتَـِهي.  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن سمرة ري اه عنه قال: ُكنَا إَذا َأتيْنَا النَبَِي و -1
 .()أخرجه أبو داود والرمذي

  ي أمور الدين والدنيا والكبارمشاورة العلاء: 

، داجها فاستأذنه ي ملسو هيلع هللا ىلصلنَبِِي إى اَرُجل   جاء عن عبد اه بن عمرو ري اه عنها قال: -1
 .()متفق عليه«. َففيِهَا َفَجاِهْد » :َقاَل  ،َنَعمْ  :َقاَل « أَحي  َوالَِداْك؟» فقال :

 :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأتى النَبَِي  َأْرضا   َأَصاَب ُعَمُر بَِخيَْرَ : وعن ابن عمر ري اه عنها قال -1
إِْن ِشئَْت َحبَْسَت َأْصَلَها  »: َقاَل  ؟َفَكيَْف َتْأُمُري بِهِ ، َقط  َأنَفَس ِمنْهُ  َمْ ُأِصْب َماا   َأَصبُْت َأْرضا  
َواْلُقْرَبى ، ي اْلُفَقَراءِ  ،وَرُث َفتََصَدَق ُعَمُر َأنُه َا ُيبَاُع َأْصُلَها َوَا ُيوَهُب َوَا يُ . «َوَتَصَدْقَت ِهَا 

َا ُجنَاَح عى َمْن َولِيََها َأْن َيْأُكَل ِمنَْها  ،َواْبِن الَسبِيلِ ، َوالَضيِْف ، اهَوي َسبِيِل ، َوالِرَقاِب 
 .()متفق عليه.  َغْرَ ُمتََمِوٍل فيهِ  أَْو ُيْطِعَم َصِديقا  ، بِامَْعُروِف 

                                                        

 (.1111/ أخرجه أبوداود برقم )حسن( 1)
 ( واللفظ له.1177(، ومسلم برقم )2171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1172برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1715(،  وأخرجه الرمذي برقم )1115/ أخرجه أبوداود برقم ) صحيح( )
 (.1512ومسلم برقم ) ،واللفظ له (،3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1231ومسلم برقم ) ،واللفظ له (،1771، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )



 

 لثانياب اـالب

   
 

  
 

 

 ةــرآن والسنـه القـــفق
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 ويشتمل عى ما يي:   
 فضائل التوحيد -1   
 فضائل اإيان -7    
 : وتشمل : عباداتفضائل ال -3    

 فضائل احج والعمرة -2 فضائل الوضوء -1
 فضائل اجهاد -7 فضائل اأذان -1
 فضائل الذكر -1 فضائل الصاة -3
 فضائل الدعاء -2 فضائل الزكاة -1
  فضائل الصيام -5

 فضائل امعامات -4    
 فضائل امعارات -5    
 فضائل اأخاق -6    
 ن الكريمفضائل القرآ -2    
 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبي  -8    
 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبي  -2    

 كتاب الفضائل -1
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 كتاب الفضـائـل
 : فقه الفضائل 

عض اآيات الكريمة واأحاديث الصحيحة الواردة ي فضائل بأوردت ي هذا الكتاب 
وإحسانه، ، الصالح سببا  للرغبة ي العمل مع اإيان اأعال التي ُتقرب إى اه، وتكون

 . ، وامداومة عليه، وامسارعة إليه ر منه، والتنافس فيه، والتلذذ بهواحرص عليه، واإكثا
َفِذْكُر كل عمل مع بيان فضيلته ُيوِلد ي النفس الرغبة والشوق للعمل، ويبعث النشاط ي 

 العبادة.أنواع الروح والبدن، ويطرد العجز والكسل، وحرك اجوارح للطاعة و
                     ) تعاى:اه قال  -1

                                   
 .[15 ]البقرة/ (     

                                     ) قال اه تعاى:و -1
 .[27 /النحل] (                   

                       قال اه تعاى:و -3
                                     

 فضل اإخاص وحسن النية:  .[71 /التوبة]
            ) قال اه تعاى: -1

 [.5]البينة/ (       
                                     ) قال اه تعاى:و -1

                                                   
                                                      )   

 [.31-31/فصلت]
                                                 وقال اه تعاى :  -3

 [ .111/الكهف]            
 َوإَِنَا  ، ةِ ـيَ ـــبِالنِ  اْأَْعَاُل  إَِنَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اه عن عمر بن اخطاب ري اه عنه أو -1
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 َكاَنْت  َوَمنْ  ،َوَرُسولِهِ  ٬اإى  َفِهْجَرُتهُ  َوَرُسولِهِ  ٬اإى  ِهْجَرُتهُ  َكاَنْت  َفَمنْ ، َنَوى َما ئِاْمرِ 
 .(1)متفق عليه«. إَِليْهِ  َهاَجرَ  َماإى  ُتهُ َفِهْجرَ  َيتََزَوُجَها اْمَرَأةٍ  َأوْ  ُيِصيبَُها ُدْنيَاإى  ِهْجَرُتهُ 

ُصَوِرُكْم إى  رُ ــا َينْظُ اه إَن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -5
 .()أخرجه مسلم«. َوَأْعَالُِكمْ  ُقُلوبُِكمْ إى  رُ ــَوَأْمَوالُِكْم، َوَلِكْن َينْظُ 

   بحسنة: َهـمَ فضل َمن 
إَن »فيا يروي عن ربه تبارك وتعاى قال:  ملسو هيلع هللا ىلصباس ري اه عنها عن رسول اه عن ابن ع

 .اِت ُثَم َبَنَ َذلَِك احََسنَاِت َوالَسـيِئ تَـَب كَ اه 
، َوإْن اه ا بَـهَ تَـا كَ ْلـهَ مَ َيـعْ  َلـمْ َسنٍَة فَ بِـحَ  َهـمَ َفَمْن  َعَز اه ا بَـهَ تَـا كَ َلـهَ مِ ا َفعَ بِـهَ  َهـمَ ِعنَْدُه َحَسنَة  َكاِمَلة 

 .َأْضَعاٍف َكثَِرةٍ إى  ِاَئِة ِضْعٍف،بْعِ َس إى  َر َحَسنَاٍت ـَوَجَل ِعنَْدُه َعْش 
ة  ـَئـيِ َس اه ا بَـهَ تَـا كَ َلـهَ ا َفَعمِ بِـهَ  َهـمَ َوإْن  ، ِعنَْدُه َحَسنَة  َكاِمَلة  اه ا بَـهَ تَـا كَ ْلـهَ مَ َيـعْ  َلـمْ ئٍَة فَ ـبَِسيِ  َهـمَ َوإْن 

 .(6)متفق عليه«. َواِحَدة  
 عند العذر النية الصاحة تبلغ ما يبلغ العمل: 
ِدينَِة َلِرَجاا  َما إَِن بِامَ »ِي َغَزاٍة َفَقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَا َمَع النَبِِي  ري اه عنه قال: جابرعن  -1

كُ  ُتْم َمِسرا ، َواَ َقَطْعتُْم َواِديا  إاَ َرِ  .()أخرجه مسلم.  «وُكْم ِي اأْجرِرْ
إَن أَْقَواما  َخْلَفنَا بِامَِدينَِة َما »: َفَقاَل  ِي َغَزاةٍ كان  ملسو هيلع هللا ىلص أن النَبَِي ري اه عنه  أنسعن و -1

 .()البخاريأخرجه . « َسَلْكنَا ِشْعبا  ، َواَ َواِديا  إِاَ َوُهْم َمَعنَا ، َحبََسُهُم اْلُعْذرُ 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1217( واللفظ له، ومسلم برقم )2212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1521برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.131(، ومسلم برقم )2121، أخرجه البخاري برقم )عليهمتفق ( 6)
 (.1911برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1132برقم ) البخاريأخرجه ( )
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 ائل التوحيدفض -1
                            )قال اه تعاى :   -1

                                                  ) 
 .]11-13اأنبياء/[
                              )وقال اه تعاى :   -7

                         
 .]11-17اأنبياء/[(          

                            )وقال اه تعاى :   -3
                               

 .]1-1/اأنفال[(                        
                        )وقال اه تعاى:   -4

           
                        ) 

 .]31-31فصلت/[
َمْن َشِهَد َأْن َا إَِلَه إَِا : »  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه وعن عبادة بن الصامت ري اه عنه قال: قال   -5
يَك َلهُ  اه ا َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ ـَوَأَن مُ  ،َوْحَدُه َا َرِ ُه ـَوَرُسوُلُه َوَكِلَمتُ  اهيَسى َعبُْد َوأََن عِ  ،َحَمد 

اجَنَة َعى َما َكاَن ِمَن  اهَأْدَخَلُه ، َوالنَاُر َحق  ،  ُة َحق  ـَواجَنَ ، َألَقاَها إِى َمْرَيَم َوُروح  ِمنْهُ 
 .(1)متفق عليه«. اْلَعَملِ 

َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتَِك َيْوَم  َمنْ  اه،ُقْلُت َيا َرُسوَل  :َوعن أي هريرة ري اه عنه قال  -6
ا َلَقْد ظنَنُْت َيا َأبا ُهَرْيَرَة َأْن َا َيْسأَلني َعْن َهَذا احَِديِث َأَحد  َأَوُل ِمنَْك مَ  : » َفَقاَل  ؟اْلِقيَاَمةِ 

 اهَمْن َقاَل َا إَِلَه إَِا  َأْسَعُد النَاِس بَِشَفاَعتي َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  ، َرَأيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَى احَِديِث 
 .()أخرجه البخاري«. ِمْن ِقبَِل َنْفِسهِ  َخالِصا  

                                                        

 (.11ومسلم برقم ) ،واللفظ له (،3135، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .(2571برقم ) أخرجه البخاري ()
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 فضائل اإيمــان -7
            ) قال اه تعاى: -1

 .[11]احديد/    (               
                     )وقال اه تعاى :  -1

                              )  
 .]71التوبة/[
                           ) قال اه تعاى:و -3

 .[12 -11/الرعد] (                    
                ) قال اه تعاى:و -1

 .[111 -117]الكهف/ (          
                         )ال اه تعاى : وق -5

 .]27/النحل[ (               
 (                             )وقال اه تعاى :  -2
 .]11اأنعام/ [
               وقال اه تعاى :  -7

                

 .] 17-15] السجدة/                               
إْيـَان  بِاه »أَي  الَعَمِل أَفَْضُل؟ َقاَل:  :ُسِئَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أََن َرُسوَل اه و -1

 .«َحج  َمْرُور  »َقاَل: قيَل: ُثَم َماَذا؟ « ٬اِجَهاُد ي َسبِيِل ا»قيَْل ُثَم َماَذا؟ َقاَل: « َوَرُسولِـهِ 
 .(1)متفق عليه

ا إَلـَه إَا اه  نـَهَمْن َماَت َوُهَو َيـْعَلـُم أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عثان ري اه عنه قال: قال رسول اه و -2
 .()أخرجه مسلم«. نَةـَدَخَل اجَ 

                                                        

 (.13( واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.12برقم ) أخرجه مسلم( )
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 فضائل العبـادات -3
 فضائل الوضوء -1

 :فضل الوضوء 
 .[111/البقرة] (                      ) قال اه تعاى: -1
                    وقال اه تعاى :  -1

                                
                                        
                            

 [ .2/امائدة]                        
َمْن َتَوَضَأ َفَأْحَسَن الُوُضوَء » :ملسو هيلع هللا ىلصعن عثان بن عفان ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

 فضل التيُمن ي الوضوء وغره:  .(1)أخرجه مسلم«. َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمْن َجَسِدِه َحتَى َتـْخُرَج ِمْن َتـْحِت َأظَْفاِرهِ 
ِلـِه، َوُطُهوِرِه،  ملسو هيلع هللا ىلصه عنها قالت: َكاَن النَبِي  عن عائشة ري ا ِلـِه، َوَتَرج  ُن ِي َتنَع  ُيـْعِجبُـُه التَيم 
 فضل الصاة بعد الوضوء:  .()متفق عليهَوي َشْأنِـِه ُكِلِه. 

ْحِسُن يُــَما ِمْن ُمْسِلـٍم َيتََوَضُأ فَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عقبة بن عامر ري اه عنه أنه سمع النبي 
 «.إَا َوَجبَْت َلـُه اجَنَة َعَليْـِهـَا بَِقْلبِـِه َوَوْجِههِ  ُوُضوَءُه،ُثَم َيـُقوُم َفيَُصِي َرْكَعتَِن ُمْقبِل  

 بعد الوضوء: الذكرفضل   .(6)أخرجه مسلم
( أَْو فيُْسبُِغ )  ِلغُ َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيتََوَضأُ َفيُبْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  عمرري اه عنه قال:عن 

ا َعبُْد َوَأَن َح  ،اهَأْشَهُد َأْن َا إَِلَه إَِا  : اْلَوُضوَء ُثَم َيُقوُل  إَِا ُفتَِحْت َلُه َأبَواُب  ، َوَرُسوُلهُ  اهَمد 
 .()أخرجه مسلم«. َشاَء  أهااجَنَِة الثََانِيَُة َيْدُخُل ِمْن 

                                                        

 (.115برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.121( واللفظ له، ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( )
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 ان:فضل اأذ  فضائل اأذان  -7
قال له: إِي َأَراَك ُتـِحب   ري اه عنه عن عبداه بن عبدالرمن أن أبا سعيد اخدري -1

ا »إَنُه الَغنََم َوالبَاِدَيَة، َفإَذا ُكنَْت ي َغنَِمَك َأْو َباِدَيتَِك َفَأَذْنَت لِلَصاِة َفاْرَفْع َصوَتـَك بِالنَِداِء، فَ 
ء  إا َشِهَد َلـُه َيوَم القيَاَمةِ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت امؤَ   َقاَل َأبو َسِعيٍد:«. ِذِن ِجن  َوا إْنس  َوا َيْ
 . (1)أخرجه البخاري.  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعتُـُه ِمْن َرُسوِل اه

 النَاُس َما ي النَِداءِ   َيـْعَلـمُ  لوْ »قال:   ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
ـِهـُموا َعَليْـِه اْستَهـُمواالَصِف اأَ وَ   .()متفق عليه. «َوِل ُثَم َلـْم َيـِجُدوا إَا َأْن َيْستَ
امَُؤِذنوَن َأْطَوُل النَاِس »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  : عن معاوية ري اه عنه قالو -3

 :إجابة امؤذنفضل   .(6)أخرجه مسلم«. َأْعنَاقا  َيوَم الِقيَاَمةِ 
إَِذا َسِمْعتُُم  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  :قال اري اه عنهعمرو ه بن عن عبدا -1

َعَليِْه ِهَا  اهى ـى َعَي َصَاة  َصلَ ـُثَم َصل وا َعَي َفإَِنُه َمْن َصلَ  ، امَؤِذَن َفُقوُلوا ِمثَْل َما َيُقوُل 
َوَأْرُجو  اه ،نِْزَلة  ي اجَنَِة َا َتنْبَِغي إَِا لَِعبٍْد ِمْن ِعبَاِد مَ  فإهااْلَوِسيَلَة  ي اهُثَم َسُلوا  ، را  ـَعْش 

 .()أخرجه مسلم«. َفَمْن َسأَل ي اْلَوِسيَلَة َحَلْت َلُه الَشَفاَعُة  ،َأْن َأُكوَن َأنا ُهوَ 
َيْسَمُع  َمْن َقاَل ِحنَ »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه عن رسول اه و -1

يَك َلـُه، َوَأَن ُمـَحـَمدا  َعبُْدُه َوَرُسوُلـُه، َرِضيُت   بِاه امَُؤِذَن: َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ
 .  ()أخرجه مسلم«. َرّبا  َوبُِمـَحـَمٍد َرُسوا  َوبِاإْساِم ِدينا ، ُغِفَر َلـُه ذْنبُـهُ 

َمْن َقاَل ِحَن َيْسَمُع النَِداَء: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصداه ري اه عنها أن رسول اه عن جابر بن عبو -3
ُه َمَقاما  الَلُهـَم َرَب َهِذِه الَدعَوِة التَاَمِة، َوالَصاِة الَقائَمِة، آِت ُمـَحـَمدا  الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعثْ 

 .()أخرجه البخاري«. ْت َلـُه َشَفاَعتي َيوَم الِقيَاَمةِ َمـْحـُمودا  اَلِذي َوَعْدَتـُه، َحلَ 
                                                        

 (.212برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.137( واللفظ له، ومسلم برقم )215جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه( )
 (.317برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.311برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.312برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.211برقم ) أخرجه البخاري( )
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 فضائل الصـاة -3
 :فضل امي إى الصاة، وصاة اجاعة ي امسجد 
َصاُة اجَـِميِع َتِزيُد عى َصاتِـِه ي َبيْتِـِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1

، َفإَن َأَحَدُكْم إَذا َتَوَضأَ َفَأْحَسَن َوَأتى امَْسِجَد ا ـْش َوَصاتِـِه ي ُسوِقِه َخـْمسا  َوعِ  ِريَن َدَرَجة 
، َوَحَط َعنْـُه َخطيئَة  َحتَى َيْدُخَل  ُيِريُد إَا الَصاَة َلـْم َيـْخُط ُخطَْوة  إَا َرَفَعُه اه بِـَها َدَرَجة 

ي َعَليْـِه اماِئَكُة َما َداَم ـَصاٍة َما َكاَنْت َتـْحبُِسُه، َوُتَصلِ امَْسِجَد، َوإَذا َدَخَل امَْسِجَد َكاَن ي 
 .(1)متفق عليه«. َما َلـْم ُيـْحِدْث فيهِ ، َلـُه الَلُهـَم اْرَحـْمُه  ،ي َمـْجِلِسِه اَلِذي ُيَصِي فيْـِه: الَلُهـَم اْغِفرْ 

َصاُة اجَـَاَعِة َتْفُضُل َصاَة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اه  َعن اْبِن ُعَمـَر َرِيَ اه َعنْـُهـا أنَ و -1
يَن َدَرَجة    .()متفق عليه«. الَفِذ بَِسبٍْع َوِعْرِ

 :فضل من غدا إى امسجد وراح 
َمْن َغَدا إى امَْسِجِد َوَراَح أََعَد اه َلـُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

 .(6)متفق عليه«. اجَنَِة ُكَلَا َغَدا أَْو َراَح  ُنُزَلـُه ِمنَ 
  :فضل إتيان الصاة بوقار وسكينة 

إَذا ُثِوَب لِلَصاِة َفا َتأْتوَها َوأَنتـْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
وا، َفإَن َأَحَدُكْم إَذا َكاَن َتْسَعوَن، َوأْتوَها َوَعَليُْكُم الَسكِيْنََة، َفَا أَْدَرْكتُـْم َفَصل   وا، َوَما َفاَتـُكْم َفأَتِـم 

 .()متفق عليه«. َيـْعِمُد إى الَصاِة َفُهَو ي َصاةٍ 
 :فضل التأمن 

إَذا َقاَل َأَحُدُكْم آِمَن، َوَقاَلِت اماِئَكُة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 .()متفق عليه«. َفَواَفَقْت إْحَداُهـَا اأُْخَرى، ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذنبِـهِ ي الَسَاِء: آمَن، 

 
                                                        

 (.212( واللفظ له، ومسلم برقم )177، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.251( واللفظ له، ومسلم برقم )215اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( )
 (.222( واللفظ له، ومسلم برقم )221، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 ( واللفظ له.211(، ومسلم برقم )232، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.111( واللفظ له، ومسلم برقم )711، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :فضل الصاة عى وقتها 
؟ َقاَل: ٬َأي  الَعَمِل َأَحب  إى ا ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: َسَأْلُت النَبَِي 

؟ َقاَل: « بِر  الَوالَِدينِ »؟ َقاَل: َقاَل ُثَم أَي  « الَصاُة عى َوْقتِـَها» اِجَهاُد ي َسبِيِْل »َقاَل ُثَم أَي 
 .(1)متفق عليهـُه َلَزاَدي. وَلِو اْستََزْدت  ،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َحَدَثني بِـِهَن َرُسوُل اه « ٬ا
 الفجر والعر:ة فضل صا 
َديِن َدَخَل ـْن َصلَ مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى اأشعري ري اه عنه أن رسول اه  -1 ى الَرْ

 .()متفق عليه«. اجَنَة
إَن »َمص فقال: خَ ر بامُ ـالعص ملسو هيلع هللا ىلصرة ري اه عنه قال: صى بنا رسول اه ـعن أي َبصو -1

«. َرَتْنِ َهِذِه الَصاَة ُعِرَضْت عى َمْن َكاَن َقبَْلُكْم َفَضيَُعوها، َفَمْن َحاَفَظ َعَليَها َكاَن َلـُه َأْجُرُه مَ 
 .(6)أخرجه مسلم

 ي ماعة فضل صاة العشاء والصبح: 
ى الِعَشاَء ي ـَمْن َصلَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثان بن عفان ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 

بْـَح ي َجـَاَعٍة َفـَكـَأنمـا َصلَ ـ، َوَمْن َصلَ  َجـَاَعٍة َفَكَأنا َقاَم نِْصَف الَليْلِ    «.ليَل ُكَلهُ ى الَ ـى الص 
 .()أخرجه مسلم

 :فضل انتظار الصاة بعد الصاة 
بِـِه  أَا َأدل ُكْم عى َما َيـْمـُحو اهَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

 امَكاِرِه، إْسبَاُغ الُوُضوِء عى»َقالوا َبى َيا َرُسوَل اه، َقاَل: « اخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِـِه الَدَرَجاِت؟
 .()أخرجه مسلم«. َفَذلُِكُم الِرَباطُ  ، َوَكثَْرُة اخُطَا إى امَساِجِد َواْنتَِظاُر الَصاِة َبـْعَد الَصاةِ 

 :فضل اجلوس ي امصى بعد صاة الصبح 
؟ َقاَل: َنَعْم ملسو هيلع هللا ىلصَأُكنَْت ُتـَجالُِس َرُسوَل اه  :عن ساك بن حرب قال: قلت جابر بن سمرة

                                                        

 (.15( واللفظ له، ومسلم برقم )517، أخرجه البخاري برقم )تفق عليهم( 1)
 (.235( واللفظ له، ومسلم برقم )571، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.252برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.151برقم ) أخرجه مسلم( )
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بْـَح َأِو الَغَداَة َحتَى َتْطُلَع الَشْمُس، َفإَذا ـَكثِرا ، َكاَن ا َيـُقوُم ِمْن ُمَصَاُه اَلِذي ُيَصلِ  ي فيِه الص 
 .(1)أخرجه مسلمَطَلَعِت الَشْمُس َقاَم. 

  :فضل يوم اجمعة 
 ـِه الَشْمُس َيوُم اجُـُمَعِة، َخْرُ َيوٍم طََلَعْت َعَليْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي 

 «.فيِه ُخلَِق آَدُم، َوفيِه أُْدِخَل اجَنَة، َوفيِه ُأْخِرَج ِمنْـَها، َوا َتُقوُم الَساَعُة إَا ي َيوِم اجُـُمَعةِ 
 .()أخرجه مسلم

 :فضل من اغتسل واستمع خطبة اجمعة وصى 
ى َما ُقِدَر ـَمْن اْغتََسَل، ُثَم أَتى اجُـُمَعَة، َفَصلَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  

 ، ي َمَعُه، ُغِفَر َلـُه مـَا َبيْنَـُه َوَبيْـَن اجُـُمَعـِة اأُْخـَرىـَلـُه، ُثَم َأنَصَت َحتَى َيْفُرَغ ِمْن ُخْطبَتِـِه، ُثَم ُيَصلِ 
 .(6)أخرجه مسلم«. َوَفْضـُل َثاَثِة َأيامٍ 

 عة التي ي يوم اجمعة وهي بعد العر:فضل السا 
 فيْـِه َساَعة  ا ُيَوافُِقَها »ذكر يوم اجمعة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

 .زاد قتيبة ي روايته: وأشار بيده يقللها« ي، َيْسأَُل اه َشيْئا  إَا أَْعَطاُه إَياهُ ـَعبْد  ُمْسِلـم  َوُهَو ُيَصلِ 
 .()فق عليهمت
 :فضل قيام الليل 
                   ) قال اه تعاى ي صفة امؤمنن: -6

                                         

 .[17-15]السجدة/ (                
فَضُل الِصيَاِم َبـْعَد َرَمَضاَن َشْهُر أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 . ()أخرجه مسلم«. اه الـُمـَحَرُم، َوَأفَضُل الَصاِة َبـْعَد الَفِريَضِة َصاُة الَليْلِ 
                                                        

 (.271برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.151رقم )ب أخرجه مسلم( )
 (.157برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 ( واللفظ له.151(، ومسلم برقم )235، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1123برقم ) أخرجه مسلم( )
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 :فضل الوتر آخر الليل 
يُْوتِْر َمْن َخاَف َأْن ا َيـُقوَم ِمْن آِخِر الَليِْل َفلْ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: قال رسول اه 

َك َأَوَلـُه، َوَمْن َطِمَع َأْن َيـُقوَم آِخَرُه َفْليُْوتِْر آِخَر الَليِْل؛ َفإَن َصاَة آِخِر الَليِْل َمْشُهوَدة  َوَذلِ 
 .(1)أخرجه مسلم«. َأفَضُل 
 الليل: آخردعاء صاة والفضل ال 
ا َتـبَاَرَك َوَتعـَاى ُكَل َليَْلٍة إى َينِْزُل َرب نَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  

ــُث الَليِْل اآِخُر َيـُقــوُل: َمْن َيْدُعوي َفَأْستَـِجيَب َلـُه؟ َمْن َيْسَألنِي  ْنيَـا ِحَن َيبَْقى ُثُل َساِء الد 
 .()متفق عليه«. َفُأْعطيَـُه؟ َمْن َيْستَْغِفُري َفَأْغِفَر َلـهُ 

  الليل:ي دعاء الفضل 
إَن ي الَليِل َلَساَعة  ا ُيَوافُِقَها َرُجل  »يقـول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: سمعت النبي 

ْنيَا َواآِخَرِة، إَا َأْعَطاُه إَياُه، َوَذلَِك ُكَل َليَْلةٍ   .(6)أخرجه مسلم«. ُمْسِلـم  َيْسأُل اه َخرا  ِمْن َأْمِر الد 
  :فضل السنن الراتبة 
َما ِمْن َعبٍْد ُمْسِلـٍم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأم حبيبة ري اه عنها أها قالت: سمعت رسول اه عن  -1

عا  َغْرَ َفِريَضٍة إَا َبنَى اه َلـه َبيْتا  ي اجَنـُكَل َيوٍم ثِنتَْي َعْش  ٬ي ـُيَصلِ  َي ـِة، أَْو إَا ُبنِ ـََرَة َرْكَعة  َتَطو 
 .()أخرجه مسلمالت أم حبيبة: فا َبِرْحُت ُأَصِليهَن َبـْعُد. ق« نَةِ ـَلـُه َبيْت  ي اجَ 

نيا وَما فيها»قال: ملسو هيلع هللا ىلص النَبِّي  عن عائشة ري اه عنهاَعْن و -1  «.ركعتا الفجِرخر  مَن الد 
 .  ()أخرجه مسلم

 :فضل صاة الضحى، وأفضل وقتها 
ُح عى ُكِل ُساَمى ِمْن َأَحِدُكْم ُيْصبِـ»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه عن النبي  -1

، َوُكل  َتـْكبَِرٍة َص  ، َوُكل  َتـْهِليَلٍة َصَدَقة  ، َوُكل  َتـْحـِميَدٍة َصَدَقة  ، َفُكل  َتْسبِيَحٍة َصَدَقة  ، َصَدَقة  َدَقة 
                                                        

 (.755برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.751( واللفظ له، ومسلم برقم )1115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.757برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.711برقم ) أخرجه مسلم( )
 . (715برقم ) أخرجه مسلم ()
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، َوُيـْجِزُئ ِمْن  ، َوَنـْهي  َعِن امُنَْكِر َصَدَقة  َذلَِك َرْكَعتَاِن َيْرَكُعُهـَا ِمَن َوَأْمر  بِامْعُروِف َصَدَقة 
َحى  .(1)أخرجه مسلم«. الض 

َصاُة اأََوابَِن ِحْنَ َتْرَمُض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن أرقم ري اه عنه أن رسول اه و -1
 .()أخرجه مسلم«. الِفَصاُل 

 :فضل كثرة السجود 
                   قال اه تعاى: -6

 .[77/احج]                

َفَأتيْتُـُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن ربيعة بن كعب اأسلمي ري اه عنه قال: ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اه و -1
« َأْو َغْرَ َذلَِك »َأْسأُلَك ُمَراَفَقتَـَك ي اجَنَِة َقاَل:  :َفُقْلُت « َسْل »بَِوُضوِئِه َوَحاَجتِـِه َفَقاَل ي: 

ُجودِ »َقاَل:  ، ُقْلُت: ُهَو َذاكَ   .(6)أخرجه مسلم«. َفَأِعنِي عى َنْفِسَك بَِكثَْرِة الس 
ُجوِد : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان َري اه عنه قال: َقاَل َرُسوُل اه و -3 ، َفإَنَك ا ٬َعَليَْك بَِكثَْرِة الس 

، َوَحَط َعنَْك بِـَها َخطِيئَ  ٬َتْسُجُد   .()أخرجه مسلم«. ة  َسْجَدة  إا َرَفَعَك اه بِـَها َدَرَجة 
  :فضل صاة النوافل ي البيت 

َفإَن َخْرَ  ، َفَعَليُْكْم بِالَصاِة ي ُبيُوتُِكمْ »... قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن ثابت ري اه عنه أن النبي 
 .()متفق عليه«. َصاِة امرِء ي َبيْتِـِه إَا الَصاَة امْكتُوَبةَ 

 :فضل أداء الفرائض والنوافل 
إَن اه َتَعاَى َقاَل: َمْن َعاَدى ي َوليّا  : »ملسو هيلع هللا ىلصأي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه عن 

ْضتُـُه َعَليهِ  ٍء َأَحَب إَي ِمـَا اْفَرَ َوَما َزاَل ،  َفَقْد آَذْنتُـُه بِاحَْرِب، َوَما َتَقَرَب إَي َعبِْدي بَِيْ
ُر ـرُه اَلِذي ُيبِْص ـَوافِِل َحتَى َأْحبَبْتُـُه، َفُكنُْت َسْمَعُه اَلِذي َيْسَمُع بِـِه، َوَبَص َعبِْدي َيتََقَرُب إَي بِالنَ 

اَذي بِـِه، َوَيَدُه اَلتِي َيبْطُِش بِـَها، َوِرْجَلـُه اَلتِي َيـْمِي بِـَها، َوإْن َسَأَلنِي أُْعطِيَنَُه، َوَلِئْن اْستَعَ 
                                                        

 (.711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.711(، ومسلم برقم )731، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ٍء َأَنا َفاِعُلـُه َتَرد ِدي َعْن َنْفِس امؤِمنِ أُِعيَذَنُه، َوَما تَ  َيْكَرُه اموَت َوَأنا َأْكَرُه  ، َرَددُت َعْن َيْ
 .(1)أخرجه البخاري«. َمَساَءَتـهُ 

 :فضل اأذكار بعد السام من الصاة امكتوبة 
ُكِل َصاٍة  َمْن َسبََح اه ي ُدُبرِ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه  -1

َقاَل َثاثا  َوَثاثَِن، َوَحـِمَد اه َثاثا  َوَثاثَِن، َوَكَرَ اه َثاثا  َوَثاثَِن، َفتِْلَك تِْسَعة  َوتِْسُعوَن، وَ 
يَك َلـُه، َلـُه امْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ٍء َتـَاَم امِاَئِة: ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ  ُكِل َيْ

 .()أخرجه مسلم«. ُغِفَرْت َخطَاَياُه َوإْن َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد البَـْحرِ  ،َقدير  
ْحِصيِهَا ـَخَلتاِن َا يُ ملسو هيلع هللا ىلص: » قال رسول اه :ري اه عنها قال عبد اه بن عمرووعن  -1

ا َيِسر  َوَمْن َيْعَمُل ِهَِا َقِليل   الَصَلَواُت اْلـَخْمُس ُيَسبُِح «..»َرُجل  ُمْسِلم  إَِا َدَخَل الـَجنَة، َوُمَ
َفِهَي َمُْسوَن َوِماَئة  ي  ، را  ـَوُيَكِرُ َعْش ،  را  ـَوَحَْمُد َعْش  ،را  ـَحُدُكْم ي ُدُبِر ُكِل َصَاٍة َعْش أَ 

 .(6)أخرجه الرمذي والنسائي«. َوَألف  َوَمُْس ِماَئٍة ي اميَزانِ ، الِلَسانِ 
 ها:اتباعاجنازة و فضل الصاة عى 

َمِن اَتبَـَع َجنَاَزَة ُمْسِلـٍم إيَانا  َواْحتَِسابا ، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه عن أي هريرة ري اه عنه 
َوُيْفَرَغ ِمْن َدْفنِـَها، َفإَنُه َيْرِجُع ِمَن اأَْجِر بِِقَراَطِن، ُكل  ِقَراٍط  ،َوَكاَن َمَعُه َحتَى ُيَصَى َعَليْـَها
 .()متفق عليه«. َرَجَع َقبَْل َأْن ُتْدَفَن َفإَنُه َيْرِجُع بِِقَراطٍ  ِمثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصَى َعَليْـَها ُثمَ 

  كثر امصلون عليه َمن  فضل: 
َما ِمْن َميٍِت ُيَصِي َعَليْـِه ُأَمة  ِمَن امْسِلـمَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها عن النبي  -1

ُهـْم َيْشَفُعوَن َلـه إ  .()أخرجه مسلم«.  ُشِفُعوا فِيهِ َا َيبُْلُغوَن ِماَئة  ُكل 
َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلِـٍم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -1

 «.ا ُيْرُكوَن بِاه َشيئا  إَا َشَفَعُهـُم اه فِيهِ  َيـُموُت َفيَـُقوُم عى َجنَاَزتِـِه أَْرَبـُعوَن َرُجا  
 .()أخرجه مسلم

                                                        

 (.2511م )برق أخرجه البخاري( 1)
 (.527برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1311(، والنسائي برقم )3111/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 3)
 (.215( واللفظ له، ومسلم برقم )17، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.217برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.211برقم ) أخرجه مسلم( )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6585&idto=6591&bk_no=56&ID=1951#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6585&idto=6591&bk_no=56&ID=1951#docu
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 :فضل من مات صفيُه واحتسبه عند اه عز وجل 
َيـُقوُل اه َتَعاَى: َما لَِعبِْدي امُْؤِمِن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه َأَن َرُسوَل اه 

ْنيَا ُثَم اْحتََسبَـُه إَا اجَنَة  .(1)خاريأخرجه الب«. ِعنِْدي َجَزاء  إَذا َقبَْضُت َصِفيَُه ِمْن َأْهِل الد 
 :فضل الصاة ي مسجد مكة وامدينة 
َصاة  ي َمْسِجِدي َهَذا َخْر  ِمْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1

 .()متفق عليه«. َألِف َصاٍة فيَا ِسَواُه إَا امَْسِجَد احرامَ 
ْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن َألِف َصاة  ي مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه أن رسول اه و -1

َصاٍة فيَا ِسَواُه إَا امَْسِجَد احََراَم، َوَصاة  ي امَْسِجِد احََراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة أَلِف َصاٍة 
 .(6)أخرجه أمد وابن ماجه«. فيَا ِسَواهُ 

 :فضل الصاة ي بيت امقدس 
ا أفضل ملسو هيلع هللا ىلص عند رسول اهَتذاَكْرنا ونحن  ري اه عنه قال: عن أي ذر  مسجد رسول : أه 

َصاة  ي َمْسِجِدي َهذا أْفَضُل ِمْن : » ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه  ؟أم مسجد بيت امقدس ملسو هيلع هللا ىلصاه 
 .()أخرجه احاكم«. ىـَوَلنِْعَم امَُصلَ  ، أْرَبـِع َصَلواٍت فِيهِ 

 :فضل الصاة ي مسجد قباء 
َمْن َتَطَهَر ي َبيْتِـِه، ُثَم َأتى : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه عن سهل بن حنيف ري اه عنه قال: قال 

 .()أخرجه النسائي وابن ماجه«. ، َكاَن َلـُه َكَأْجِر ُعْمَرةٍ  ى فيِه َصاة  ـَمْسِجَد ُقبَاٍء، َفَصلَ 

 
 
 
 

                                                        

 (.2111برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1321( واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( )
 ( وهذا لفظه.1112(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )11751/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 6)
 (.1553/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( )
 ( وهذا لفظه.1111(، وأخرجه ابن ماجه برقم )222/ أخرجه النسائي برقم ) صحيح( )
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فضائل الـزكـاة -4  

 :فضل أداء الزكاة 
           ) قال اه تعاى: -1

 .[177]البقرة/ (         
                 ) قال اه تعاى:و -1

 .[32]الروم/   (       
         ) قال اه تعاى:و -3

 .[171]البقرة/(           
               ) قال اه تعاى:و -1

 .[113]التوبة/ (   
فقال: ُدَلني عى عمل إذا عملتُـه  ملسو هيلع هللا ىلصي هريرة ري اه عنه أن أعرابيا  أتى النبي عن أو -5

ِرُك بِـِه َشيْئا ، َوُتِقيُم الَصاَة امَْكتُوَبَة، َوُتَؤِدي الَزَكاَة ـَتْعبُُد اه ا ُتْش »دخلُت اجنة. قال: 
ى قال النبي ـأزيد عى هذا، فلا ولَ  قال: والذي نفي بيده ا« امْفُروَضَة، َوَتُصوُم َرَمَضانَ 

ُه َأْن َينْظَُر إى َرُجٍل ِمْن َأْهِل اجَنَِة َفْليَنْظُْر إى َهَذا: »ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)متفق عليه«. َمْن َرَ
 :فضل الصدقة من الكسب الطيب 
               قال اه تعاى :  -1

                    

                     

 [ .121-127/البقرة] 
َمْن َتَصَدَق بِـَعْدِل َتـْمَرٍة ِمْن َكْسٍب : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

ِبيَها لَِصاِحبِـِه َكَا ُيَرِي َأَحُدُكْم َطيٍِب، َوا َيـْقبَُل اه إَا الَطيَِب، َوإَن اه َيتََقبَُلـَها بِيَـِمينِـِه، ُثَم ُيرَ 
 .()متفق عليه«. َفُلَوُه َحتَى َتـُكوَن ِمثَْل اجَبَلِ 

                                                        

 (.11( واللفظ له، ومسلم برقم )1327، أخرجه البخاري برقم )تفق عليهم( 1)
 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 فضائل الصيـام -5
 :فضل شهر رمضان 
                         ) قال اه تعاى: -1

                                                        
                                      

 .[115]البقرة/  (    
َرَمَضان ُفتِـَحْت شهر إَذا َدَخَل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .«َأبَواُب الَسَاِء، َوُغِلَقْت َأبَواُب َجَهنََم، َوُسْلِسَلِت الَشيَاطنُ 
 فضل الصيام:  .(1)متفق عليه«. ُفتِـَحْت َأبَواُب اجَنَةِ : »روايةوي 

: ُكل  َعَمِل اْبِن آَدَم َلـُه إَا الِصيَاَم َقاَل اهُ: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال َرُسوُل اه 
َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم، َفا َيْرُفْث َوا َيْصَخْب، َفإْن  ، َوإَذا َكانَ  ، َوالِصيَاُم ُجنَة   ، َوأَنا َأْجِزي بِـهِ  َفإَنُه ي

، َواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بِيَِدِه َلـُخُلوُف َفِم الَصاِئِم َأْطَيُب  :َساَبُه َأَحد  َأْو َقاَتَلـُه َفْليَـُقْل  إِي امُرؤ  َصاِئم 
«. َيْفَرُحُهـَا: إَذا أَفَطَر َفِرَح، َوإَذا َلِقَي َرَبُه َفِرَح بَِصْوِمهِ  ِعنَد اه ِمْن ِريِح امْسِك، لِلَصاِئِم َفْرَحتَانِ 

 فضل أهل الصيام:  .()متفق عليه
 ، ي اجَنَِة َثَانيَُة َأبَواٍب، فِيَها َباب  ُيَسَمى الَرَيانَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسهل ري اه عنه عن النبي عن 

 .(6)ق عليهمتف«. ا َيْدُخُلـُه إا الَصاِئُمونَ 
 :ًفضل من صام رمضان إياناً واحتسابا 

َمْن َصام َرَمَضاَن إيَانا  َواْحتَِسابا  ُغِفَر : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 .()متفق عليه«. َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهِ 

 
                                                        

 (.1172( واللفظ له، ومسلم برقم )1121( و )1122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1151واللفظ له، ومسلم برقم )( 1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1151( واللفظ له، ومسلم برقم )3157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.721( واللفظ له، ومسلم برقم )31، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :ًفضل من قام رمضان إياناً واحتسابا 
َمْن َقاَم َرَمَضاَن إيَانا  َواْحتَِسابا  ُغِفَر َلـُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن رسول اه عن أي هريرة ري اه 

 .(1)متفق عليه«. َما َتَقَدَم ِمْن َذنبِـهِ 
 :ًفضل من قام ليلة القدر إياناً واحتسابا 

ابا  ُغِفَر َلـُه َما َمْن َقاَم َليَْلَة الَقْدِر إيَانا  َواْحتَِس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
 فضل من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال:  .()متفق عليه«. َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهِ 

 ،َمْن َصاَم َرَمَضانَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب اأنصاري ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 
 .(6)رجه مسلمأخ «.َكاَن َكِصيَاِم الَدْهرِ  ،ُثَم أْتبَـَعُه ِستّا  ِمْن َشَوالٍ 

  :فضل صيام ثاثة أيام من كل شهر 
 واه :أَُقوُل  َأِي  ملسو هيلع هللا ىلص اهأُْخِرَ َرُسوُل   قال :عن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها

َفإَِنَك َا  : » اَل قَ  ي،َأْنَت َوُأمِ  َقْد ُقْلتُُه بَِأي :َفُقْلُت َلهُ  ، َأَُصوَمَن النََهاَر َوَأَقوَمَن الَليَْل َما ِعْشُت 
ِر َأْمثَاها ـَفإَِن اْحََسنََة بَِعْش  ،َوُصْم ِمَن الَشْهِر َثَاَثَة َأيامٍ  ، َوُقْم َوَنمْ  ، َفُصْم َوَأْفطِرْ  ، َتْستَطِيُع َذلَِك 

 : ي سبيل اهصيام الفضل   . ()متفق عليه «.َوَذلَِك ِمثُْل ِصيَاِم الَدْهِر 
َمْن َصاَم َيوما  ي َسبِيِل »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: َسِمْعُت النَبَِي  عن أي سعيد اخدري

 .()متفق عليه«. اه َبـَعَد اه َوْجَهُه َعِن النَاِر َسبِْعَن َخِريفا  
 
 
 
 

                                                        

 (.752( واللفظ له، ومسلم برقم )37، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.721( واللفظ له، ومسلم برقم )1211ه البخاري برقم )، أخرجمتفق عليه( )
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1152( واللفظ له، ومسلم برقم )1272، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1153(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 فضائل احج والعمـرة -6
 عر ذي احجة:ل فض 
الَعَمُل ي َأياٍم َأْفَضُل ِمنْـَها ي َما »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي  

ُر بِنَْفِسِه َوَمالِـِه َفَلـْم َيْرِجْع ـإَا َرُجل  َخَرَج ُيـَخاطِ  ، َوا اِجَهادُ »َقاُلوا: َوا اِجَهاُد؟ قال: « َهِذهِ 
 .(1)أخرجه البخاري«. ْيءٍ ـبَِش 
 :فضل احج امرور 
                                قال اه تعاى: -1

                                
 .[127]البقرة/       

َفَلـْم َيْرُفْث َوَلـْم  ٬َمْن َحَج »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت النبي و -1
هُ   .()متفق عليه«. َيْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َوَلَدْتـُه ُأم 

إيَان  بِاه »أَي  اأَْعَاِل َأْفَضُل؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: ُسِئَل النَبِي  و -3
ور  »قيل ُثَم َماَذا؟ َقاَل: « ٬ِجَهاد  ي َسبِيِل ا»ِقيَل ُثَم َماَذا؟ َقاَل: « َوَرُسولِـهِ    «.َحج  َمْرُ
 .(6)متفق عليه

 :أفضل جهاد النساء 
َلُكَن »اه عنها أها قالت: َيا َرُسوَل اه َنرى اِجَهاَد َأفَضُل الَعَمِل، َقاَل:  عن عائشة ري

ور    .()أخرجه البخاري«. َأْفَضُل اِجَهاِد َحج  َمْرُ
  العمرة:احج وفضل 

ُهـَا، الُعْمَرُة إى الُعْمَرِة َكَفاَرة  ما َبيْنَـ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 .()متفق عليه«. َواحَج  امْرُوُر َليَْس َلـُه َجَزاء  إا اجَنَة

                                                        

 (.222برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1351( واللفظ له، ومسلم برقم )1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.13( واللفظ له، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1511برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1312( واللفظ له، ومسلم برقم )1773، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 ي سبيل اه فضائل اجهـاد -2
 :فضل اجهاد ي سبيل اه 

              ) قال اه تعاى:
                

 .[111]التوبة/ (              
 ل الغدوة والروحة ي سبيل اه:فض 
َلَغْدَوة  ي َسبِيِل اه َأْو َرْوَحة  َخْر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي  -1

ْنِيا َوَما فِيَها  .(1)متفق عليه«. ِمَن الد 
ْو َرْوَحة  َغـْدَوة  ي َسبِيِْل اه أَ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب ري اه عنـه قال: قال رسـول اه و -1

 .()أخرجه مسلم«. ا َطَلَعْت َعَليْـِه الَشْمُس َوَغَرَبْت َخْر  مَ 
 :فضل من خرج إى اجهاد ي سبيل اه ثم مات أو ُقتل 
                ) قـال اه تعـاى: -1

 .[111]النساء/ (    
              )قال اه تعاى: و -1

 .[151-157]آل عمران/ (         
                ) قال اه تعاى:و -3

                   
 .[171 -122عمران/]آل  (             
                       ) قال اه تعاى:و -1

 .[71/النساء] (                               
فقال: َأَرَأْيَت إْن ُقتِْلُت  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي قتادة ري اه عنه قال: جاء رجل إى رسول اه و -5

، ُمْقبِل  : »ملسو هيلع هللا ىلصَكَفُر َعنِي َخَطاَياَي؟ َفَقاَل َرُسوُل اه ـتُ  ِي َسبِيِل اه أَ  َنَعْم، َوَأنَت َصابِر  ُمـْحتَِسب 
                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1721جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه( 1)
 (.1113برقم ) أخرجه مسلم( )
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يَل َعَليْـِه الَساُم َقاَل ي َذلَِك َغْرُ   .(1)أخرجه مسلم«.  ُمْدبٍِر إَا الَدْيَن، َفإَن ِجْرِ
 :فضل من أراد اجهاد فحبسه مرض أو عذر 

إَن أَْقَواما  بِامدينِة َخْلَفنا َما َسَلْكنَا »كان ي غزاة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن النبي 
 .()أخرجه البخاري «.ا  إَا َوُهـْم َمَعنَا فِيِه، َحبََسُهـُم الُعْذرُ ِشْعبا  َوا َواِدي

 :فضل من جهز غازياً ي سبيل اه 
َمْن َجَهَز َغاِزيا  ي َسبِيِل اه َفَقْد َغَزا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالد ري اه عنه أن رسول اه 

 .(6)متفق عليه«. َقْد َغَزاَوَمْن َخَلَف َغاِزيا  ي َسبِيِل اه بِـَخْر فَ 
 :فضل من بذل نفسه وماله ي سبيل اه 
                 ) قال اه تعاى: -1

                        
                  

                
 .[111-111]التوبة/ (        
َرْت َقَدَماُه ي ـَمْن اْغبَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي عبس ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1

 .()أخرجه البخاري«. َسبِيِل اه َحَرَمُه اه َعَى النَارِ 
 :فضل النفقة ي سبيل اه 
               ) قال اه تعاى: -1

 .[121 البقرة/] (            
 جاء رجل بناقة خطومة فقال: هذه  :عن أي مسعود اأنصاري ري اه عنه قالو -1

  «.َلَك بِـَها َيوَم الِقيَاَمِة َسبُْعِاَئِة َناَقٍة ُكل َها َمـْخُطوَمة  : »ملسو هيلع هللا ىلصي سبيل اه، فقال رسول اه 
 .()أخرجه مسلم

                                                        

 (.1115برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1132برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1125( واللفظ له، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.217برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( )
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 فضائل الذكـر -8
 :فضل الذكر 
                        ) اى:قال اه تع -1

 .[12 -11]الرعد/ (                    
 .[151/البقرة] (                  ) قال اه تعاى:و -1
َيـُقوُل اه َتَعاَى: َأَنا ِعنَْد ظَِن َعبِْدي : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي و -3

ي، َوإْن َذَكَري ي َمٍأ َذَكْرُتـه ي ـَوَأَنا َمَعُه إَذا َذَكَري، َفإْن َذَكَري ي َنْفِسِه َذَكْرُتـُه ي َنْفِس ي، 
َرْبُت إَليِه ـَمٍأ َخْرٍ ِمنْـُهـْم، َوإْن َتَقَرَب إَي بِِشْرٍ َتَقَرْبُت إَليِه ِذَراعا ، َوإْن َتَقَرَب إَي ِذَراعا  َتقَ 

 .(1)متفق عليه«. َباعا ، َوإْن َأَتاي َيـْمِي َأتيْتُـُه َهْرَوَلة  
َمثَُل اَلِذي َيْذُكُر َرَبُه َواَلِذي ا َيْذُكُر : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه قال: قال النبي و -1

 .()أخرجه البخاري«. َرَبُه َمثَُل احَِي َواميِِت 
  أمور اآخرة:و هاذكر فضل دوام 
                                      ) قال اه تعاى: -1

                              
 .[11 -11/اأحزاب] (                    

فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا عى  :-فيهو-ري اه عنه عن حنظلة اأسيدي و -1
، قلت يا «َوَما َذاَك؟: »ملسو هيلع هللا ىلصقلت: نافق حنظلة يا رسول اه، فقال رسول اه ، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

رسول اه نكون عندك ُتَذِكرنا بالنار واجنة حتى كأَنا رأي عن، فإذا خرجنا من عندك 
 َعاَفْسنا اأزواج واأواد والَضيْـعات فنسينا كثرا .

، َإْن َلْو َتُدوُموَن َعى َما َتـُكوُنوَن ِعنِْدي َوي الِذْكِر، ي بِيَِدهِ ـَواَلِذي َنْفِس : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
ثاث « َلَصاَفَحتُْكُم اماِئَكُة َعى ُفُرِشُكْم، َوي طُُرِقُكْم، َوَلِكْن َيا َحنَْظَلُة َساَعة  َوَساَعة  

 .(6)أخرجه مسلممرات. 
                                                        

 (.1275( واللفظ له، ومسلم برقم )7115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2117برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1751برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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 فضائل الدعــاء -2
 :فضل الدعاء 
                                       ) قال اه تعاى: -1

 .[112]البقرة/ (      
                          )وقال اه تعاى :  -1

 .]21غافر/[(           
                        )وقال اه تعاى :  -3

                             
                                             ) 

 .]17-15/السجدة[
إَن اه َيـُقوُل: َأنا ِعنَْد ظَِن َعبِْدي : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .(1)متفق عليه«. ي، َوَأنا َمَعُه إَذا َدَعاي
  والثبات والنر عى اأعداء: فضل الدعاء بمغفرة الذنوب 
               ) قال اه تعاى: -1

                      )
 .[111-117]آل عمران/

، َيا َرُسوَل اه :َوَأتاُه َرُجل  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَبَِي  أنه طارق بن أشيم ري اه عنه وعن -1
َوْجَمُع  «ُقِل الَلُهَم اْغِفْر ي َواْرَمْني َوَعافِني َواْرُزْقني »: َقاَل  ؟َأْسأَُل َرِي  َكيَْف أَُقوُل ِحنَ 

 .()أخرجه مسلم«. ْجَمُع َلَك ُدنيَاَك َوآِخَرَتَك ـَفإَِن َهُؤَاِء تَ »َأَصابَِعُه إَِا اِإهَاَم 
 
 
 

                                                        

 ( واللفظ له.1275(، ومسلم برقم )7115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1227برقم ) أخرجه مسلم ()
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 فضائل امعامات -4
 :فضل الدعوة إى اه 
             )  تعاى:قال اه -1

                                      
 .[35 - 33]فصلت/ (                                      

قال لعي بن أي طالب ري اه عنه  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه أن النبي و -1
ُهـْم بَِا  اْنُفذْ : »يوم خير عى ِرْسِلَك َحتَى َتنِْزَل بَِساَحتِـِهـْم، ُثَم اْدُعُهـْم إَى اإْساِم، َوَأْخِرْ

، َفَواه أَْن َيـْهِدَي اه بَِك َرُجا  َواِحدا  َخْر  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن  َيـِجُب َعَليْـِهـْم ِمْن َحِق اه فيهِ 
 .(1)ق عليهمتف«. ْمُر النََعمِ ـَلَك ُح 
 :فضل اأمر بامعروف والنهي عن امنكر 
             )  قال اه تعاى: -1

 .[111]آل عمران/ (    
                         ) قال اه تعاى:و -1

                        )   
 .[111]آل عمران/

َمْن َرَأى »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصري ري اه عنه قال: سمعُت رسوَل اه عن أي سعيد اخدو -3
ُه بِيَِدِه، َفإْن َلـْم َيْستَطِْع َفبِِلَسانِـِه، َفإْن َلـْم َيْستَطِْع َفبَِقْلبِـِه، وَ  َذلَِك َأْضَعُف ِمنُْكْم ُمنَْكرا  َفْليُـَغِرْ

 .()أخرجه مسلم«. اإيَانِ 
 :فضل النصيحة 

، ٬»ُقْلنَا لِـَمْن؟ َقاَل: « الِديُن النَِصيَحةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اه عنه أن النبي عن ميم الداري ري
 .(6)أخرجه مسلم«. َولِِكتَابِـه، َولَِرُسولِـِه، َوأَِئَمِة امْسِلـِمَن َوَعاَمتِـِهـمْ 

                                                        

 ( واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )1211أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
 (.12برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.55برقم ) أخرجه مسلم( 6)



 
116 

 :فضل التواي باحق 
             )  قال اه تعاى: -1

 .[3-1]العر/ (    
                 ) ال اه تعاى:ـقو -1

         
 فضل َمن  َسَن ي اإسام سنة حسنة:  .[71]التوبة/ (       

ة  ـة  َحَسنَ ـَمْن َسَن ي اإْساِم ُسنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جرير بن عبداه ري اه عنه قال: قال رسول اه 
، َوَمْن َسَن ي َفَلـُه َأْجُرَها وَ  ء  أَْجُر َمْن َعِمَل بِـَها َبـْعَدُه، ِمْن َغْرِ َأْن َينُْقَص ِمْن أُُجوِرِهـْم َيْ
ة  َسيِئَة  َكاَن َعَليِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل بِـَها ِمْن َبـْعِدِه ِمْن َغِر أَْن َينُْقَص ِمْن أَْوَزاِرِهـْم ـاإْساِم ُسنَ 

ء    فضل اإصاح بن الناس:  .(1)خرجه مسلمأ «.َيْ
                ) قال اه تعاى: -1

 .[111]النساء/ (              
             وقال اه تعاى :  -1

 [ .11/احجرات] 
ُرُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة ـْخبِ َأا أُ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي الدرداء ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

، َوَفَساُد َذاِت البَْنِ »َقاُلوا َبى، َقاَل: « الِصيَاِم َوالَصاِة َوالَصَدَقِة؟ «. احَالَِقةُ  إْصاُح َذاِت البَْنِ
 :عى الر والتقوىتعاون الفضل   .()أخرجه أبو داود والرمذي

                 ) قال اه تعاى: -1
 .[1]امائدة/ (  

             وقال اه تعاى :  -1

 [ .71/اأنفال]                  
                                                        

 (.1117برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1512( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1212/ أخرجه أبو داود برقم ) صحيح( )
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إَن امْؤِمَن لِْلـُمْؤِمِن َكالبُنْيَاِن َيُشد  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه عن النبي و -3
 .(1)متفق عليهعه. أصاب ملسو هيلع هللا ىلصك وشبَ « َبـْعُضُه َبـْعضا  

 :ًفضل مواساة امؤمنن بعضهم بعضا 
                         ) قال اه تعاى: -1

                                     
                               

 .[12/الفتح] (                       
َمْن َنَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

ْنيَا، َنَفَس اه َعنْـُه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيْوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َيَرَ عى ُمْعِس  َر اه َعَليِه ي ـٍر َيَس ـُكَرِب الد 
ْنيَا َواآِخَرةِ  ْنيَا َواآِخَرِة، َواه ي َعْوِن الَعبِْد َما َكاَن  ، َوَمْن َسَرَ ُمْسِلـا  الد  ُه اه ي الد  َسَرَ

 .()أخرجه مسلم«. الَعبُْد ي َعْوِن َأِخيْـهِ 
 :فضل عيادة امريض 

« اجَنَةِ  َمْن َعاَد َمِريضا  َلـْم َيَزْل ي ُخْرَفةِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اه  عن ثوبان ري اه عنه
 .(6)مسلم .أخرجه«َجنَاَها»ِقيَل: َيا َرُسوَل اه َوَما ُخْرَفُة اجَنَِة ؟ َقاَل: 

 :فضل الصدقة 
          ) قال اه تعاى: -1

 .[11]احديد/ (  
                     ) قال اه تعاى:و -1

 .[171/البقرة] (                  
 :فضل الساحة ي البيع والراء والقتضاء 

َرِحـَم اه َرُجا  َسْمـحا  إَذا َباَع، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أن رسول اه 
 .()أخرجه البخاري«. َوإَذا اْشَرَى، َوإَذا اْقتََى 

                                                        

 (.1515اللفظ له، ومسلم برقم )(، و111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1521برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1172برقم ) أخرجه البخاري( )
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 :فضل اجهاد واهجرة والنرة ي سبيل اه عزوجل 
              ) عاى:قال اه ت -1

                      
 .[22-25]النساء/ (                

            )  تعاى: اهقال و -1
 .[71]اأنفال/    (       

                                 وقال اه تعاى:  -3
                                   

     جئ              
                         
 [ .11-19/التوبة]
          وقال اه تعاى:  -1

                    

 [ .111/التوبة]    
 فضل الزيارة ي اه: 
أَن َرُجا  َزاَر أخا  َلـُه ي َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفأْرَصَد : »ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أي ُهَرْيَرَة ري اه عنه َعِن النَبِِي  -1

ا، َفَلـَا أتى َعَليْـِه قال: أْيَن ُتِريُد؟ قال: أِريُد أخا  ي ي َهِذهِ  الَقْرَيِة،  اه َلـُه عى َمْدَرَجتِـِه َمَلك 
ي ـي أْحبَبتُـُه ي اه َعَز َوَجَل، قال: َفإنِ ـنِ  َها؟ قال: ا، َغْرَ أـقال: َهْل َلَك َعَليْـِه ِمْن نِْعَمٍة َتُرب  

 .(1)أخرجه مسلم«. َرُسوُل اه إَليَْك بِأَن اه َقْد أَحبََك َكَا أْحبَبْتَـُه فيه
َتباَرَك َقاَل اه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصه قال: سمعت رسول اه عن معاذ بن جبل ري اه عنو -1

«. َي ـفِ  تَـبَاذلنَ ــ، َوامُ َي ـتَزاِوِريَن فِ ــ، َوامُ َي ـتَـَجالِِسَن فِ ــ، َوامُ َي ـ: َوَجبَْت َمـَحبَتي لِْلـُمتَـحابَِن فِ َوتَعاَلـى
 .()أخرجه مالك وأمد

 
                                                        

 (.1527برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.11311( وهذا لفظه،  وأخرجه أمد برقم )1772/ أخرجه مالك برقم ) صحيح( )
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 فضائل امعارات -5
 :فضل صلة الرحم 
                         قال اه تعاى:  -1

 [ .75/اأنفال] 
َمْن َأَحَب َأْن ُيبَْسَط َلـُه ي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه و -1

 .(1)متفق عليه«.  ، َفْليَِصْل َرِحـَمهُ  ِرْزِقِه، َوُينَْسَأ َلـُه ي أَثِرهِ 
َفَقاَل  ، إَن الَرِحـَم َشْجنَة  ِمَن الَرْحـَمنِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصة ري اه عنه عن النبي عن أي هريرو -3
 .()متفق عليه«.  : َمْن َوَصَلِك َوَصْلتُـُه، َوَمْن َقَطَعِك َقَطْعتُـهُ هُا
 ، َليَْس الَواِصُل بامَكافِئِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها عن النبي و -1

 فضل بر الوالدين:  .(6)أخرجه البخاري«. ِن الَواِصُل اَلِذي إَذا ُقطَِعْت َرِحـُمُه َوَصَلـَهاَوَلكِ 
            ) قال اه تعاى: -1

                 
                   

 .[15-13]اإراء/ (    
؟ َقاَل: ٬أَي  الَعَمِل َأَحب  إى ا ملسو هيلع هللا ىلصي اه عنه قال: َسَألُت النَبَِي بن مسعود راعن و -1
؟ َقاَل: « الَصاُة عى َوْقتِـَها» ؟ َقاَل: « بِر  الَوالَِدينِ »َقال: ُثَم َأي  «. ٬ا اِجَهاُد ي َسبِيلِ »َقاَل: ُثَم َأي 

 فضل حسن صحبة الوالدين:  .()متفق عليه
َفَقاَل: َيا َرُسوَل اه َمْن َأَحق   ملسو هيلع هللا ىلص اه عنه قال: َجاَء َرُجل  إى النَبِِي عن أي هريرة ري

َك »َقاَل: ُثَم َمْن؟ َقاَل: ، « ُأم َك »بِـُحْسِن َصَحاَبتِي؟ َقاَل:  ، « ُأم َك »َقاَل: ُثَم َمْن؟ َقاَل: ، « أُم 
 .()متفق عليه«. ُثَم َأبوكَ » :ُثَم َمْن؟ َقاَل  :َقاَل 

                                                        

 (.1557، واللفظ له، ومسلم برقم )(5212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1551( واللفظ له، ومسلم برقم )5211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.5221رقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.15( واللفظ له، ومسلم برقم )517، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1511لم برقم )( واللفظ له، ومس5271، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :فضل صلة أصدقاء الوالدين 
ِر الِرِ ِصَلَة الَرُجِل ـَـإَن ِمْن َأب»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه 

 .(1)أخرجه مسلم«. يـَأْهَل ُوِد َأبِيِه َبـْعد َأْن ُيَولِ 
  اأولد:اأهل وفضل حسن معارة 
                      قال اه تعاى: -1

 .[11/التغابن]                       
عن عائشة ري اه عنها قالت: َجاَءْتنِي اْمَرَأة  َمَعَها اْبنَتَاِن َتْسأُلني َفَلـْم َتـِجْد ِعنِْدي َغْرَ و -1

َفَحَدْثتُـُه  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدَخَل النَبِي  َتـْمَرٍة َواِحَدٍة، َفَأْعَطيْتُـَها َفَقَسَمتْـَها َبْنَ اْبنَتَيْـَها، ُثَم 
 .()متفق عليه«. َمْن َيي ِمْن َهِذِه البَنَاِت َشيئا ، َفَأْحَسَن إَليْـِهَن ُكَن َلـُه ِسْرا  ِمَن النَارِ »َفَقاَل: 

عى فَخذه، يأخذي فيُـْقِعُدي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها قال: كان رسول اه و -3
 «.اللَُهـَم اْرَحـْمُهـَا َفإِي أَْرَحـُمُهـَا »وُيـقعد احسن عى فخذه اآخر ثم يضمها، ثم يقول: 

 :فضل من يعول يتياً   .(6)أخرجه البخاري
َوَأَشاَر « َأَنا َوَكافُِل اليتيم ي اجَنَِة َهَكَذا: »ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل ري اه عنه قال: قال رسول اه 

 فضل السعي عى اأرملة وامسكن:  .()متفق عليهَوَفَرَج َبيْنَـُهـَا َشيْئا .  ، بَاَبِة َوالُوْسَطىبِالَس 
َكامُـَجاِهـِد  الَساِعي عى اأَْرَمَلِة َوامِْسكنِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي 

 فضل تربية البنات:  .()متفق عليه«. النََهارَ  ي َسبِيِل اه، أَِو الَقاِئـِم الَليَْل الَصاِئمِ 
َمْن َعاَل َجاِرَيتَْنِ َحتَى َتبُْلَغا، َجاَء : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: قال رسول اه 

 .()أخرجه مسلمَوَضَم َأَصابِـَعُه. « َيوَم الِقيَاَمِة َأنا َوُهوَ 
                                                        

 (.1551برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1212(، واللفظ له، ومسلم برقم )5225، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.2113برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1213( واللفظ له، ومسلم برقم )5311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )5353، أخرجه البخاري برقم )متفـق عليه( )
 (.1231برقم ) أخرجه مسلم( )
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  اإحسان إى اخلقفضل: 
                              : قال اه تعاى  -1

 [ .125/البقرة] 
                         ) قال اه تعاى:و -1

                            
 .[32]النساء/ (                    

                       قال اه تعاى:و -3
                                 

 .[131-133/آل عمران]           
  : فضل صلة اجار 
يُل ُيْوِصيني بِاجَاِر َحتَى َظنَنُْت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها عن النبي  -1 َما َزاَل ِجْرِ
 .(1)متفق عليه«. َسيَُوِرُثهُ  أنهُ 
َواه ا ُيْؤِمُن، َواه ا ُيْؤِمُن، َواه ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصح ري اه عنه أن النبي عن أي ريو -1

 .()أخرجه البخاري«. اَلِذي ا َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقهُ »؟ َقاَل: ٬َرُسوَل ا َوَمْن َيا :ِقيَل « ُيْؤِمنُ 
ُكْم َحتَى ُيـِحَب ا ُيْؤِمُن َأَحدُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -3

 فضل رمة الناس:  .(6)متفق عليه«. لِـَجاِرِه َما ُيـِحب  لِنَْفِسهِ  - َأْو قال -أَِخيِه، 
                                  ) قال اه تعاى: -1

                                  ) 
 .[152/آل عمران]
َمْن ا َيْرَحـُم  ا َيْرَحـُم اهُ: »ملسو هيلع هللا ىلصعن جرير بن عبداه ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .()متفق عليه«. النَاَس 
                                                        

 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2112برقم ) أخرجه البخاري ()
 ( واللفظ له.15(، ومسلم برقم )13، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1312( واللفظ له، ومسلم برقم )7372اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( )
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 :فضل بر اأقارب امركن إذا م حصل منهم أذى للمسلمن 
                ) قال اه تعاى: -1

 .[1]اممتحنة/ (      
ِرَكة  ي َعْهِد ـعن أساء بنت أي بكر ري اه عنها قالت: َقِدَمْت َعَي ُأِمي َوِهَي ُمْش و -1

، أَفَأِصُل ُأِمي؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْستَْفتَيُْت َرُسوَل اه  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اه  ُقْلُت: إَن ُأِمي َقِدَمْت َوِهَي َراِغبَة 
 .(1)متفق عليه«. ، ِصي ُأَمِك مْ َنعَ »
  رمة امؤمنن والعطف عليهم: فضل 
                          قال اه تعاى: -1

                                     
                              

 .[12/الفتح]                        
َتَرى امْؤِمنَن ي : »ملسو هيلع هللا ىلصبشر ري اه عنها قال: قال رسول اه  عن النعان بنو -1

مِهـْم، َوَتَواِدِهـْم، َوَتَعاُطِفِهـْم َكَمثَِل اجََسِد إَذا اْشتَـَكى ُعْضوا  َتَداَعى َلـُه َسائُِر َجَسِدِه ـَتَراُح 
 .()متفق عليه«. بِالَسَهِر َواحُـَمى

 واخدم: ولدواأ فضل حسن العرة مع النساء 
                    ) قال اه تعاى: -1

                            
                               

 .[12-11/التغابن] (                    
تَوُصوا بِالنَِساِء، َفإَن امْرأَة اْس : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

َتـُه، َوإْن َتَرْكتَـُه لَ  ٍء ي الِضَلِع َأْعاُه، َفإْن َذَهبَْت ُتِقيُمُه َكَرْ ـْم ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوإَن َأْعَوَج َيْ
 .(6)متفق عليه«. َيَزْل َأْعَوَج، َفاْستَوُصوا بِالنَِساءِ 

                                                        

 (.1113( واللفظ له، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1512( واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1121( واللفظ له، ومسلم برقم )3331، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)



 
111 

َر ِسنَن َفَا َقاَل ي: ُأٍف، َوا لِـَم ـَعْش  ملسو هيلع هللا ىلصَخَدْمُت النَبَِي عن أنس ري اه عنه قال: و -3
 فضل حسن الولية وحسن امعارة:  .(1)متفق عليهَصنَْعَت؟ َوا أا َصنَْعَت. 

َراٍع، َوُكل ُكْم   ُكل ُكمْ  » يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  : الـعمر ري اه عنها ق بن ا  عن -1
َوالَرُجُل َراٍع ي َأْهِلـِه َوُهَو َمْسُؤول   ، اُم َراٍع َوَمْسُؤول  َعْن َرِعيَتِـهِ ـــ: اإمَ  يَتِـهِ ـعِ َمْسُؤول  َعْن رَ 

اِل ـــي مَ   َراعٍ   اِدمُ ــَواخَ  ْن َرِعيَتِـَها،ـة  عَ ــَها َوَمْسُؤولَ ــيَة  ي َبيِْت َزْوجِ ـَوامرأُة َراعِ  تِـِه،ــَعْن َرِعيَ 
 .()متفق عليه«. َوَمْسُؤول  َعْن َرِعيَتِـهِ  َسيِِدهِ 
َما ِمْن َعبٍْد »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبن يسار ري اه عنه قال: سمعت رسول اه  معقلعن و -1

، َيـُموُت َيْوَم َيـُموُت َوُهَو َغاش  لَِرِعيَتِـِه إَا َحَرَم اه َعَليْـِه اجَنَة ِعيِه اه َرِعيَة   ر زلته:ــــه، وســــلم، وقضاء حاجته، وتفريج كربتــارة امسـن معـل حسـفض  .(6)يهمتفق عل«. َيْسَرْ
                      ) قال اه تعاى: -1

                        
 .[131-133/آل عمران] (     

ا  ، امْسِلـُم َأُخو امْسِلـمِ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمر ري اه عنها أن رسول اه و -1
َيْظِلـُمُه َوا ُيْسِلـُمُه، َمْن َكاَن ي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اه ي َحاَجتِـِه، َوَمْن َفَرَج َعْن ُمْسِلـٍم ُكْرَبة  

ُه اه َيْوَم الِقيَاَمةِ َعنْـُه بِـَها ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َسَرَ ُمْسِلـا  َس  َفَرَج اهُ  «. َرَ
 .()متفق عليه

إذ جاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: بينا نحن ي سفر مع النبي و -3
َمْن َكاَن : »ملسو هيلع هللا ىلصره يمينا  وشاا ، فقال رسول اه ـرف بصـرجل عى راحلة له، قال: فجعل يص

ْن ا ظَْهَر َلـُه، َوَمْن َكاَن َلـُه َفْضل  ِمْن َزاٍد َفْليَـُعْد بِـِه عى َمْن َا َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْليَـُعْد بِـِه عى مَ 
 ر، حتى رأينا أنه ا َحَق أحد منا ي فْضل.كَ ر من أصناف امال ما ذَ كَ قال: فذَ « َزاَد َلـهُ 

 .()أخرجه مسلم
                                                        

 (.1312( واللفظ له، ومسلم برقم )2131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.111(، ومسلم برقم )7151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 ( واللفظ له.1511ومسلم برقم )(، 1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
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 فضائل اأخـاق -6
 :فضل حسن اخلق 
                                                ) قال اه تعاى: -6

 .[35-31/فصلت] (                                                           
 .[1]القلم/ (    ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى مثنيا  عى رسوله و -1
فاحشا  وا متفحشا ، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: م يكن النبي و -3

 .(1)متفق عليه«. ُكْم َأْخاقا  ــإَن ِمْن ِخيَاِرُكْم َأْحَسنَ »يقول: 
 :فضل العلم 
                             ) قال اه تعاى: -1

                                                              ) 
 .[11]امجادلة/

                                    ) قال اه تعاى:و -1
                                            ) 

 .[72/آل عمران]
َمْن ُيِرِد اه بِـِه َخْرا  ُيَفِقْهُه ي »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاوية ري اه عنه قال: سمعت النبي و -3

ُهـمْ  ، َواه ُيـْعطِي، َوَلْن َتَزاَل َهِذِه اأَُمُة َقاِئَمة  عى َأْمِر اه ا َيُر  َمْن  الِديِن، َوإَنَا َأَنا َقاِسم 
 .()متفق عليه«. ٬َخاَلَفُهـْم َحتَى َيْأِيَ َأْمُر ا

 :فضل الصر 
                                   ) ل اه تعاى:قا -1

 .[11 /الزمر] (                      
         )قال اه تعاى:و -1

                            
  .[157-155 ]البقرة/ (       

                                                        

 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )3552، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1137( واللفظ له، ومسلم برقم )71، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهِمَن اْأَنَصاِرَسَألوا َرسوَل  إَِن َناسا  ري اه عنه  عن أي سعيد اخدريو -3
َما َيُكوُن : » َفَقاَل  ،َحَتى َنِفَد َما ِعنَْدهُ  ، ُثَم َسأُلوُه َفَأْعَطاُهمْ  ،َفَأْعَطاُهْم ُثَم َسأُلوُه َفَأْعَطاُهمْ 

َوَمْن َيَتَصَرْ اه،َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغنِِه  اه،ْف ُيِعَفُه ِعنِْدي ِمْن َخْرٍ َفَلْن َأَدِخَرُه َعنُْكْم َوَمْن َيْستَْعفِ 
ُه   .(1)متفق عليه«. َوَأْوَسَع ِمَن الَصْرِ  َوَما ُأْعطَِي َأَحد  َعَطاء  َخْرا   اه،ُيَصِرْ

َا َرَعِة إنَ ـَليَْس الَشِديُد بِالص  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
 .()متفق عليه«. الَشِديُد اَلِذي َيـْملُِك َنْفَسُه ِعنَْد الَغَضِب 

إَن اه َقاَل: إَذا اْبتََليُْت »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: سمعت النبي و -5
 .(6)بخاريأخرجه الُيِريُد َعيْنَيْـِه. «. َفَصَرَ َعَوْضتُـُه ِمنْـُهـَا اجَنَة بحبيبتيهَعبِْدي 

َما َيَزاُل البَاُء بِامْؤِمِن َوامْؤِمنَِة : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -2
 .()أخرجه الرمذي«.، َحتَى َيْلَقى اه َوَما َعَليْـِه َخطيئَة   ، َوَمالِـهِ  ي َنْفِسِه، َوَوَلِدهِ 

 :فضل الصدق 
                ) قال اه تعاى: -1

 .[112]امائدة/ (         
َعَليُْكْم بِالِصْدِق، َفإَن الِصْدَق : »ملسو هيلع هللا ىلصبن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه اعن و -1

، َوإَن الِرَ َيـْهِدي إى اجَنَِة، َوَما َيَزاُل الَرُجُل َيْصُدُق َوَيتَـَحرَ  ى الِصْدَق َحتَى َيـْهِدي إى الِرِ
ُيْكتَـَب ِعنَْد اه ِصِديقا ، َوإَياُكْم َوالَكِذَب، َفإَن الَكِذَب َيـْهِدي إى الُفُجوِر، َوإَن الُفُجوَر َيـْهِدي 

 .()عليه متفق«.إى النَاِر، َوَما َيَزاُل الَرُجُل َيْكِذُب َوَيتَـَحَرى الَكِذَب َحتَى ُيْكتَـَب ِعنَْد اه َكَذابا  
 :فضل الستغفار والتوبة 
                          ) قال اه تعاى: -1

 .[11-11/نوح] (                             
                                                        

 (.1153رقم )( واللفظ له، ومسلم ب1122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1212( واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.5253برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 .(1322/ أخرجه الرمذي برقم ) حسن( )
 .، واللفظ له(1217)(، ومسلم برقم 2121أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( )
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           ) قال اه تعاى:و -1
 .[51]هود/ (       

اه أْفَرُح بِتَوَبِة َعبِْدِه ِمْن َأَحِدُكْم َسَقَط : »ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اهو -3
 .(1)متفق عليه«. عى َبـِعِرِه َوَقْد َأَضَلُه ي َأْرِض َفاةٍ 

 :فضل التقوى 
            ) قال اه تعاى: -1

 .[12]اأنفال/ (       
             )  قال اه تعاى:و -1

 .[13]احجرات/ (        
                         )  قال اه تعاى:و -3

 .[11/احديد] (                                 
 :فضل اليقن والتوكل 
              ) قال اه تعاى: -1

                    
 .[171-173]آل عمران/ (   

                 ) قال اه تعاى:و -1
 .[3-1]الطاق/ (              

 :َسيُِد ااْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل : » أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن شداد بن أوس ري اه عنه عن النبي  -3
 ، َوَأنا عى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت  ،َلَه إَِا َأْنَت َخَلْقتَنِي َوَأنا َعبُْدكَ الَلُهَم َأْنَت َرِي َا إِ 

َفاْغِفْر ي َفإَِنُه َا َيْغِفُر ، َوَأبوُء َلَك بَِذْنبِي  ، َي ـَأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َما َصنَْعُت َأبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعلَ 
ُنوَب إَِا َأْنَت  ِهَا َفَاَت ِمْن َيْوِمِه َقبَْل َأْن ُيْمِيَ َفُهَو  َوَمْن َقاَها ِمَن النََهاِر ُموِقنا  » قال:  .«الذ 
«. َوَمْن َقاَها ِمَن الَليِْل َوُهَو ُموِقن  ِهَا َفَاَت َقبَْل َأْن ُيْصبَح َفُهَو ِمْن َأْهِل اجَنَِة  ،ِمْن َأْهِل اجَنَةِ 
 .()أخرجه البخاري

                                                        

 (.1717( واللفظ له، ومسلم برقم )2312) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( 1)
 (.2312برقم ) أخرجه البخاري ()
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 :فضل امجاهدة 
 .[22]العنكبوت/ (           ) : قال اه تعاى -1
                           ) قال اه تعاى:و -1

 .[15/احجرات] (               
ي ـَأو َليَُصلِ  َليَـُقومُ  ملسو هيلع هللا ىلص عن زياد قال: سمعت امغرة ري اه عنه يقول: إْن َكاَن النَبي  و -3

 .(1)متفق عليه«. َأَفا َأُكوُن َعبْدا  َشُكورا  »َحتَى َتِرَم َقَدَماُه َأْو َساَقاُه: َفيُـَقاُل َلـُه، َفيَـُقوُل: 
 عز وجل فضل خوف اه: 
                          ) قال اه تعاى: -1

                               
 .[1-1/اأنفال](                        

                        ) قال اه تعاى:و -1
 .[21/اأنبياء] (    

                          )قال اه تعاى: و -3
                              

 .[17-15/السجدة](                                         
 .[12]الرمن/(       )قال اه تعاى: و -1
 :فضل الرجاء 
                 ) قال اه تعاى: -1

 .[53]الزمر/ (      
                        قال اه تعاى:و -1

 .[111/البقرة]              
                                  قال اه تعاى:و -3

                             
 .[31-12/فاطر]                  

                                                        

 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )1131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ْو َلـْم ُتْذنبُوا ي بِيَِدِه لَ ـَواَلِذي َنْفس: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 .(1)أخرجه مسلم«. َلَذَهَب اه بُِكْم، َوجَاَء َبَقوٍم ُيْذنبُوَن َفيَْستَْغِفُروَن اه َفيَـْغِفُر َلـُهـمْ 

 :فضل الرمة 
                                     ) قال اه تعاى: -1

                               )  
 .[152/آل عمران]
                           ) قال اه تعاى:و -1

                                      
                                   

 .[12]الفتح/ (                        
 .()متفق عليه«. َمْن ا َيْرَحـْم ا ُيْرَحـمْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأي هريرة ري اه عنه أن النبي عن و -3
 :فضل سعة رمة اه 
                               ) قال اه تعاى: -1

                                          
 .[152/اأعراف] (         
َلـَا َقَى اه اخَْلَق، َكتَـَب ي : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .(6)متفق عليه«. ِكتَابِـِه َفُهَو ِعنَْدُه َفوَق الَعْرِش، إَن َرْحـَمتي َغَلبَْت َغَضبِي
ٍة، أْنَزَل ِمنْـَها َرْحـَمة  ِماَئَة َرْحـمَ  ٬إَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -3

اَحـُموَن، َوبِـَها تَ  ْعطُِف َواِحَدة  َبْنَ اِجِن َواإْنِس َوالبَـَهاِئِم َواهََواِم، َفبِـَها َيتََعاطَُفوَن، َوبِـَها َيَرَ
 .()متفق عليه« ُه َيْوَم الِقيَاَمةِ الَوْحُش عى َوَلِدَها، َوَأَخَر اه تِْسعا  َوتِْسِعَن َرْحـَمة  َيْرَحـُم بِـَها ِعبَادَ 

 :فضل العفو والصفح واحلم 
                         ) قال اه تعاى: -1

                                                        

 (.1712برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )5227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1751( واللفظ له، ومسلم برقم )3121رجه البخاري برقم )، أخمتفق عليه( 6)
 (، واللفظ له.1751(، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 .[11]النور/  (                                  
 .[122 ]اأعراف/ (       ) قال اه تعاى:و -1
                          ) اى: قال اه تعو -3

 .[15 ]احجر/ (      
                  ) قال اه تعاى:و -1

 .[11/التغابن] (                 
 :فضل الرفق 
ب  الِرْفَق، َيا َعاِئَشُة إَن اه َرفيق  ُيـحِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه  -1

 .(1)متفق عليه .«َوُيـْعطِي عى الِرْفِق َما ا ُيـْعطِي عى الُعنِْف، َوَما ا ُيـْعطِي عى َما ِسَواه
ٍء إَا َزاَنـُه، َوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها عن النبي و -1 إَن الِرْفَق ا َيُكوُن ي َيْ
ٍء إَا َشاَنـهـُينْ   .()أخرجه مسلم«. َزُع ِمْن َيْ
 :فضل احياء 
، : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1 اإيَاُن بِْضع  َوِست وَن ُشْعبة 

 .(6)متفق عليه« َواحَيَاُء ُشْعبة  ِمَن اإيَانِ 
 :اِم الن بَوةِ إَن ِمـَا أَْدَرَك النَاُس ِمْن كَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مسعود ري اه عنه قال: قال النبي و -1

 .()أخرجه البخاري«. إَذا َلـْم َتْستَـِح َفاْصنَْع َما ِشئَْت 
 :فضل الصمت وحفظ اللسان إل من خر 
                            ) قال اه تعاى: -1

 .[71 -71/اأحزاب] (                        
َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َواليَوِم اآِخِر : »ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول اه  عن أي هريرة ري اهو -1

 .()متفق عليه«. َفْليَـُقْل َخْرا  َأْو ليَْصُمْت 
                                                        

 ( واللفظ له.1523(، ومسلم برقم )2217، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1521برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.35( واللفظ له، ومسلم برقم )2قم )، أخرجه البخاري برمتفق عليه( 6)
 (.3111برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.17( واللفظ له، ومسلم برقم )2175، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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َمْن »عن أي موسى ري اه عنه قال: قالوا يا رسول اه: َأي  اإْساِم َأْفَضُل؟ َقاَل: و -3
 .(1)متفق عليه .«َوَيِدهِ َسِلـَم امُْسِلـُموَن ِمْن لَِسانِـِه 

 :فضل الستقامة عى أوامر اه 
               ) قال اه تعاى: -1

                    
 .[31-31]فصلت/ (                  
اإْساِم  ي : ُقْل يهعن سفيان بن عبداه الثقفي ري اه عنه قال: ُقلُت َيا َرُسوَل او -1

 .()أخرجه مسلم«. ُقْل آَمنُْت بِاه َفاْستَِقمْ »َقاَل:  ، َقوا  ا َأْسأُل َعنْـُه َأَحدا  َبـْعَدكَ 
  :فضل الورع 

، »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النعان بن بشر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه  إَن احَاَل َبِن 
، َوبَ  َأ َوإَن احََراَم َبِن  بُـَهاِت اْستَْرَ يْنَـُهـَا ُمْشتَبِـَهات  ا َيـْعَلـُمُهَن َكثِر  ِمَن النَاِس، َفَمِن اَتَقى الش 

بُـَهاِت َوَقَع ي احََراِم، َكالَراِعي َيْرَعى َحْوَل اِحـَمى ُيْوِشُك  لِِدينِـِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ي الش 
، َأْن َيْرَتَع فِيِه، َأا  ، أَا َوإَن ِحـَمى اه َمـَحاِرُمُه، َأا َوإَن ي اجََسِد ُمْضَغة  َوإَن لُِكِل َملٍِك ِحـَمى 

ُه، َأا َوِهَي الَقْلُب  ُه، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجََسُد ُكل   .(6)متفق عليه .«إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اجََسُد ُكل 
 :فضل اإحسان 
                   )  قال اه تعاى: -1

 .[11 -11]امرسات/ (      
              ) قال اه تعاى:و -1

 .[111]البقرة/(     
    (                         ):قال اه تعاىو -3

 .[125/ ]البقرة
 

                                                        

 (.11( واللفظ له، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.31برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.1522(، ومسلم برقم )51برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق عليه( 6)
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 :فضل احب ي اه 
َثاث  َمْن ُكَن فيِه َوَجَد َحاَوَة اإيَاِن: َأْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه أن النبي عن أنس ري  -1

، َوَأْن َيْكَرَه َأْن ٬ُه إَا ـَيُكوَن اه َوَرُسوُلـُه َأَحَب إَليِه ِمـَا ِسَواُهـَا، َوَأْن ُيـِحَب امْرَء ا ُيـِحب  
 .(1)متفق عليه .«ْقَذَف ي النَارِ َيـُعوَد ي الُكْفِر َكَا َيْكَرُه َأْن ُيـ

ا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَى ُيـِحَب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه عن النبي بن مالك عن أنس و -1
 .()متفق عليه .«أَِخيِه َما ُيـِحب  لِنَْفِسهِ 

اَمِة: َأيَن إَن اه َيـُقوُل َيوَم الِقيَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
 .(6)أخرجه مسلم«. يـي، َيوَم ا ظَِل إَا ظِلِ ـامتَحاب وَن بِـَجاي، اليَوَم ُأظِل ُهـْم ي ظِلِ 

 :فضل البكاء من خشية اه 
                ) قال اه تعاى: -1

                       
                     

 .[15-13 / ]امائدة  (   
                             تعاى:اه قال و -1

                                 
 .[112-117/اإراء]             

حابه يء فخطب عن أص ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: بلغ رسول اه و -3
ِر، َوَلو َتْعَلـُموَن َما َأْعَلـُم ـُعِرَضْت َعَيَ اجَنَُة َوالنَاُر، َفَلـْم َأَر َكاليَْوِم ي اخَْرِ َوالَش »فقال: 

نْـُه، َيوم  َأَشد  مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَا َأتى عى أَْصَحاِب َرُسوِل اه «. َوَلبََكيْتُـْم َكثِرا   ،َلَضِحْكتُـْم َقِليا  
 .  .()متفق عليهَقاَل: َغَطوا ُرُؤوَسُهـْم َوَلـُهـْم َخنن 

ُهـَا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -1 َعيْنَاِن ا َتـَمس 
                                                        

 ( .13(، واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.15( واللفظ له، ومسلم برقم )13، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1522برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 ( واللفظ له.1352م )(، ومسلم برق1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )



 
111 

 .(1)أخرجه الرمذي«. ٬النَاُر، َعْن  َبَكْت ِمْن َخْشيَِة اه، َوَعْن  َباَتْت َتـْحُرُس ي َسبِيِل ا
 :فضل طيب الكام وطاقة الوجه 
                                     )قال اه تعاى:  -1

                               ) 
 .[152]آل عمران/

                      قال اه تعاى: و -1
                            

 .[131-133]آل عمران/ (      
ا َتـْحِقَرَن ِمَن امَْعُروِف َشيْئا  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه قال: قال ي رسول اه و -3

 .()أخرجه مسلم«. َوَلو َأْن َتْلَقى َأَخاَك بَِوْجٍه َطْلٍق 
 :فضل الزهد ي الدنيا 
               )  قال اه تعاى: -1

 .[21]العنكبوت/  (  
                      )قال اه تعاى: و -1

                           
 .[11/الكهف]  (        
ٍد الَلُهـَم اْجَعْل ِرْزَق آِل ُمـَحـمَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
 .(6)متفق عليه .«تا  ُقوْ 
ِر ـُمنُْذ َقِدَم امَِدينََة ِمْن َطَعاِم البُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما َشبِـَع آُل ُمـَحـَمٍد و -1

 .()متفق عليهَثاَث َليَاٍل تِبَاعا  َحتَى ُقبَِض. 
 

                                                        

 (.1232/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 1)
 (.1212برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.1155(، ومسلم برقم )2121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1271( واللفظ له، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :فضل اإنفاق ي وجوه اخر 
                                    ) قال اه تعاى: -1

                                
 .[121 -121]البقرة/  (                  

َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبِـُح الِعبَاُد فيِه إَا َمَلَكاِن » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -1
 «.اِن َفيَـُقوُل َأَحُدُهـَا: الَلُهـَم أْعِط ُمنِْفقا  َخَلفا ، َوَيـُقوُل اآَخُر: الَلُهـَم أْعِط ُمـْمِسكا  َتَلفا  َينْزِ 

 .(1)متفق عليه
 :فضل اإكثار من أعال الر 
                 قال اه تعاى: -1

                  
                  

 .[35 /اأحزاب]                      
                     ) قال اه تعاى:و -1

 .[7 /احديد]  (             
                       قال اه تعاى:و -3

                                 
 .[131-133 /آل عمران]             

« َمْن َأْصبَـَح ِمنُْكُم اليَوَم َصاِئا ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َقاَل َأبو َبْكٍر َرِيَ اه « َفَمْن َتبِـَع ِمنُْكُم اليَوَم َجنَاَزة ؟»َقاَل: ،  َأنا :َقاَل َأبو َبْكٍر َرِيَ اه َعنْـهُ 

َفَمن »َقاَل: ،  َأنا :َقاَل َأبو َبْكٍر َرِيَ اه َعنْـهُ « َفَمن َأْطَعَم ِمنُْكُم اليَوَم ِمْسِكينا ؟»َقاَل:  ،َأنا :َعنْـهُ 
َما اْجتَـَمْعَن : »ملسو هيلع هللا ىلصَأنا، َفَقاَل َرُسوُل اه  :َقاَل َأبو َبْكٍر َرِيَ اه َعنْـهُ « َعاَد ِمنُْكُم اليَْوَم َمِريضا ؟

 .()أخرجه مسلم«. ةَ ـَدَخَل اجَنَ  ي اْمِرئ إَا 
                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1111برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق عليه( 1)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
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 ٬َمْن َبنَى َمْسِجدا  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثان بن عفان ري اه عنه أنه قال: سمعت النبي و -5
 .(1)متفق عليه«. َبنَى اه َلـُه ي اجَنَِة ِمثَْلـهُ 

  التواضعفضل: 
                              )قال اه تعاى :   -1

 .]13القصص/[(   

ۓ                          وقال اه تعاى :   -1
 .]21-23/الفرقان[                            

َوَما  ، َما َنَقَصْت َصَدَقة  ِمْن َمالٍ : » قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه و  -3
 .()أخرجه مسلم«. اه إَِا َرَفَعُه ه َوَما َتَواَضَع َأَحد   ،ا  بَِعْفٍو إَِا ِعزّ  َعبْدا  اه َزاَد 

  العدل واإحسانفضل: 
                          )قال اه تعاى :   -1

 .]21النحل/[  (           

                           )وقال اه تعاى :   -1
 .]111البقرة/[  (             

اه ْقِسطَن ِعنَْد ـإَِن امُ : » ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها قال: قال رسول اه  -3
اَلِذيَن َيْعِدُلوَن ي ُحْكمِهْم  ، َوِكْلتَا َيَدْيِه َيِمن   ، َمنَابَِر ِمْن ُنوٍر َعْن َيِمِن الَرمَِن َعَز َوَجَل عى 

 .(6)أخرجه مسلم«. َوَما َوُلوا  َوَأْهِليِهمْ 
 
 
 
 
 

                                                        

 ( واللفظ له.533(، ومسلم برقم )151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1511برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1117برقم ) أخرجه مسلم( 6)



 
111 

 فضائل القـرآن الكـريم - 2
 :فضل القرآن الكريم 
             )  قال اه تعاى: -1

                   
 .[13]الزمر/ (        

              ) قال اه تعاى:و -1
 .[11-2]اإراء/ (                     

   (                 )قال اه تعاى:و -3
 .[12 /النحل]
 .[155 /اأنعام]  (                    ) قال اه تعاى:و -1
                                 قال اه تعاى:و -5

 .[11-11 /فصلت]                              
 :فضل قارئ القرآن العامل به 

 (                         )قال اه تعاى :  -1
 .]171اأعراف/[
امؤِمـُن اَلِذي َيـْقـَرأُ الُقـْرآَن َوَيـْعَمـُل بِـِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنـه عن النبي و -1

َوامُْؤِمُن اَلِذي ا َيـْقَرأُ الُقْرآَن َوَيـْعَمُل بِـه َكالتَْمـَرِة، ، ُرَجـِة، طَْعُمَها طَيِب  َوِرُحَها طَيِب  َكاأُتْ 
ــَرأُ الُقـْرآَن َكالَرْيـَحـاَنـِة، ِرُحـَها طَيِب  ، طَْعُمَها َطيِب  َوا ِريـَح َلـَها َوطَْعُمَها َوَمثَـُل امُنافِـِق اَلِذي َيـْق

 «.َوَمثَــُل امنَافِـِق اَلِذي ا َيـْقـَرأُ الُقــْرآَن َكاحَنْظََلــِة، طَْعُمَها ُمــر  أَْو َخبِيـث  َوِرُحـَها ُمـر  ، ُمـر  
 .(1)متفق عليه

 :فضل تعُلم القرآن وتعليمـه 
                               )قال اه تعاى:  -1

 .]72آل عمران/[   (                                     
                                                        

 (.727قم )( واللفظ له، ومسلم بر5152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ُكْم َمْن تََعَلَم الُقْرآَن َوَعَلَمهُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن عثان ري اه عنه عن النبي و -1  .(1)أخرجه البخاري.« َخْرُ
 :فضل اماهر بالقرآن 

بِالُقْرآِن َمَع الَسَفَرِة الِكـَراِم  امَاِهرُ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول اه 
، َلـُه َأْجَرانِ  َرِة، َواَلِذي َيـْقَرأُ الُقْرآَن َوَيتَتَْعتَُع فِيِه، َوُهَو َعَليِه َشاق   فضل الجتاع عى تاوة القرآن:  .()متفق عليه«. الَرَ

                       قال اه تعاى:  -1
                               

 .]31-12/فاطر[                  
َوَما اْجتَـَمَع َقوم  ي َبيٍْت ِمْن : »..  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

يْـِهـُم الَسِكينَُة، َوَغِشيَتْـُهـُم الَرْحـَمُة، ُبيُوِت اه، َيتُْلوَن ِكتَاَب اه، َوَيتََداَرُسوَنـُه َبيْنَـُهـْم، إَا َنَزَلْت َعلَ 
 تعاهد القرآن: وجوب  .(6)أخرجه مسلم.«ِرْع بِـِه َنَسبُـهُ ـَوَحَفتْـُهـُم امائَِكُة، َوَذَكَرُهـُم اه فِيْـَمْن ِعنَْدُه، َوَمْن َبطََأ بِـِه َعَمُلـه، َلـْم ُيْس 

                           قال اه تعاى:  -1
 .] 171/اأعراف[
َتَعاَهُدوا الُقْرآَن َفَواَلِذي َنْفي بِيَِدِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه عن النبي و -1

 فضل ساع القرآن :  .()متفق عليه«. َلـُهَو َأَشد  َتَفِصيا  ِمَن اإبِِل ي ُعُقِلـَها
                             )قال اه تعاى :  -1

 .]11  -17الزمر/[(                                  
 .]111/اأعراف[                       وقال اه تعاى :  -1
اه  َيا َرُسوَل  :ُقْلُت « َرْأ َعيَ ـاقْ : »ملسو هيلع هللا ىلصمسعود ري اه عنه قال: قال ي النبي  ابنعن و -3

 يُْت عى َهِذِه اآية:ـَفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِساِء َحتَى َأتَ ، «َنَعمْ »آْقَرُأ َعَليَْك َوَعَليَك ُأْنِزَل؟ َقاَل: 
                                                        

 (.5117برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 ( واللفظ له.721(، ومسلم برقم )1237، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.721( واللفظ له، ومسلم برقم )5133، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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« َحْسبَُك اآنَ »َقاَل: (            )
 قرآن:فضل َمن  يقوم بال  .(1)متفق عليهَفالتََفت  إَليِه َفإَذا َعيْنَاُه َتْذِرَفاِن. 

ا َحَسَد إَا ي اْثنتِن: َرُجل  آتاُه اه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر ري اه عنها عن النبي اعن 
يِل َوآناَء الُقْرآَن، َفُهَو َيـُقوُم بِـِه آناَء الَليِل َوآناَء النََهاِر، َوَرُجل  آتاُه اه َماا ، َفُهَو ُينِْفُقُه آناَء اللَ 

 فضل حسن الصوت بالقرآن:  .()متفق عليه «.النََهارِ 
ْيٍء َما أَِذَن لِنَبٍِي َيتََغنَى ـلَِش  َما َأِذَن اهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه يبلغ به النبي 

 .(6)متفق عليه«. بِالُقْرآنِ 
 :فضل سورة الفاحة 
 .]17/احجر[                    قال اه تعاى :  -1
َأا ُأَعِلُمَك »ى ري اه عنه... قلت يا رسول اه إنك قلت: ـعيد بن امعلَ عن أي سو -1

ِهَي الَسبُْع امثَاي، َوالُقرآُن الَعظيُم  ، َرِب الَعاَلـِمن ٬احَـْمُد »َقاَل: « َأْعَظَم ُسوَرٍة ي الُقرآنِ 
 :فضل سورة اإخاص  .()أخرجه البخاري«. اَلِذي ُأوتِيتُـهُ 

َفَلَا َأْصبََح  ، َأَحد  ُيَرِدُدَها َأَن َرُجا  َسِمَع َرُجا  َيْقَرُأ ُقْل ُهَو اه سعيد ري اه عنه عن أي
َواَلِذي : »  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه، َهاـَوَكَأَن الَرُجَل َيتََقال   ،َفَذَكَر َذلَِك َلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء إى َرُسوِل اه

 :فضل امعوذات  .()أخرجه البخاري«.ْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن لتَ  إهاَنْفي بِيَِدِه 
َأَمْ َتَر آياٍت ُأنِزَلِت الَليَْلَة َمْ ُيَر  »:  ملسو هيلع هللا ىلص عن عقبة بن عامر ري اه عنه قال : قال رسول اه

 .()مسلم أخرجه«.َوُقْل َأُعوُذ بَِرِب النَاِس  ،ُقْل َأُعوُذ بَِرِب اْلَفَلِق  ، ِمثُْلُهَن َقط  
                                                        

 (.111له، ومسلم برقم ) ( واللفظ5151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.115(، ومسلم برقم )5115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.721(، ومسلم برقم )5111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.5112برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.5113برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.111برقم ) مسلمأخرجه ( )
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 فضل سورة البقرة: 
إَِن الَشيَْطاَن  ،َا ْجَعُلوا ُبيُوَتُكْم َمَقابِرَ »: ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اهعن أي هريرة ري اه عنه قال

 .(1)مسلمأخرجه «. َينِْفُر ِمَن اْلبَيِْت اَلِذي ُتْقَرأُ فِيِه ُسوَرُة اْلبََقَرةِ 
 فضل الوصية بالقرآن: 

؟ َفَقاَل: ا، َفُقْلُت َكيَْف ُكتَِب ملسو هيلع هللا ىلصآْوَى النَبِي   :داه بن أي أوىسألت عب :عن طلحة قال
 .()متفق عليه. ٬عى النَاِس الَوِصيَُة، ُأِمُروا بِـَها َوَلـْم ُيْوِص؟ َقاَل: أَْوَى بِِكتَاِب ا

 :فضل قراءة القرآن 

                 )قال اه تعاى :  -1
                               

 .]31  -12/فاطر[(         
اْقَرُؤوا الُقْرآَن، »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أمامة الباهي ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1

ِل ِعْمَراَن، َفإهَا َفإَنُه يِأِي َيْوَم الِقيَاَمِة َشِفيعا  أَْصَحابِـِه، اْقَرُؤوا الَزْهَراَوْيِن: البَقَرَة َوُسوَرَة آ
طَْرٍ َصَواَف، َتْأتِيَاِن َيوَم الِقيَاَمِة َكَأَهُـَا َغَاَمتَاِن، أَْو َكَأَهُـَا َغيَاَيتَاِن، َأْو َكَأَهُـَا فِْرَقاِن ِمْن 

، اْقَرُؤوا ُسوَرَة البَقَرِة،، ُتـَحاَجاِن َعْن أَْصَحابِـِهـَا  َيْستَطيُعَها  َوا َرة ،ـَوَتْرَكَها َحْس  َفإَن أَْخَذَها َبَرَكة 
 .(6)أخرجه مسلم«. البََطَلةُ 

َأيـِحب  َأَحُدُكْم إَذا َرَجَع إى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
ُث آياٍت َيـْقَرُأ بِـِهَن َفثَا»َنَعْم، َقاَل:  :ُقْلنَا« َأْهِلـِه َأْن َيـِجَد فِيِه َثاَث َخِلَفاٍت ِعَظاٍم ِسَاٍن؟

 .()أخرجه مسلم«. َأَحُدُكْم ي َصاتِـِه َخْر  َلـُه ِمْن َثاِث َخلَِفاٍت ِعَظاٍم ِسَانٍ 
 :الُقرآنِ  ُيـَقاُل لَِصاِحِب : » ملسو هيلع هللا ىلص: قاَل رُسوُل اه  قاَل  َرِيَ اه َعنْـُهـا َعْن عبِداه بِن َعْمروٍ و -1

ْنيَاـَكَا ُكنَْت تُ  اْقَرأ َواْرتَِق َوَرِتْل  داود أخرجه أبو«.َفإَن َمنِْزَلَك ِعنَْد آِخِرآيٍة َتْقَرُؤَها، َرِتُل ي الد 
 .()والرمذي

                                                        

 (.711برقم ) مسلمأخرجه ( 1)
 (.1231( واللفظ له، ومسلم برقم )5111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1211( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1121/ أخرجه أبو داود برقم ) حسن صحيح( )
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 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبـي  - 8
  ملسو هيلع هللا ىلصفضل نسب النبي : 

إَن اه اْصَطَفى ِكنَاَنَة ِمْن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن واثلة بن اأسقع ري اه عنه قال: سمعت النبي 
ِمْن  ِعيَل، َواْصَطَفى ُقَرْيشا  ِمْن ِكنَاَنَة، َواْصطََفى ِمْن ُقَرْيٍش َبنِي َهاِشٍم، َواْصَطَفايَوَلِد إْسَا 
 : ملسو هيلع هللا ىلصأساء النبي   .(1)أخرجه مسلم«. َبني َهاِشمٍ 

، َوَأنا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جبر بن مطعم ري اه عنه أن رسول اه  ، أنا ُمـَحـَمد  إَن ي َأْسَاء 
نا امَاِحي اَلِذي َيـْمـُحو اه َي الُكْفَر، َوَأنا احَاِرُ اَلِذي ُيـْحَرُ النَاُس عى َقَدَمَي، َأْحـَمُد، َوأَ 

 «. َوَأنا الَعاِقُب اَلِذي َليَْس َبـْعَدُه َأَحد  
 : عى اأنبياءملسو هيلع هللا ىلص فضل النبي   .()متفق عليه«. َوَنبِي  التَوَبِة، َوَنبِي  الَرْحـَمةِ »وي لفظ: 

                              ): قال اه تعاى -1
 .[11/اأحزاب] (          

ُفِضْلُت عى اأَنبِيَاِء بِِسٍت: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
ْعِب، َوُأِحَلْت يـُت َجَواِمَع الَكِلـِم، َوُنِص يْ ـُأْعطِ  اأَْرُض َطُهْورا    الَغنَاِئُم، َوُجِعَلْت يَ ْرُت بِالر 

، َوُختِـَم َي النَبِي ونَ   .(6)أخرجه مسلم«. َوَمْسِجدا ، َوُأْرِسْلُت إى اخَْلِق َكاَفة 
َمثَي َوَمثَُل اأَنبِيَاِء ِمْن َقبْي َكَمثَِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -3

ُبنْيَانا  َفَأْحَسنَـُه َوَأْجـَمَلـُه إَا َمْوِضَع َلبِنٍَة ِمْن َزاِوَيٍة ِمْن َزَواَياُه، َفَجَعَل النَاُس َيُطوُفوَن  َرُجٍل َبنَى
  «.نَ بِيِ بِـِه، َوَيـْعَجبُوَن َلـُه، َوَيـُقوُلوَن: َهَا ُوِضَعْت َهِذِه الَلبِنَُة، َقاَل: َفَأنا الَلبِنَُة َوَأنا َخاتِـُم النَ 

 :الناسعى ملسو هيلع هللا ىلص فضل النبي   .()متفق عليه
                               ):  قال اه تعاى -1

                                                        

 (.1172برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، واللفظ له.1355( )1351(، ومسلم برقم )1122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.513برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 ( واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )3535، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 .[1-1/اجمعة] (                       

                     ) :  ال اه تعاىوق -7
 .[111/التوبة] (            

                           ) :  وقال اه تعاى -3
 .[11/الفتح] (    

  عى ميع اخائق: ملسو هيلع هللا ىلصفضل النبي 
ُد َوَلِد آَدَم َيوَم الِقيَاَمِة، َوَأَوُل َأنا َسيِ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 

، َوأََوُل َشافٍِع، َوَأَوُل ُمَشَفعٍ   .(1)أخرجه مسلم«. َمْن َينَْشق  َعنْـُه الَقْرُ
  ملسو هيلع هللا ىلصاإراء وامعراج بالنبي: 
                  )  قال اه تعاى: -1

 .[1]اإراء/ (          
اِق )َوُهَو َداَبة  أْبيَُض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنِس ْبِن َمالٍِك ري اه عنه أَن َرُسوَل اه  َعنْ و -1 ُأتِيُت بِالُرَ

يَْت َطِويل  َفْوَق اِحـَاِر َوُدوَن البَـْغِل، َيَضُع َحافَِرُه ِعنَْد ُمنْتَـَهى َطْرفِِه( قال: َفَرِكبْتُـُه َحتَى أَتيُْت بَ 
 ُه بِاحَْلَقِة التِي َيْربُِط بِـِه اأَنبِيَاُء. ت  ـطْ امَْقِدِس، قال، َفَربَ 

، ُثَم َخَرْجُت  يُل َعَليْـِه الَساُم بِإَناٍء ، قال: ُثَم َدَخْلُت امَْسِجَد َفَصَليُْت فِيِه َرْكَعتَْنِ َفَجاَءي ِجْرِ
ُت الَلبََن، َفَقاَل جِ  ،ِمْن َخـْمرٍ  يُل َوإَناٍء ِمْن َلبٍَن، َفاْخَرْ ُثَم َعَرَج بِنَا إى ، : اْخَرَْت الِفْطَرةَ ملسو هيلع هللا ىلصْرِ

يُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قال: ُمـَحـَمد   يُل َفِقيَل: َمْن أنَت؟ قال: ِجْرِ ِقيَل  ،الَسَاِء، َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ
 .بِآَدَم، َفَرَحَب ي َوَدَعا ي بِـَخْرٍ َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقْد ُبـِعَث إَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَذا أنا 

يُل َعَليْـِه الَساُم، َفِقيَل: َمْن أْنَت؟ قال: ِجْرِ  يُل، ُثَم َعَرَج بِنَا إى الَسَاِء الثَانِيَِة، َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ
، ِقيَل: َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقدْ  ُبـِعَث إَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَذا أنا  ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قال: ُمـَحـَمد 

، ْرٍ بِاْبنَِي اخَاَلِة ِعيَسى بِن َمْرَيـَم َوَيـْحيَى بِن َزَكِرَيا َصَلَواُت اه َعَليْـِهـَا، َفَرَحبَا َوَدَعَوا ي بِـخَ 
يُل، َفِقيَل  يُل، ِقيَل: َوَمْن ُثَم َعَرَج ي إى الَسَاِء الثَالِثَِة، َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ : َمْن أنَت؟ قال: ِجْرِ

                                                        

 (.1171برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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، ِقيَل: َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقْد ُبـِعَث إَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَذا أنا بِيُوُسَف ملسو هيلع هللا ىلصَمَعَك؟ قال: ُمـَحـَمد  
َج بِنَا إى الَسَاِء الَرابِـَعِة، ُثَم َعرَ  ،، إَذا ُهَو َقْد ُأْعطَِي َشْطَر احُْسِن، َفَرَحَب َوَدَعا ي بِـَخْرٍ ملسو هيلع هللا ىلص

 ، يُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قال: ُمـَحـَمد  يُل َعَليْـِه الَساُم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ
، َفإَذا أنا بِإْدِريَس ، قال: َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقْد ُبـِعَث إَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا ، َفَرَحَب َوَدَعا ي بِـَخْرٍ

 .(  ) َعَز َوَجَل:  قال اُه
يُل. ِقيَل: َوَمْن  يُل، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ ُثَم َعَرَج بِنَا إى الَسَاِء اخَاِمَسِة َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ

. ِقيَل: َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقدْ  ، ملسو هيلع هللا ىلصُبـِعَث إَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا. َفإَذا أنا بِـَهاُروَن  َمَعَك؟ قال: ُمـَحـَمد 
يُل َعَليْـِه الَساُم، ِقيَل: ، َفَرَحَب َوَدَعا ي بِـَخْرٍ  ُثَم َعَرَج بِنَا إى الَسَاِء الَساِدَسِة، َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ

يُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قال: ُمـحَ  ، ِقيَل: َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقْد ُبـِعَث َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ ـَمد 
 .، َفَرَحَب َوَدَعا ي بِـَخْرٍ ملسو هيلع هللا ىلصإَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا َفإَذا أنا بُِموَسى 

يُل، ِقيَل: َومَ  يُل، َفِقيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ ْن ُثَم َعَرَج إى الَسَاِء الَسابِـَعِة، َفاْستَْفتَـَح ِجْرِ
، ِقيَل: َوَقْد ُبـِعَث إَليْـِه؟ قال: َقْد ُبـِعَث إَليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَذا أنا بِإْبَراِهيَم ملسو هيلع هللا ىلصَمَعَك. قال: ُمـَحـَمد  

ا ظَْهَرُه إى البَيِْت امَْعُموِر، َوإَذا ُهَو َيْدُخُلـُه ُكَل َيْوٍم َسبُْعوَن أْلَف َمَلٍك ا َيـُعوُدوَن ملسو هيلع هللا ىلص ، ُمْسنِد 
ُثَم َذَهَب ِي إى الِسْدَرِة امُنْتَـَهى، َوإَذا َوَرُقَها َكآَذاِن الِفيََلِة، َوإَذا َثَمُرَها َكالِقاِل، قال،  .إَليْـهِ 

ْت، َفَا أَحد  ِمْن َخْلِق اه َيْستَطِيُع أْن َينَْعتَـَها ِمْن ُح  ، نِـَهاْس َفَلـَا َغِشيَـَها ِمْن أْمِر اه َما َغِيَ َتَغَرَ
َفنَزْلُت إى ُموَسى  .َفأْوَحى اه إَيَ َما أْوَحى، َفَفَرَض َعَي َخـْمِسَن َصاة  ي ُكِل َيْوٍم َوَليَْلةٍ 

، قال: اْرِجْع إى َرِبَك، َفاْسأْلـُه ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل: َما َفَرَض َرب َك عى ُأَمتَِك؟ ُقْلُت: َخـْمِسَن َصاة 
ُتـُهـْم. ـأَمتَـَك ا ُيطِيُقوَن َذلَِك، َفإنِ  التَْخِفيَف، َفإنَ  اِئيَل َوَخَرْ  ي َقْد َبَلْوُت َبني إْرَ

َفَرَجْعُت إى  .َخِفْف عى ُأَمتِي، َفَحَط َعنِي َخـْمسا   ِي َفُقْلُت: َيا َرِب قال: َفَرَجْعُت إى رَ 
ـَك ا ُيطيُقوَن َذلَِك َفاْرِجْع إى َرِبَك َفاْسأْلـُه ، قال: إَن أَمتَ ُموَسى َفُقْلُت: َحَط َعنِي َخـْمسا  

َحتَى قال: َيا ُمـَحـَمُد!  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َفَلـْم أَزْل أْرِجُع َبْنَ َرِي َتـبَاَرَك َوَتَعاَى َوَبْنَ ُموَسى  التَْخِفيَف.
ر  َفَذلَِك َخـْمُسوَن َصاة ، َوَمْن َهـَم بِـَحَسنٍَة ـإَهَُن َخـْمُس َصَلَواٍت ُكَل َيْوٍم َوَليَْلٍة، لُِكِل َصاٍة َعْش 

، َفإْن َعِمَلـَها ُكتِبَْت َلـُه َعْرا   ، َوَمْن َهـَم بَِسيِئٍَة َفَلـْم َيـْعَمْلـَها َلـْم ُتْكتَْب َفَلـْم َيـْعَمْلـَها ُكتِبَْت َلـُه َحَسنَة 
ُتـُه، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َفنَزْلُت َحتَى اْنتَـَهيُْت إى ُموَسى  ِحَدة .َشيْئ ا، َفإْن َعِمَلـَها ُكتِبَْت َسيِئَة  َوا َفأْخَرْ
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َفُقْلُت: َقْد َرَجْعُت إى َرِي َحتَى  ملسو هيلع هللا ىلصاْرِجْع إى َرِبَك َفاْسَألـُه التَْخِفيَف، َفَقاَل َرُسوُل اه 
 .(1)متفق عليه«. اْستَـْحيَيُْت ِمنْـهُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصبي فضل الصاة والسام عى الن: 
             ) قال اه تعاى: -1

 .[52]اأحزاب/(   
ى اه ـى َعَي َواِحَدة  َصلَ ـَمْن َصلَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1

 .()أخرجه مسلم«. َعَليِه َعْرا  
َماِئَكة  َسيّاِحَن  ٬إَن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

 .(6)أخرجه أمد والنسائي«. ي اأْرِض ُيبَِلُغوي ِمْن ُأَمتي الَسامَ 
  ملسو هيلع هللا ىلصأكمل كيفية للصاة عى النبي: 
 الَلُهـَم َصِل عى ُمـَحـَمٍد َوَعى آِل ُمـَحـَمٍد، َكَا َصَليَْت عى إْبَراِهيَم، َوَعى آِل إْبَراِهيَم إَنَك »

، الَلُهـَم َباِرْك عى ُمـَحـَمٍد، َوَعى آِل ُمـَحـَمٍد َكَا َباَرْكَت عى إْبَراِهيَم، َوَعى آِل  َحـِميد  َمـِجيْد 
 .()متفق عليه«. إْبَراِهيَم إَنَك َحـميد  َمـجيد  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ( واللفظ له.121قم )(، ومسلم بر7517، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1111) ،  وأخرجه النسائي برقم(3222/أخرجه أمد برقم ) صحيح( 6)
 (.112( واللفظ له، ومسلم برقم )3371، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبي  - 2
 :فضل الصحابة 
          ) قال اه تعاى: -1

                                    
 .[111]التوبة/ (  

                            قال اه تعاى:و -1
                                     
                                

 .[12/الفتح]                        
ا َتُسب وا َأْصَحاي، ا َتُسب وا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

ي بِيَِدِه، َلْو َأَن َأَحَدُكْم َأنَفَق ِمثَْل ُأُحٍد ذهبا  َما َأْدَرَك ُمَد َأَحِدِهـْم َوا ـَأْصَحاي، َفَواَلِذي َنْفِس 
  :البيت لآفضل   .(1)متفق عليه«. ِصيَفهُ نَ 
 ،َغَداة  َوَعَليِْه ِمْرط  ُمَرَحل  ِمْن َشْعٍر َأْسَودَ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج النَبِي  : َقاَلْت عن عائشة ري اه عنها -1

ُثَم  ،طَِمُة َفَأْدَخَلَهاُثَم َجاَءْت َفا ،ُحَسْنُ َفَدَخَل َمَعهُ ـُثَم َجاَء الْ  ،َحَسُن ْبُن َعٍي َفَأْدَخَلهُ ـَفَجاَء الْ 
          )» :َجاَء َعي  َفَأْدَخَلُه ُثَم َقاَل 

 . ()أخرجه مسلم .«(
 َلَك  أُْهِدي أَا : َفَقاَل  ُعْجَرةَ  ْبنُ  َكْعُب  َلِقيَنِي َقاَل : َقاَل  َليَْى  أَي ْبنِ  الَرْمَنِ َعبْدِ  وعن -1

 ُنَصِي  َفَكيَْف  َعَليَْك  ُنَسِلمُ  َكيَْف  َعلِْمنَا َقدْ  ، ٬ا َرُسوَل  َيا :َفُقْلنَا َعَليْنَا َج َخرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبَِي  إِنَ  ،َهِدَية  
 إِْبَراِهيمَ  آلِ  ىـَعلَ  َصَليَْت  َكَا  َحَمدٍ ـمُ  آلِ  ىـَوَعلَ  َحَمدٍ ـمُ  ىـَعلَ  َصِل  الَلُهمَ :  َفُقوُلوا» :َقاَل  ؟َعَليَْك 
 إِْبَراِهيمَ  آلِ  ىـَعلَ  َباَرْكَت  َكَا  َحَمدٍ ـمُ  آلِ  ىـَوَعلَ  َحَمدٍ ـمُ  ىـَعلَ  َباِركْ  الَلُهمَ  ،ِجيد  ـمَ  ِميد  ـَح  إَِنَك 
 . (6)متفق عليه. «ِجيد  ـمَ  ِميد  ـَح  إَِنَك 

                                                        

 (، واللفظ له.1511(، ومسلم برقم )3273، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.112(، واللفظ له، ومسلم برقم )2357، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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، َمَغازيهِ  َبْعضِ  ي عليَا   َخَلَف  ملسو هيلع هللا ىلصوعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه أن رسول اه  -3
 َتْرَى  َأَما» :ملسو هيلع هللا ىلصه ا َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل  .َوالِصبْيَانِ  النَِساءِ  َمعَ  َخَلْفتَنيه، ا َرُسوَل  ايَ  :َعي   َلهُ  َفَقاَل 
 :َخيَْرَ  َيْومَ  َيُقوُل  هُ ــَوَسِمْعتُ  «َبْعِدي بَُوةَ ـنُ  َا  أنه إَِا  ،ُموَسى ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمنِْزَلةِ  ِمنِي َتُكونَ  َأنْ 
 اْدُعوا» :َفَقاَل  ،َها َفتََطاَوْلنَا :َقاَل  «َوَرُسوُلهُ هُ ا ِحب هُ ـَويُ  َوَرُسوَلهُ هَ ا ِحب  ـيُ  َرُجا   ةَ الَرايَ  َأُْعطَِنَ »
 يةُ اْآ  َهِذهِ  َنزَلْت  اَومّ  ، َعَليْهِ ُه ا َفَفتََح  إَِليْهِ  الَراَيةَ  َوَدَفعَ  َعيْنِهِ  ي َفبََصَق ،  َأْرَمدَ  بِهِ  َفأُيَ  ،«َعليّا   ي

 :َفَقاَل  َوُحَسيْنا   َوَحَسنا   َوَفاطَِمةَ  َعِليّا   ملسو هيلع هللا ىلصه ا َرُسوُل  َدَعا ،(    )
 . (1)متفق عليه .«َأْهي َهُؤَاءِ  الَلُهمَ »
، ملسو هيلع هللا ىلصُي النَبِِي ـي َكَأَن ِمْشيَتََها َمْش ـأَْقبََلْت َفاطَِمُة َمِْش  نها قالت: وعن عائشة ري اه ع -1
 ُثَم َأْجَلَسَها َعْن َيِمينِِه َأْو َعْن ِشَالِِه ُثَم َأَرَ إَِليَْها َحِديثا   ،«بِاْبنَتي َمْرَحبا  »: ملسو هيلع هللا ىلصي  َقاَل النَبِ فَ 

 .َفَضِحَكْت  ُثَم أََرَ إَِليَْها َحِديثا   ؟َم َتبِْكنَ ـلِ  :َفُقْلُت َها ،َفبََكْت 
َي ِرَ ـَما ُكنُْت ِأُْفِش  :َفَقاَلْت  ،َفَسَألتَُها َعَا َقاَل  ، ِمْن ُحْزنٍ أَْقَرَب  َما َرَأْيُت َكاْليَْوِم َفَرحا   :َفُقْلُت 

يَل َكاَن ُيَعاِرُضني  :َفَقاَلْت  ،َفَسَألتَُها ملسو هيلع هللا ىلصَحتَى ُقبَِض النَبِي  ،  ملسو هيلع هللا ىلصه َرُسوِل ا َأَرَ إَِي إَِن ِجْرِ
َوإَِنِك َأَوُل َأْهِل  ، َر َأَجيـَوَا ُأَراُه إَِا َحَض  ، َعاَم َمَرَتْنِ َوإَِنُه َعاَرَضنِي الْ  ، اْلُقْرآَن ُكَل َسنٍَة َمَرة  

َأَما َتْرَضْنَ َأْن َتُكوي َسيَِدَة نَِساِء َأْهِل اجَنَِة َأْو نَِساِء » :َفَقاَل  ،ي َفبََكيُْت  حاقا  ـَبيْتي لَ 
 فضل اخلفاء الراشدين:  . ()تفق عليهم .َفَضِحْكُت لَِذلَِك « ُمْؤِمنِنَ ـالْ 
بِـِحْفِظ َباِب احَاِئِط،  َدَخَل َحائطا  َوأَمـَري  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه أن النبي  -1

ُه بِاجَنَةِ »َفَجاَء َرُجل  َيْستَْأِذُن، َفَقاَل:  َفإَذا أبوَبْكٍر، ُثَم َجاَء آَخُر َيْستَْأِذُن، َفَقاَل: «. اْئَذْن َلـُه َوبَِرْ
ُه بِاجَنَةِ ائْ » اْئَذْن َلـُه »َفإَذا ُعَمُر، ُثَم َجاَء آَخُر َيْستَأِْذُن، َفَسَكَت ُهنَيْـَهة  ُثَم َقاَل: «. َذْن َلـُه َوبَِرْ

 .(6)متفق عليهَفإَذا ُعثَْاُن ْبُن َعَفاَن. « ْرُه بِاجَنَِة، َعَى َبْلَوى َستُِصيبُـهُ ـَوَبِش 
َكاَن َعَى ِحَراٍء ُهَو َوَأبو َبْكٍر َوُعَمُر  ملسو هيلع هللا ىلص ري اه عنه َأَن َرُسوَل اه  ةَ َعْن أَي ُهَرْيرَ و -1

َبْرُ  َفَا َعَليَك ، اْهَدْأ »:ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه ، فتََحَرَكِت الَصْخَرةُ  ،َوُعثَْاُن َوَعي  َوَطْلَحُة َوالز 
 .()أخرجه مسلم .«أَْو َشِهيد  ، َأْو ِصِديق  ، إَِا َنبِي  

                                                        

 (، واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )3712، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1151(، ومسلم برقم )3213، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1113(، واللفظ له، ومسلم برقم )3225ي برقم )، أخرجه البخارمتفق عليه( 6)
 (.1117برقم ) أخرجه مسلم ()
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 :فضل امهاجرين واأنصار 
     ۓ       ) قال اه تعاى: -1

                            
                    

 .[2-1]احر/ (       
                   قال اه تعاى:و -1

                                
 .[12-11التوبة/]              

          ) قال اه تعاى:و -3
 .[71نفال/]اأ(            

َلْوا اِهْجَرُة َلُكنُْت اْمَرءا  ِمَن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َوَلْو َسَلَك النَاُس َواِديا  َوَسَلَكِت اأَنَصاُر َواِديا  َأْو ِشْعبا  َلَسَلْكُت َواِدي اأَنَصاِر أَْو  اأْنَصاِر،

 .(1)متفق عليه«. ِشْعَب اأَنَصارِ 
 
 

                                                        

 (.1152(، واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ويشتمل عى ما يي:     
 اخلق فضل حسن -1

  
 ، وتشمل:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أخاق -7 
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 اأخـــاقكتاب 
 وشايله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أخـــاق

  َق وخلَ  ،ودعا إليها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي اتصف ها التي احسنة ي هذا الباب أهم اأخاق  دت  أور
ا، ويتجمل ها، ل التي كان يتحى ها؛ لتكون قدوة لكل مسلم يتحى هيها، والشا

 . ها، ويعبد اه بموجبها، وخالق الناس وُيوطِن نفسه عى اكتساها
               ) قال اه سبحانه: -1

  [.11]اأحزاب/(  جئ              
               )  قال اه تعاى:و -1

 . [111 -122 ]اأعراف/ (                
 : أفضل احي 

أكمل امؤمنن إيانا  أحسنهم خلقا ، ويدرك امؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وخيار 
الناس أحاسنهم أخاقا ، وأفضل امؤمنن أحسنهم خلقا ، ومن هنا كان اكتساب اأخاق 

  .، وأحسن حلية يتحى ها امسلمالفاضلة خرا  من اكتساب الذهب والفضة
َوالَذَهِب،  اِدِن الِفَضةِ ــاِدُن َكَمعَ ــالنَاُس َمعَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصه أن رسول اه ـي اه عنـرة رضــي هريــن أبــع

 اإْساِم إَذا َفُقُهوا، َواأَْرَواُح ُجنُود  ُمـَجنََدة ، َفَا َتَعاَرَف ِخيَاُرُهـْم ي  اجَاِهِليَةِ ْم يِخيَاُرُهـ
ــِمنْـهَ   .(1)متفق عليه«. َف، َوَما َتنَاَكَر ِمنْـَها اْختََلَف ا اْئتَلَ ــ
 :فضل حسن اخلق 
                      )  قال اه تعاى: -1

                                             
                                                               

                                      
 . [132 -133/آل عمران](                           

                                                        

 ( واللفظ له.1231، ومسلم برقم )( 3123اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 1)
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ۓ                         ) :تعاىقال اه و -1
                                   

                                         
 [.27-23/الفرقان](            

                 :تعاىقال اه و -3 
                  

                               
 [.35/اأحزاب]                   

إَن ِمْن ِخيَاِرُكْم : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه قال: عن عبداه بن عمرو ري اه عنها و -1
 .  (1)متفق عليه «.ُكْم َأْخاقا  ـَأْحَسنَ 

ٍء َأثَقُل ي َما»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي الدرداء ري اه عنه عن النبي و -5 يَْزاِن ِمْن  امِمْن َيْ
 .()أخرجه أبو داود والرمذي«. ِق لُ ـُحْسِن اخُ 

ُكْم بَِأَحبُِكْم َأا: »ملسو هيلع هللا ىلصن جده قال: قال رسول اه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عو -2  ُأْخِرُ
 َقوُم:الَقاَل  ، َثاثا   َأَعاَدَها َمَرَتِن َأوْ ـفَ  َقوُم،الَفَسَكَت  « ؟ ِقيَاَمةِ الِلسا  َيوَم َمـجْ َربُِكْم ِمنِي َوأَق ،إيَ 
 .(6)دب امفرده أمد والبخاري ي اأأخرج«. ُكْم ُخُلقا  ـَأْحَسنُ »َقاَل:  اه،َيا َرُسوَل  َنَعم 
 :ًأحسن الناس أخاقا 

الذي كان  ملسو هيلع هللا ىلصرها للتحي باأخاق احسنة هو ااقتداء بالنبي ـأفضل الطرق وأسهلها وأيس
طي َمْن َحَرَمه، ويعفو عَمن ظلمه، ويصل ُيـعُخلقه القرآن، وكان أحسن الناس َخلقا  وُخلقا ، 

 .مع اخلق إليه، وهذه أصول اأخاقَمْن قطعه، وحسن إى من أساء 
فعلينا ااقتداء به ي سائر أحواله، إا ما خصه اه به، فذلك خاص به ا يشاركه فيه غره 
كالنبوة، والوحي، ونكاح أكثر من أربع زوجات، وحرمة نكاح نسائه بعده، وحرمة اأكل 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصي سنته  من الصدقة، وعدم إرثه ونحو ذلك ما هو معلوم
                                                        

 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )3552، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1111(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1722/أخرجه أبو داود برقم ) صحيح( )
 (.175فرد برقم )(،  وأخرجه البخاري ي اأدب ام2735/أخرجه أمد برقم )صحيح( 6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاق النبي أخ

  ملسو هيلع هللا ىلص:حسن خلق النبي 
 . [1]القلم/ (       )  قال اه تعاى: -1
فاحشا ، وا متفِحشا ،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: م يكن النبي و -1

 .  (1)متفق عليه «.ُكْم َأْخاقا  ـإَن ِمْن ِخيَاِرُكْم َأْحَسنَ »وكان يقول: 
َر ِسنَِن َفَا َقاَل ي: ُأٍف، َوا لِـَم ـَعْش  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخَدْمُت النَبَِي  عن أنس ري اه عنهو -3

 .()متفق عليهَصنَْعَت، َوا أَا َصنَْعَت. 
  ملسو هيلع هللا ىلص: كرمه 
ٍء قط  َفقاَل: ا. ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: ما سئَِل النَبي   -1  .(6)متفق عليهَعْن َيْ
، َوَكاَن  النَاسِ  َوَد ـَأْج  ملسو هيلع هللا ىلصوُل اه ـ: َكاَن َرُس  لعن ابن عباس ري اه عنها قاو -1

يُل ـاَن حْنَ َيْلقـوُن ي َرمَض ــأَْجَوُد ما َيك اَن ـِل َليْلٍة مْن َرمَض ـاُه ي كـاَن َيْلقــ، َوك اُه ِجْرِ
 .()عليهمتفق رآَن َفَلَرسوُل اه أَجَوُد باخَْرِ مَن الِرْيِح امُْرسَلِة.ــَفيَُداِرسُه الق

عى اإْساِم َشيْئا  إَا َأْعَطاُه، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َما ُسِئَل َرُسوُل اه و -3
ُيـْعطِي  َفَجاَءُه َرُجل  َفَأْعَطاُه َغنَا  َبَن َجبََلِن، َفَرَجَع إى َقوِمِه َفَقاَل: َيا َقوِم َأْسِلـُموا َفإَن ُمـَحـَمدا  

 .()أخرجه مسلمـْخَشى الَفاَقَة. َعطاء  ا يَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص: اؤه ــحي 

أََشَد َحيَاء  ِمَن الَعْذَراِء ي ِخْدِرَها،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي  
 .()متفق عليهَفإَذا َرَأى َشيْئا  َيْكَرُهُه َعَرْفنَاُه ي َوْجِهِه. 

  ملسو هيلع هللا ىلص: تواضعه 
ا ُتطُْرْوي َكَا »َيـَقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصه عنه قال: َسِمْعُت النَبَِي عن عمر بن اخطاب ري ا -1

                                                        

 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )3552، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1312( واللفظ له، ومسلم برقم )2131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )2131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )2ي برقم )، أخرجه البخارمتفق عليه( )
 (.1311برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 .(1)أخرجه البخاري«. َعبُْد اه َوَرُسوُلـهُ  َأْطَرِت النََصاَرى اْبَن َمْرَيـَم، َفإَنَا َأنا َعبُْدُه، َفُقوُلوا
، َفقَ و -1 ء  : إَن ي إَليَك هاَلْت َيا َرُسوَل اعن أنس ري اه عنه َأَن اْمَرَأة  َكاَن ي َعْقِلـَها َيْ

، َفَقاَل:  َفَخا َمَعَها « َي َلِك َحاَجتَـِك ـَيا ُأَم ُفاٍن اْنظُِري أََي الِسَكِك ِشئِْت، َحتَى أَْقِض »َحاَجة 
 .()أخرجه مسلمي َبـْعِض الط ُرِق َحتَى َفَرَغْت ِمْن َحاَجتِـَها. 

َلْو ُدِعيُت إى ِذَراٍع َأْو ُكَراٍع أََجبُْت، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي هريرة ري اه عنهو -3
 .(6)أخرجه البخاري«.  َوَلْو ُأْهِدَي إَي ِذَراع  أَْو ُكَراع  َلَقبِْلُت 

  ملسو هيلع هللا ىلص:شجاعته 
أَْحَسَن النَاِس، َوَكاَن َأْجَوَد  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه  -1

َوَلَقْد َفِزَع َأْهُل امَِدْينَِة َذاَت َليَْلٍة، َفاْنطََلَق ناس  ِقبََل الَصْوِت، ،َكاَن أَْشَجَع النَاسِ النَاِس، وَ 
َراِجعا ، َوَقْد َسبََقُهـْم إى الَصوِت، َوُهَو عى َفَرٍس أي َطْلـَحَة ُعْرٍي  ملسو هيلع هللا ىلصتَلَقاُهـْم َرُسوُل اه ـفَ 

َقاَل: « َوَجْدَناُه َبـْحرا ، أَْو إَنُه َلبَـْحر  »َقاَل:« َراُعواـَراُعوا،َلـْم تُ ـَلـْم تُ »ـُقوُل: ي ُعنُِقِه الَسيُْف َوُهَو يَ 
 .() عليه متفقطَأُ.َوَكاَن َفَرسا  ُيبَ 

 َوُهَو أْقَرُبنَا ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه قال: َلَقْد َرَأْيتُنَا َيوَم َبْدٍر َوَنْحُن َنلوُذ بَِرُسوِل اه و -1
ــْن أََشِد النَاِس َيوَمئٍِذ َبأسـا .   ملسو هيلع هللا ىلص:رفقه   .()أخرجه أمدإى الَعُدِو، َوَكاَن ِم

عن أي هريرة ري اه عنه أن أعرابيا  بال ي امسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال  -1
َسْجا  ِمْن َماٍء، َفإَنَا ُبـِعثْتُـْم  َدُعوُه َوَأْهِريُقوا عى َبْولِـِه َذنوبا  ِمْن َماٍء، َأوْ : »ملسو هيلع هللا ىلصهم رسول اه 

 .()متفق عليه« يَن، َوَلـْم ُتبَْعثُوا ُمَعِرينَ ـرُميَِس 
َوَسِكنُوا ، ُروا ـُروا َوا ُتَعِس ـَيِس : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: قال النبي و -1 

 .(7)متفق عليه«. َوا ُتنَِفُروا
                                                        

 (.3115برقم )  أخرجه البخاري( 1)
 (.1312برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1521برقم )  أخرجه البخاري( 6)
 ( واللفظ له.1317(، ومسلم برقم )1211خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه( )
 (.251/أخرجه أمد برقم ) صحيح( )
 (.111( واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1731(، ومسلم برقم )2115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 7)
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َيا َعاِئَشُة إَن اه َرفِيق  ُيـِحب  الِرْفَق، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنها أن رسول اه عن عائشة ري اه عو -3 
 .(1)متفق عليه«.  ي عى َما ِسَواهُ ـي عى الِرْفِق َما ا ُيـْعطِي عى الُعنِْف، َوَما ا ُيـْعطِ ـَوُيـْعطِ 
  ملسو هيلع هللا ىلصعفوه : 
                       )قال اه تعاى: -1

                                         
  . ]13]امائدة/ (        

ُهـَا َما  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما ُخِرَ َرُسوُل اه و -1 َبَن َأْمَريِن إَا َأَخَذ َأْيَرَ
لِنَْفِسه، إَا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصِمنْـُه، َوَما اْنتََقَم َرُسوُل اه  َلـْم َيُكْن إْثا ، َفإْن َكاَن إْثا  َكاَن َأْبَعَد النَاسِ 

 .()متفق عليهبِـَها.  ٬ُتنتَـَهَك ُحْرَمُة اه فيَنتَِقَم 
  ملسو هيلع هللا ىلص: رمته 
                                        )قال اه تعاى: -1

  . ]152/آل عمران] (                             
َوُأَماَمُة بِنُْت َأي الَعاِص عى  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي قتادة ري اه عنه قال: َخَرَج َعَليْنَا النَبِي  و -1

 .(6)متفق عليهى، َفإَذا َرَكَع َوَضَع، َوإَذا َرَفَع َرَفَعَها. ـَعاتِِقِه َفَصلَ 
ــعن أي هريو -3 ــاحسن بن عي وعن ملسو هيلع هللا ىلصه ه قال: َقبَل رسول اـي اه عنـرة رضـ ده اأقرع ـ

ــبن حابس التميمي جالس رة من الولد ما َقبَلت منهم أحدا ، فنظر ـا ، فقال اأقرع: إن ي عشـ
ــثم ق ملسو هيلع هللا ىلصإليه رسول اه   .()متفق عليه«. َمْن ا َيْرَحـُم ا ُيْرَحـمُ »ال: ــــ

 ،ى أََحُدُكْم لِلنَاِس َفْليُـَخِفْف ـَذا َصلَ إ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1 
 .()متفق عليه«. َشاءَ  ى أََحُدُكْم لِنَْفِسِه َفْليُطَِوْل َماـَفإَن ِمنْـُهـُم الَضِعيَف، َوالَسِقيَم، َوالَكبَِر، َوإَذا َصلَ 

 :ِة َوَعَليِْه ُبْرد  َوَعى ُغَاِمِه ِمثُْلُه َفُقْلنَاَمَرْرَنا بَِأي َذٍربِالَرَبذَ :َعِن امَْعُروِر بِن ُسَوْيٍد َقاَل و -5
إَِنُه َكاَن َبيْني َوَبْنَ َرُجٍل ِمْن إِْخَواي َكَام  َوَكاَنْت  :َفَقاَل  ،يا َأبا َذٍر َلْو َمَْعَت َبيْنَُهَا َكاَنْت ُحَلة  

                                                        

 ( واللفظ له.1523لم برقم )(، ومس2217، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1317( واللفظ له، ومسلم برقم )3521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.513( واللفظ له، ومسلم برقم )5222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1311( واللفظ له، ومسلم برقم )5227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.127( واللفظ له، ومسلم برقم )713جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه( )
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ُتُه بُِأِمِه َفَشَكاي إى ال ُه َأْعَجِميَة  َفَعَرْ َيا َأبا َذٍر إَِنَك اْمُرؤ  » : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َفَلِقيُت النَبَِي ملسو هيلع هللا ىلص نَبِِي ُأم 
َيا َأبا َذٍر إَِنَك اْمُرؤ  » :َقاَل  ،َمْن َسَب الِرَجاَل َسب وا َأَباُه َوُأَمهُ  اه ،َيا َرُسوَل  :ُقْلُت  «َجاِهِليَة   فيَك 
ـُم اه َتـْحَت َأْيِديُكْم، َفَأْطِعُموُهـْم ِمـَا َتْأكُلوَن، َوَألبُِسوُهـْم ُهـْم إْخَواُنُكْم، َجَعَلـهُ ، َجاِهليَة   فيَك 

 .(1)متفق عليه«.، َوا ُتَكِلُفوُهـْم َما َيـْغِلبُـُهـْم، َفإْن َكَلْفتُـُموُهـْم َفَأِعينُوُهـمْ  ِمـَا َتْلبَُسونَ 
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَمِرَض، َفَأتاُه النَبِي   ملسو هيلع هللا ىلصَيـْخُدُم النَبَِي  عن أنس ري اه عنه قال: َكاَن ُغام  َيـُهوِدي  و -2

َفنََظَر إى َأبِيِه َوُهَو ِعنَْدُه َفَقاَل َلـُه: َأطِْع َأبا الَقاِسِم « َأْسِلـمْ »َيـُعوُدُه، َفَقَعَد ِعنَْد َرأِْسِه َفَقال َلـُه: 
 : ملسو هيلع هللا ىلصضحكه تبسمه و  .  ()أخرجه البخاري «.اَلِذي َأْنَقَذُه ِمَن النَارِ  ٬ُد احَـمْ »َوُهَو َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرَج النَبِي   َفَأْسَلـمَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ُمْستَـْجـِمعا  َقط  َضاِحكا  َحتَى َأَرى  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما َرَأْيُت النَبَِي  -1

 .(6)متفق عليهِمنْـُه َلـَهَواتِـِه، إَنَا َكاَن يتَـبََسُم. 
ُمنُْذ َأْسَلـْمُت، َوا رآي إَا َتـبََسَم ي  ملسو هيلع هللا ىلصي اه عنه قال: َما َحَجبَنِي النَبِي  عن جرير رو -1

 .()متفق عليهَوْجِهي. 
ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب ، َفَقاَل : َيا  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجل  إَِى النَبِِي وعن ابن مسعود ري اه عنه قال:  -3

ِسُك الَسَمَواِت َعَى إِْصبٍَع، َواْأََرِضَن َعَى إِْصبٍَع، َوالَشَجَر َوالثََرى ُيمْ  اهإَِن  ،َأَبا اْلَقاِسمِ 
َضِحَك  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَرَأْيُت النَبَِي ، ُثَم َيُقوُل: َأَنا امَِلُك، َأَنا امَِلُك َاِئَق َعَى إِْصبَعٍ ، َواخَ َعَى إِْصبَعٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص: اؤه ــبك  .()متفق عليه. (َحَق َقْدِرهِ  اهَوَما َقَدُروا )َحتَى َبَدْت َنَواِجُذُه ، ُثَم َقَرَأ : 
ُقْلُت: َيا َرُسوَل اه، « اْقَرْأ َعيَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسعود ري اه عنه قال: قال ي النبي  -1
 إى َهِذِه اآيِة: ، َفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِساِء، َحتَى َأَتْيُت «َنَعمْ »ْقَرُأ َعَليَْك، َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ قال: آ

، «َحْسبَُك اآنَ »قال:  (           )
 .()متفق عليهَفالتََفت  إَليِه َفإَذا َعيْنَاُه َتْذِرَفاِن. 

                                                        

 ( واللفظ له.1221(، ومسلم برقم )31، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1352برقم )  أخرجه البخاري( )
 (.122( واللفظ له، ومسلم برقم )2121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1175( واللفظ له، ومسلم برقم )2112)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( )
 (.1712( واللفظ له، ومسلم برقم )7115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.111( واللفظ له، ومسلم برقم )5151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ُيَصِي َوي َصْدِرِه َأِزيز   ملسو هيلع هللا ىلصر ري اه عنه قال: رأيُت َرُسوَل اه خِ عن عبداه بن الِش و -1
 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي. ملسو هيلع هللا ىلصلبَُكاِء َكَأِزيِز الَرَحى ِمَن ا

 «. ْرَجلِ ــكأزيِز امِ »للنسائي:  روايةوي 
  أمر اه:  ملسو هيلع هللا ىلصغضبه 
وي البيت ِقَرام فيه صور، فتلَون  ملسو هيلع هللا ىلصَي النبي ـعن عائشة ري اه عنها قالت: دخل َعلَ  -1

ِس َعَذابا  َيْوَم الِقيَاَمِة اَلِذيَن ِمْن َأَشِد النَا: »ملسو هيلع هللا ىلصوجهه ثم تناول السر فهتكه، وقالت: قال النبي 
َورَ   .()متفق عليه«. ُيَصِوُروَن َهِذِه الص 

ــفقال: إن ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مسعود ري اه عنه قال: أتى رجل النبي و -1 ــي أتأخــ ْن صاة ــــر عَ ــــــ
ــق ملسو هيلع هللا ىلصداة من أجل فان ما ُيطيل بنا، قال: فا رأيت رسول اه ـــــالغ َد غضبا  ي موعظٍة ط أشـــ

َفإَن  ،ُكْم َما َصَى بِالنَاِس، َفْليَتَـَجَوزْ ـي   َها النَاُس إَن ِمنُكم ُمنَِفِريَن َفأـي   َيا أَ »منه يومئذ، قال: فقال: 
 .(6)متفق عليه«. َوَذا احَاَجةِ  ،َوالَكبِرَ  ، فيِهـُم امريَض 

  عى أمته:  ملسو هيلع هللا ىلصشفقته 
          )  قال اه تعاى: -1

 . [111]التوبة/ (    
َمثَي َوَمثَُلُكْم َكَمثَِل َرُجٍل َأْوَقَد َنارا  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

َعِن النَاِر، َوَأنتُـْم  ُهَن َعنْـَها، َوَأنا آِخذ  بِـُحَجِزُكمْ ـَفَجَعَل اجَنَاِدُب َوالَفَراُش َيـَقْعَن فِيْـَها، َوُهَو َيُذب  
 .()أخرجه مسلم«. َتَفَلتُوَن ِمْن َيِدي

  إى الناس: ملسو هيلع هللا ىلصانبساطه 
 َصِغٍر  يَليُـَخالُِطنَا َحتَى َيـُقوَل أٍَخ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: إْن َكاَن النَبِي  

 .()متفق عليه«. َيا َأَبا ُعَمٍر َما َفَعَل الن َغْرُ »
 

                                                        

 (.1111(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )211/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.1117( واللفظ له، ومسلم برقم )2112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.122( واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1115برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1151( واللفظ له، ومسلم برقم )2112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 ملسو هيلع هللا ىلصده زه : 
 .(1)متفق عليه«.تا  الَلُهـَم اْرُزْق آَل ُمـَحـَمٍد ُقوْ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي عن أي هريرة ري اه عنه  -1
ُمنُْذ َقِدَم امِدْينََة ِمْن َطَعاِم ُبٍر  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما َشبِـَع آُل ُمـَحـَمٍد و -1

 .()متفق عليه .َثاَث َليَاٍل تِبَاعا  َحتَى ُقبَِض 
عن عروة عن عائشة ري اه عنها أها كانت تقول: َواه َيا اْبَن ُأْختِي إْن ُكنَا َلنَنُْظُر إى و -3

،  ملسو هيلع هللا ىلصاهاِل ُثَم اهاِل، ُثَم اهاِل، َثاَثَة َأِهَلٍة ي َشْهَريِن، َوَما ُأْوِقَد ي َأبيَاِت َرُسوِل اه  َنار 
َقْد َكاَن لَِرُسوِل  أنهالتَْمُر َوامَاُء، إَا ، َخاَلُة َفَا َكاَن ُيـَعيُِشُكْم؟ َقاَلْت: اأَْسَوَداِن  َقاَل: ُقْلُت َيا

ِمْن َألبَانِـَها  ملسو هيلع هللا ىلصِجران  ِمَن اأَنَصاِر، َوَكاَنْت َلـُهـْم َمنَاِئُح َفَكاُنوا ُيْرِسُلوَن إى َرُسوِل اه  ملسو هيلع هللا ىلصاه 
 .(6)ليهمتفق عَفيَْسِقينَاُه. 

، َوا َوا ِدْرَهـا   ِدينَارا   ملسو هيلع هللا ىلصقال: َما َتَرَك َرُسوُل اه  ري اه عنه َعْن َعْمِرو ْبِن احَاِرِث و -1
، إا َبـْغَلتَـُه البَيَْضاَء اَلتِي َكاَن َيْرَكبُـَها، َوِساَحُه، َوأْرضا   َوا َعبْدا   َجَعَلـَها اْبِن الَسبِيِل  أَمة 

 .  .()جه البخاريأخرَصَدَقة 
  ملسو هيلع هللا ىلصعدله : 

: -وفيه- عن عائشة ري اه عنها أن قريشا  أَمهم شأن امرأة امخزومية التي رقت..
ُثَم َقام َفاْختَطََب ُثَم « ؟٬أَتْشَفُع ي َحٍد ِمْن ُحُدْوِد ا: »ملسو هيلع هللا ىلصفكَلمه أسامة بن زيد، فقال رسول اه 

َق فِيْـِهـُم الّش إَنَا أَْهَلَك اَلِذيَن َقبَْلكُ »َقاَل:  َق ـْم، َأَهُـْم َكاُنوا إَذا َرَ فِيِهـُم  ِريُف َتَرُكوُه، َوإَذا َرَ
َقْت َلَقطَْعُت َيَدَها  .()متفق عليه«.الَضِعيُف أََقاُموا َعَليِه احََد، َوأْيـُم اه َلْو َأَن َفاطَِمَة بِنَْت ُمـَحـَمٍد َرَ

  ملسو هيلع هللا ىلصحلمه : 
ها قالت: يا رسول اه، هل أتى عليك يوم كان أشَد من يوم أحد؟ عن عائشة ري اه عن

َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقوِمِك َوَكاَن َأَشد  َما َلِقيُت ِمنْـُهـْم َيوَم الَعَقبَِة،إْذ َعَرْضُت َنْفِي عى اْبِن »فقال: 
،ايَل ـَعبِْد َيالِ  َفاْنَطَلْقُت َوَأنا َمْهـُموم  عى َوْجِهي، َفَلـْم  بِن َعبِْد ُكاٍل، َفَلـْم ُيـِجبْني إى َما أََرْدت 

                                                        

 (.1155( واللفظ له، ومسلم برقم )2121جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.1271(، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1271(، ومسلم برقم )1527، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1121برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )3175رقم )، أخرجه البخاري بمتفق عليه( )
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يُل.  َأْستَِفْق إَا بَِقْرِن الثََعالِِب، َفَرَفْعُت َرأِْي َفإَذا َأنا بَِسَحاَبٍة َقْد َأَظَلتْني، فنََظْرُت َفإَذا فيْـَها  ِجْرِ
ْوا َعَليَْك، َوَقْد َبـَعَث إَليَك َفنَاَداي َفَقاَل: إَن اه َعَز َوَجَل َقْد َسِمَع َقوَل قَ  وِمَك َلَك َوَما َرد 

، ُثَم َقاَل  ،َمَلَك اِجبَاِل لِتَْأُمَرُه بَِا ِشئَْت فِيِهـمْ  َيا ُمـَحـَمُد  :َقاَل َفنَاَداي َمَلُك اِجبَاِل َوَسَلَم َعَيَ
، ِل، َوَقْد َبـَعثَني َرب َك إَليَْك لِتَْأُمَري بَِأْمِرَك إَن اه َقْد َسِمَع َقوَل َقوِمَك َلَك، َوَأنا َمَلُك اِجبَا
َبْل َأْرُجو َأْن ُيـْخِرَج : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َلـُه َرُسوُل اه ،  َفَا ِشئَْت؟ إْن ِشئَْت َأْن ُأْطبَِق َعَليِهـُم اأَْخَشبَنِ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصصره   .(1)متفق عليه«. ـِه َشيْئا  ِرُك بِ ـاه ِمْن َأْصابِـِهـْم َمْن َيـْعبُُد اه َوْحَدُه ا ُيْش 
                       )  قال اه تعاى: -1

                                   
 . [11/الكهف] (        
 َوُهَو ُيوَعُك  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: َدَخْلُت عى َرُسوِل اه و -1

َأَجْل : »ملسو هيلع هللا ىلص: إَنَك َلتُوَعُك َوْعكا  َشديدا . َفَقاَل َرُسوُل اه ٬َفَمَسْستُـُه بِيَِدي َفُقْلُت: َياَرُسوَل ا
:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َفُقْلُت: َذلَِك َأَن َلَك َأْجَرْيِن، َفَقاَل َرُسوُل اه « إِي ُأْوَعُك َكَا ُيْوَعُك َرُجاِن ِمنُْكمْ 

 .()متفق عليه .«َأَجْل »
َوُهَو ُمتََوِسد  ُبْرَدة  َلـُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن خباب بن اأرِت ري اه عنه قال: َشَكوَنا إى َرُسوِل اه و -3

َقْد َكاَن َمْن َقبَْلُكْم ُيْؤَخُذ الَرُجُل »ي ظِِل الَكْعبَِة َفُقْلنَا: َأا َتْستَنِْرُ َلنَا؟ أَا َتْدُعو َلنَا؟ َفَقاَل: 
ي اأَْرِض َفيُـْجَعُل فِيْـَها، َفيُـَجاُء بِامِنَْشاِر َفيُْوَضُع عى َرْأِسِه َفيُـْجَعُل نِْصَفِن، َفيُـْحَفُر َلـُه 

ُه َذلَِك َعْن ِدْينِـِه، َواه َليَتِـَمنَ   َهَذا َوُيـْمَشُط بَِأْمَشاِط احَِديِد ِمن ُدوِن َلـْحـِمِه َوَعْظِمِه، َفَا َيُصد 
 ، َوالِذْئَب عى َغنَِمهِ  ، َرَمْوَت ا َيـَخاُف إَا اهـِسَر الَراِكُب ِمْن َصنَْعاَء إى َحْض اأَْمُر َحتَى يَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ه حصن  .(6)أخرجه البخاري«. َوَلِكنَُكْم َتْستَْعِجُلونَ 

 .()متفق عليه«. را  َلْو َتْعَلـُموَن َما َأْعَلـُم َلَضِحْكتُـْم َقِليا  َوَلبََكيْتُـْم َكثِ »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن 
                                                        

 ( واللفظ له.1725(، ومسلم برقم )3131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.1571(، ومسلم برقم )5227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.2213برقم )  أخرجه البخاري( 6)
 (.1352واللفظ له، ومسلم برقم )( 1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ا َيـِحل  لِـُمْسِلـٍم َأْن َيـْهُجَر َأَخاُه َفوَق َثاِث ليَاٍل، َيْلتَِقيَاِن َفيُـْعِرُض َهَذا، »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن 
ُهـَا اَلِذي َيبَْدُأ بِالَسامِ   .(1)متفق عليه«. َوُيـْعِرُض َهَذا، َوَخْرُ

الظََن، َفإَن الَظَن َأْكَذُب احَِديِث، َوا َتـَحَسُسوا، َوا َتـَجَسُسوا، َوا إَياُكْم وَ »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن 
 .()متفق عليه«. َتنَاَجُشوا، َوا َتـَحاَسُدوا، َوا َتـبَاَغُضوا، َوا َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعبَاَد اه إْخَوانا  

 .  (6)أخرجه مسلم «.َفَعاَء َوا ُشَهَداَء َيوَم الِقيَاَمةِ ا َيُكوُن الَلَعاُنوَن ُش »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن 
اِر النَاِس َذا الَوْجَهنِ » : َيـُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن   «.َوَهُؤاِء بَِوْجهٍ  ،اَلِذي َيأْي َهُؤاِء بَِوْجهٍ  ، ِمْن ِرَ
 .()متفق عليه
ُيْسِلـُمُه، َوَمْن َكاَن ي َحاَجِة أِخيِه َكاَن امُْسِلـُم أُخو امُْسِلـِم، ا َيْظِلـُمُه َوا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

َرَج َعْن ُمْسِلـٍم ُكْرَبة  َفَرَج اه َعنْـُه ُكْرَبة  ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َسَرَ ـاه ي َحاَجتِـِه، َوَمْن فَ 
ُه اه َيْوَم الِقيَاَمةِ  ُمْسِلـا    .()متفق عليه«. َسَرَ
َح أْهَلَك  ،اَتُقوا الظ ْلـَم، َفإَن الظ ْلـَم ُظُلـَات  َيْوَم الِقيَاَمةِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  َح َفإَن الش  َواَتُقوا الش 

 .()أخرجه مسلم«. َواْستَـَحل وا َمـَحاِرَمُهـمْ ، َمْن َكاَن َقبَْلُكْم، َحـَمَلـُهـْم عى أْن َسَفُكوا ِدَماَءُهـْم 
اَب إذَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  َ  .  (7)أخرجه مسلم«. ا َرأْيتُـُم امََداِحَن َفاْحثُوا ي ُوُجوِهِهـُم الر 
وا أْنُفَسُكمْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان   .  ()أخرجه مسلم «.أْعَلـُم بِأْهِل الِرِ ِمنُْكمْ  اُه ، ا ُتَزك 
 .()أخرجه مسلم «.َمِن اْستََطاَع ِمنُْكْم أْن َينَْفَع أَخاُه َفْليَْفَعْل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َواليَْوِم اآِخِر َفْليَـُقْل َخْرا  أْو لِيَْصُمْت، وَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 .(1)عليه متفق «.َواليَْوِم اآِخِر َفا ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َواليَْوِم اآِخِر َفْليُْكِرْم َضيَْفهُ 

 
                                                        

 ( واللفظ له.1521(، ومسلم برقم )2137، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1523( واللفظ له، ومسلم برقم )2122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1521برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 ( واللفظ له.1512(، ومسلم برقم )2151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1511( واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1571برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.3111برقم ) أخرجه مسلم( 7)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1122برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.17برقم )( واللفظ له، ومسلم 2175، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص النبي ليشمـا
 « أْحَسَن النَاِس َوْجها ، َوأْحَسنَـُه َخْلقا ، َليَْس بِالَطِويِل الَذاِهِب َوا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه

 .(1)متفق عليه«. بِالَقِصرِ 

  َلـُه َشْعر  َيبُْلُغ َشحْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَبِي  »و ،  .()متفق عليه «.ـَمَة ُأُذنيهِ َمْرُبوعا ، َبـِعيَد َما َبْنَ امَنِْكبَْنِ

 (6)متفق عليه«. إَذا ُرَ اْستَنَاَر َوْجُهُه َكاَن َوْجَهُه ِقْطَعُة َقَمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

  متفق عليه «.َرِجا ، َليَْس بِالَسبِِط َوا اجَْعِد، َبْنَ ُأُذنيِه َوَعاتِِقهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َشَعُر َرُسوِل اه »و(). 

 متفق عليه«. يْف  ـَحْشوُه لِ  اَلِذي َينَاُم َعَليْـِه َأَدما   ملسو هيلع هللا ىلصوِل اه َكاَن فَِراُش َرُس »و(). 

 متفق عليه«. إَذا اْشتَـَكى َنَفَث عى َنْفِسِه بِامَُعِوَذاِت، َوَمَسَح َعنْـُه بِيَِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 

 (7)متفق عليه«. ُعِرَف ي َوْجِههِ  َشيْئا  َوإَِذا َكِرَه ، أََشَد َحيَاء  ِمْن اْلَعْذَراِء ي ِخْدِرَهاملسو هيلع هللا ىلص  َكانَ »و. 

 متفق عليه«. ُيبَاِرُ نَِساَءُه َفوَق اإَزاِر َوُهَن ُحيَض   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 
 ِلـِه، َوُطُهوِرِه، َوِي َشْأنِـِه ُكِلهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و ِلـِه، َوَتَرج  ُن ي َتنَع   .()متفق عليه«. ُيـْعِجبُـُه التَيَـم 

 َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إْربِـهِ ُيـ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و ،  .(1)متفق عليه«. قبُِل َوُيبَاِرُ َوُهَو َصاِئم 
 (11)متفق عليه«. ا َيطُْرُق َأْهَلـُه، َكاَن ا َيْدُخُل إَا ُغْدَوة  َأْو َعِشيَة   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَبِي  »و. 
 َف ِمَن الَعْرِ َدَخَل عى ُيـِحب  الَعَسَل َواحَْلَواَء، َوَكاَن إ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه »و َذا اْنَرَ

 .(1)متفق عليه «.نَِساِئِه َفيَْدُنو ِمْن إْحَداُهنَ 

                                                        

 (.1337( واللفظ له، ومسلم برقم )3512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1337( واللفظ له، ومسلم برقم )3551، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .واللفظ له (1722برقم )، ومسلم ( 3552برقم ) البخاريخرجه ، أ متفق عليه( 6)
 (.1331(، واللفظ له، ومسلم برقم )5215رقم )، أخرجه البخاري بمتفق عليه( )
 ( واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )2152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1121(، ومسلم برقم )1132، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1311(، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 7)
 ( واللفظ له.121(، ومسلم برقم )313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.121( واللفظ له، ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )1217، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1211له، ومسلم برقم )( واللفظ 1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 11)
 (.1171( واللفظ له، ومسلم برقم )5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 َحى، َفإَذا َقِدَم َبَدَأ بِامْسِجِد، َفَصَى فيْـِه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و ا َيـْقَدُم ِمْن َسَفٍر إَا َنـَهارا  ي الض 
 .(1)متفق عليه«. َرْكَعتَِن، ُثَم َجَلَس فِيهِ 

  متفق عليه«. َينَاُم َأَوَل الَليِْل َوُيـْحيِي آِخَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و() . 

 (6)متفق عليه«. ِحب  َأْن ُيَصِيَ َحيُْث َأْدَرَكتُْه الَصَاُة ـيُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و. 
 متفق عليه«. إَِذا اْشتََكى َنَفَث عى َنْفِسِه بِامَُعِوَذاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و(). 

 َم بَِكِلـَمٍة أََعاَدَها َثاثا  َحتَى ُتْفَهـَم، َوإَذا َأَتى عى َقوٍم َفَسَلَم َعَليْـِهـْم َسَلمَ إَذا َتـَكلَ  ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و 
 .  ()أخرجه البخاري«. َعَليِهـْم َثاثا  

 ُد َبَكَر بِالَصاِة، َوإَذا اْشتََد احَر  أْبَرَد بِالَصاةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .()بخاريأخرجه ال«. إَذا اْشتََد الَرْ

  :َيـْخُرُج إَذا َخَرَج ي َسَفٍر إَا  ملسو هيلع هللا ىلصَقَلَا َكاَن َرُسوُل اه لوقال كعب بن مالك ري اه عنه
 .  (7)أخرجه البخاري َيْوَم اخَـِميِس.

 ِقبَْلةَ ُيَصِي عى َراِحَلتِـِه َحيُْث َتَوَجَهْت، َفإَذا َأَراَد الَفِرْيَضَة َنَزَل َفاْستَْقبََل ال ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و.»  
 .  ()أخرجه البخاري

 أخرجه البخاري«. َيتََوَضأُ ِعنَْد ُكِل َصَاٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و(). 

 ُه ُمنِْذُر َجيٍْش ـَـإَذا َخطََب اْحـَمَرْت َعيْنَاُه، َوَعا َصوُتـُه، َواْشتََد َغَضبُـُه، َحتَى َكَأن ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و
 .  (1)جه مسلمأخر«. َيـُقوُل: َصبََحُكْم َوَمَساُكمْ 

 (11)أخرجه مسلم «.إَذا َدَخَل َبيْتَـُه َبَدَأ بِالِسَواكِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  . 
                                                        

 ( واللفظ له.712(، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.732(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (. 511برقم ) مسلم (، واللفظ له ،وأخرجه111البخاري برقم )، أخرجه  متفق عليه( 6)
 . (، واللفظ له (1121برقم ) مسلم ( ،وأخرجه 1132، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( )
 (.25برقم )  أخرجه البخاري( )
 (.212برقم )  أخرجه البخاري( )
 (.1212برقم ) أخرجه البخاري( 7)
 (.111برقم ) أخرجه البخاري( )
  (.111برقم ) أخرجه البخاري ()
 (.127برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.153برقم ) أخرجه مسلم( 11)
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 (1)مسلمأخرجه «.  َيْرَفُع َرْأَسُه إى الَسَاءِ ِمـَا  َكثِرا   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 
 ِسا   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و ٍذ إَذا َمَر بِآيٍة فِيَها َتْسبِيْـح  َسبََح، َوإَذا َمَر بِ  ،َيـْقَرُأ ُمَرَ ُسَؤاٍل َسأَل، َوإَذا َمَر بِتََعو 

 .  ()أخرجه مسلم «.َتَعَوذَ 
 (6)مسلم أخرجه«. إَذا َمِرَض َأَحد  ِمْن َأْهِلـِه َنَفَث َعَليِه بِامَُعِوَذاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

 أخرجه مسلم «.َيْذُكُر اه َتَعاى عى ُكِل َأْحيَانِـهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و()  . 

 مسلمأخرجه «. ْها  َرُجا  َس  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 

  البخاريأخرجه «. َرِحيا  َرفِيقا   ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »و(). 

 (7)سلمأخرجه م«. َرِحيا  َرقيقا   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و. 

  أخرجه مسلم «.ُيوِجُز ي الَصاِة َوُيتِـم   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و() . 
  بْـَح أَو  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و الَغَداَة َحتَى َتْطُلَع الَشْمُس، َفإَذا ا َيـُقوُم ِمْن ُمَصَاُه اَلِذي ُيَصِي فِيِه الص 

 . ()أخرجه مسلم «.َطَلَعِت الَشْمُس َقامَ 

 (1)أخرجه أبو داود «.َيتَـَخَلُف ي امَِسر، َفيُْزِجي الَضِعيَف، َوُيْرِدُف، َوَيْدُعْو َلـُهـمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

 (11)أخرجه أمد«. ـْجـَمـَر اْستَـْجـَمـَر ِوْترا  َوإَذا اْستَ  ،إَذا اْكتَـَحَل اْكتَـَحـَل ِوْترا   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

 (1)أخرجه أمد وأبو داود«. تعجبه الريح الطيبة ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و. 

 

                                                        

 (.1531برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (.771برقم ) أخرجه مسلم( )
  (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.373برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( .1113برقم ) أخـرجـه مسلم ()
 (.231)برقم  أخرجه البخاري( )
 (. 1211برقم ) أخرجه مسلم( 7)
 (.122برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.271برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1232/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 .(17521/أخرجه أمد برقم )صحيح( 11)
 (.1171،  وأخرجه أبو داود برقم )(12321/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 1)
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 (1)بو داودمد وأأخرجه أ«. َبَدَأ بِنَْفِسهِ أَحٍد إَذا َدَعا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 
 ــاَن َأَحـَب الثِيَـاِب إى َرُســوِل اه »و  .()و داود والرمذيأخرجه أب«. الَقِميْــُص  ملسو هيلع هللا ىلصَك
 (6)أخرجه أمد والنسائي«. إَذا َأَراَد احَاَجَة َأْبَعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

 أخرجه أبو داود والنسائي «.َيْلبَُس النَِعاَل الِسبْتِيََة، َوُيَصِفُر لِـْحيَتَـُه بِالَوْرِس َوالَزْعَفَرانِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 
  أخرجه النسائي«. ٍة َيتَـَختَُم بِـِه ي َيـِمينِـهِ َخاتِـُم فَِض  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِرُسوِل اه »و(). 
  أخرجه الرمذي والنسائي«. ا َيتََوَضُأ َبـْعَد الُغْسلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه »و(). 

  (7)أخرجه أبو داود والنسائي«. َوَيـْغتَِســُل بِالَصـاعِ  ،َيتََوَضـُأ بِامُـدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكـاَن َرُسـوُل اه »و. 

  َوَكاَن َعاَمُة ُخبِْزِهـْم  ملسو هيلع هللا ىلصاَن كَ »و ، َيبِيُْت الَليَاِيَ امُتتَابِـَعَة َطاِويا ، َوَأْهُلـُه ا َيـِجُدْوَن َعَشاء 
 .()أخرجه أمد والرمذي«. ُخبَْز الَشِعْرِ 

 أبوداود والرمذيأخرجه «. َوَغَض ِهَا َصْوَتُه  ،َذا َعطََس َغطَى َوْجَهُه بِيَِدِه أَْو بِثَْوبِهِ إ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و(). 

 ُف َأْن ـَـَوَا َيْأن ،ُر اخُْطبَةَ ـَوُيَقِص  ،َ َوُيطِيُل الَصَاة ،َوُيِقل  الَلْغوَ  ،ُيْكثُِر الِذْكرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و
 .(1)النسائيأخرجه «. َي َمَع اْأَْرَمَلِة َوامْسِكِن َفيَْقِيَ َلُه احَاَجَة ـَيْمِش 

 ُك بِـِه َشيئا  إذا َراعَ  ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و  . (11)أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة «.ُه يء قال: ُهَو اه َرِي ا أُْرِ

 (1)أخرجه احاكم«. ُيْسأُل َشيْئا  إَا َأْعَطاُه أَْو َسَكَت  ا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

 

                                                        

 (.3211( وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم )11112/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1721(،  وأخرجه الرمذي برقم )1115/أخرجـه أبو داود برقم ) صحيح( )
 (.12(،  وأخرجه النسائي برقم )15712/أخـرجـه أمد برقم )صحيح( 6)
 (.5111(، وأخرجه النسائي برقم )1111/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 (.5127لنسائي برقم )/أخرجه اصحيح( )
 ( وهذا لفظه.131(،  وأخرجه النسائي برقم )117/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 ( وهذا لفظه.317(، وأخرجه النسائي برقم )21/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 7)
 (.1321(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1313/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 .، وهذا لفظه(1715برقم ) الرمذي ( ، وأخرجه 5112و داود برقم )/أخرجه أب صحيح ( )
 .( 1111/أخرجه النسائي برقم ) صحيح ( 1)
 (.257/أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة برقم )صحيح( 11)
 (.1521/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( 1)
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 (1)أمد والبزارأخرجه «. َليَْس فيِه َكَسل   تَِمعا  ـجْ ـإَِذا َمَشى َمَشى مُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

 أمد أخرجه «. ْعَمُل الِرَجاُل ي ُبيُوهمْ يْخِصُف َنْعَلُه ، َوَيْعَمُل َما ـِخيُط َثْوَبُه ، َويَ ـيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و
 .()خاري ي اأدب امفرد والب

 اري ي أخرجه البخ«. ، َوَكاَن ا َيْأتيِه َأَحد  إَا َوَعَدُه َوَأْنَجَز َلـُه إْن َكاَن ِعنَْده َرِحيا   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و
 .(6)اأدب امفرد

 أخرجه أبو داود«. َكاما  َفْصا  َيْفَهـُمُه ُكل  َمْن َسِمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َكاُم رسول اه »و(). 
 أخرجه أمد«. َفإَذا اْستَيَْقَظ َبَدَأ بِالِسَواكِ ، َينَاُم إَا َوالِسَواُك ِعنَْدُه  ا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 

 
 
 

                                                        

 . (1321برقم ) -كشف اأستار - البزار ( ،وأخرجه 3133/أخرجه أمد برقم ) صحيح ( 1)
 . (512البخاري ي اأدب امفرد برقم ) ( ،وأخرجه 11213/أخرجه أمد برقم ) صحيح( )
 .(111ري ي اأدب امفرد برقم )/أخرجه البخاحسن( 6)
 (.1132/أخرجه أبوداود برقم )حسن( )
 .(5272/أخرجه أمد برقم )حسن( )



 
111 

 

 
 

كتاب اآداب -3
 
 

 ويشتمل عى ما يي:   
 امــــــــــــــــآداب الس -1
 آداب اأكل والشــــرب -7
 آداب الطريق والسوق -3
 رـــــــــــــــــآداب السف -4
 آداب النوم والستيقاظ -5
 اــــــــــــــــآداب الرؤي -6
 ذانـــــــــــآداب الستئ -2
 ـــــاسآداب العطــــــــ -8
  ضــامري عيادةآداب  -2

 اســــــــــــــآداب اللب -10        
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 اآدابكتاب 

 ومكارم اأخاق.  ،واأفعال ،مد من اأقوالُيـحاستعال ما  :اأدب   اآداب اإسامية :فقه 
 :اإسام دين كامل، نظم حياة اإنسان ي ميع أحوالهَمَن اه علينا بنعمة اإسام ، و

ودعاه إى ، بحسن العبادة مع ربه، وحسن اأدب مع خلقه، وحسن امعاملة مع غرهفأمره 
 .الكفار والبهائم والشياطن ، وميَزه بذلك عنالعدل واإحسان ومكارم اأخاق

، وغمره بإحسانه  ط سمعه وبرهبَ ظ لسانه وجوارحه، وَض فِ َمل ظاهره وباطنه، وحَ ـوَج 
 ي دنياه وآخرته. ، وهاه عّا يرهي دنياه وآخرته أمره با ينفعهوونعمه ، 

عند أكله وربه، وعند نومه ويقظته، وي آدابا  ورع له آدابا  مع نفسه، وآدابا  مع غره، و
 وي سائر أحواله.وي حال صحته ومرضه، حره وسفره، 

                       ) قال اه تعاى: -1
 .[3/امائدة [(                         

                                    ) قال اه تعاى:و -1
 .[1/امائدة] (      

                                           ) قال اه تعاى:و -3
جئ  . [11/اأحزاب] (           

                ) تعاى: اهقال و -1
 . [7]احر/ (   

                          ) قال اه تعاى:و -5
 . [21/النحل] (             

  ومن هذه اآداب الواردة ي القرآن وصحيح السنة ما يي:
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 آداب السام -1
  :فضل السام 
: أي  اإسام خر؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصعمرو ري اه عنها أن رجا  سأل النبي  عن عبداه بن -1
 .(1)متفق عليه«. ُتْطِعُم الَطَعاَم، َوَتْقَرُأ الَساَم َعَى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلـْم َتْعِرْف »
ُخُلوَن ي بِيَِدِه ا َتدْ ـَِواَلِذي َنْفس: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

ٍء إَذا َفَعْلتُـُموُه َتـَحابَ  بْتُـْم؟ اجَنََة َحتَى ُتْؤِمنُوا، َوا ُتْؤِمنُوا َحتَى َتـَحاب وا، َأَوَا َأُدل ُكْم َعَى َيْ
 .()أخرجه مسلم«. أْفُشوا الَساَم َبيْنَُكمْ 

النَاُس: أَْفُشوا الَساَم،  هاـ  أَي» :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قالعن عبداه بن سام ري اه عنه قال: و -3
، َتْدُخُلوَن اجَ   .(6)وابن ماجه أخرجه الرمذي«. نَة بَِسامٍ ـَوأَطِْعُموا الطََعاَم، َوَصل وا َوالنَاُس نِيَام 

 ة السام: صف 
 ی               ) قال اه تعاى: -1

 .[ 12لنساء/ا] ( 
فقال: الَساُم  ملسو هيلع هللا ىلصه عنها قال: جاء رجل إى النبي عن عمران بن حصن ري او -1

ُثَم َجاَء آَخُر، َفَقاَل: الَساُم « َعْر  : »ملسو هيلع هللا ىلصَعَليُكْم، َفَرَد َعَليْـِه الَساَم، ُثَم َجَلَس، َفَقاَل النَبِي  
ونَ »َعَليُْكْم َوَرْحـَمُة اه، َفَرَد َعَليِه، َفَجَلَس، َفَقاَل:  َجاَء آَخُر َفَقاَل: الَساُم َعَليُكْم  ، ُثمَ «ِعْرُ
  .()أخرجه أبو داود والرمذي«. َثاُثونَ »َوَرْحـَمُة اه َوَبَرَكاُتـُه، َفَرَد َعَليِه، َفَجَلَس، َفَقاَل: 

  :فضل َمن  بدأ بالسام 
ـٍم َأْن ا َيـِحل  لِـُمْسلِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب اأنصاري ري اه عنه أن رسول اه  -1

ُهـَا اَلِذي َيبَْدُأ ـَيـْهُجَر أََخاُه َفوَق َثاِث َليَاٍل، َيْلتَِقيَاِن فَ  يُـْعِرُض َهَذا، َوُيـْعِرُض َهَذا، َوَخْرُ
 .()متفق عليه«.بِالَسامِ 

 
                                                        

 (.32( واللفظ له، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .(51برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1331( وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )1115/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 6)
 (.1212(، وأخرجه الرمذي برقم )5125/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (، واللفظ له.1521(، ومسلم برقم )2177، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ـْم إَن َأْوَى النَاِس بِاه َمْن َبَدَأهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أمامة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 ى بالسام: و  اأَ   .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. بِالَسامِ 

ُيَسِلُم الَصِغُر َعَى الَكبِِر، َوامَار  َعَى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1
 .()متفق عليه«. الَقاِعِد، َوالَقِليُل َعَى الَكثرِ 

ُيَسِلُم الَراكُِب َعَى امَاِي، : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه عن أي هريرة ري اه عنه قال: و -1
ِن الفتنة :  النساءو السام عى الصبيان  .(6)متفق عليه«. َوامَاِي َعَى الَقاِعِد، َوالَقِليُل َعَى الَكثر  عند َأم 

 ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َكاَن النَبِي  َفَسَلَم َعَليْـِهـْم َوقَ  َمَر َعَى ِصبْيَانٍ  أنهعن أنس بن مالك ري اه عنه  -1
 .()متفق عليهَيْفَعُلـُه. 

  ِي نِْسَوٍة َفَسَلَم َعَليْنَا. ملسو هيلع هللا ىلصعن أساء بنت يزيد ري اه عنها قالت: َمَر َعَلينَا النَبِي  و -1
ِن الفتنة:   .()أخرجه أبو داود وابن ماجه  تسليم النساء عى الرجال عند َأم 

َعاَم الَفتْـِح  ملسو هيلع هللا ىلص  اه عنها قالت: َذَهبُْت إى َرُسوِل اهعن أم هانئ بنت أي طالب ري
ُه، َفَسَلْمُت َعَليِه َفَقاَل: َفَوَجْدت   ا ُأم  َهانِئ بِنُْت ـََفُقْلُت َأن« َمْن َهِذِه؟»ُه َيـْغتَِسُل َوَفاطَِمُة اْبنتُـُه َتْسُرُ

 السام عند دخول البيت:  .()عليه متفق «.َمْرَحبا  بُِأِم َهانئ»َأي َطالٍِب َفَقاَل: 
                                                  ) قال اه تعاى: -1

 . [21]النور/  (                            
            ) وقال اه تعاى: -1

                                            
                                                        

 (.1221ظه، وأخرجه الرمذي برقم )( وهذا لف5127/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
 (.1121( ومسلم برقم )2311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1121( ومسلم برقم )2131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1121( واللفظ له، ومسلم برقم )2117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.3711(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )5111/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 (.332( واللفظ له، ومسلم برقم )2151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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  [.11 -17]النور/(                         
  :عدم السام عى أهل الذمة 
ا َتبَْدُؤا اليَـُهوَد َوا النََصاَرى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1

وُه إَى َأْضيَـِقهِ بِالَساِم، َفإَذا َلِقيتُـْم َأَحَدُهـْم ِي طَِريٍق َفاْضطَ   . (1)أخرجه مسلم«.ر 
إَذا َسَلم َعَليُْكْم َأْهُل الِكتَاِب َفُقوُلوا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال النبي و -1

 .()متفق عليه«. َوَعَليُكمْ 
  َد امسلمن: َص َمن  َمَر بمجلس فيه مسلمون وكفار سَلم وق 

حتى  :- وفيه -عاد سعد بن عبادة..  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن أسامة بن زيد ري اه عنها أن ا
مربمجلس فيه أخاط من امسلمن وامركن عبدة اأوثان، واليهود، .. فسلم عليهم 

 .(6)متفق عليهثم وقف فنزل، فدعاهم إى اه، وقرأ عليهم القرآن. ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  :السام عند الدخول وعند اخروج 

إَذا اْنتَـَهى َأَحُدُكْم إى امَـْجلِِس : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه عن أي هريرة ري اه عنه قال: قال 
 .()أخرجه أبو داود والرمذي«. َفْليَُسِلْم، َفإَذا َأَراَد أَْن َيـُقوَم َفْليَُسِلْم، َفَليَْسِت اأُوَى بِأََحَق ِمَن اآِخَرةِ 

 عند السام امصافحة: 
َما ِمْن ُمْسِلـَمِن َيْلتَِقيَاِن َفيَتََصاَفَحاِن إَا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

َقا  .()أخرجه أبو داود والرمذي«. ُغِفَر َلـُهـَا َقبَْل َأْن َيْفَرِ
الَرجُل منَا َيلقى أخاُه  ، يا رُسوَل اه :َعنْـُه قاَل: قاَل َرُجل  ه عْن أنِس بِن َمالٍك َرِيَ او -1

قاَل: فيأُخُذ بيدِه « ا»قاَل: أفيلتِزُمُه َوُيـَقبُِلـُه؟ قاَل: « ا»نِي َلـُه؟ قاَل: أو َصديقُه أينح
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه«. نعم»وُيصافِحه؟ قال: 

 
                                                        

 (.1127برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1123( واللفظ له، ومسلم برقم )2151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1721(، ومسلم برقم )5223، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1712(، وأخرجه الرمذي برقم )5111/أخرجه أخرجه أبو داود برقم )حسن( )
 (.1717برقم ) (،  وأخرجه الرمذي5111/ أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 (.3711( وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1711/أخرجه الرمذي برقم )حسن( )
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 ؟ متى تكون امصافحة وامعانقة 
ا َقِدُموا ِمْن َسَفٍر إَذا َتاَقْوا َتَصاَفُحوا، َوإذَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َكاَن َأْصَحاُب النَبِِي 

 .(1)أخرجه الطراي ي اأوسط َتَعاَنُقوا.
  :صفة رد السام عى الغائب 

يُل َيـْقَرأُ َعَليِك الَسامَ »قال ها:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن النبي  « َيا َعائَِشُة، َهَذا ِجْرِ
 .()متفق عليه. ُتـُه، َتَرى َما ا َأَرىَفَقاَلْت: َوَعَليْـِه الَساُم َوَرْحـَمُة اه َوَبَرَكا

 :ما جاء ي القيام للقادم إكراماً له 
إليه فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل النبي  ،عن أي سعيد أن أهل قريظة نزلوا عى حكم سعد بن معاذ -1

 .(6)متفق عليه«. ِرُكمْ ــَخي –َأْو َقاَل  - ُقْوُمْوا إَى َسيِِدُكمْ »فقال: 
بَِرُسوِل اه َا  نها قالت: َما َرَأْيُت َأَحدا  َكاَن َأْشبَـَه َسْمتا  َوَهْديا  َودَ عن عائشة ري اه عو -1

،  ، َوَقَبَلـَها ، َفَأَخَذ بِيَِدَها ، َكاَنْت إَذا َدَخَلْت َعَليِه َقاَم إَليْـَها ِمْن َفاطَِمة َكَرَم اه َوْجَهَها ملسو هيلع هللا ىلص
، َفَقبََلتْـُه، َوَأْجَلَسْتـُه  ، َفَأَخَذْت بِيَِدهِ  َذا َدَخَل َعَليَها َقاَمْت إَليهِ ، َوَكاَن إ َوَأْجَلَسَها ي َمـْجِلِسهِ 

 .()أبو داود والرمذي أخرجهي َمـْجِلِسَها.
  اً قيامعقوبة من ره أن يتمثل له الرجال: 

ُه َأْن َيتَـَمثَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه :  عن معاوية ري اه عنه قال َل َلـُه الِرَجاُل ـَمْن َرَ
 .()أخرجه أبو داود والرمذي«. قيَاما  َفْليَتَـبََوْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَارِ 

 :التسليم ثاثاً إذا م ُيسمع سامه 
، مَ ا َثاثا  َحتَى ُتْفههٍة أََعادَ مُه كاَن إَذا تـَكَلَم بَِكلِ نأَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه عن النبي 

 .()أخرجه البخاريْم َثاثا . يهسَلَم َعل مْ ٍم فَسَلَم َعليهِ َوإَذا أَتى عَى قو
 

                                                        

 .(27وسط برقم )ه الطراي ي اأ/أخرججيد( 1)
 (.1117( واللفظ له، ومسلم برقم )3117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1721( واللفظ له، ومسلم برقم )2121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.3171( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )5117/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 ( وهذا لفظه.1755، وأخرجه الرمذي برقم )(5112رقم )جه أبوداود ب/أخرصحيح( )
 (.25برقم ) أخرجه البخاري( )
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 :عدم السام والرد أثناء قضاء احاجة 
 ُرَد َعَليه.ـيَ  َفَلـمْ  َفَسَلم ، َيبُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل اه  عن ابن عمرري اه عنها َأَن َرُجا  َمرَ  -1

 .(1)أخرجه مسلم
 وهو َيبُوُل َفَسَلم عليه َفَلـْم َيُرَد  ملسو هيلع هللا ىلصعنه أنه أتى النبَي عن امهاجر بن قنفذ ري اه و -1

 «.َعَز َوَجَل إَا َعَى طُْهرٍ هَ إِي َكِرْهُت َأْن أذُكَر ا»َعليِه حتَى َتَوَضأَ ثَم اْعتََذَر إليِه فقال: 
 .()أبو داود والنسائي أخرجه 
 نزل منزلتهـيُ ـف تأنيس القادم، وسؤال الغريب عن نفسه لِيُـعرف: 
ي مرة قال: ُكنُْت ُأتْرِجـُم َبَن اْبِن َعبَاٍس َوَبَن النَاِس َفَقاَل: إَن َوْفَد َعبِْد الَقيِْس َأتُوا ـن أبـع

َوْفِد َغَر َمْرَحبا  بِالَقوِم َأْو بِال»َقاُلوا: َربِيْـَعُة، َفَقاَل: « َمِن الَوْفُد؟ َأْو َمِن الَقوُم؟»َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَبَِي 
 .(6)متفق عليه«. َخَزاَيا َوا َنَداَمى

  :)كراهية البتداء بـ )عليك السام 
  :َقاَل . ٬ا َرُسوَل  َيا الَسَامُ  َعَليَْك  :َفُقْلُت  ملسو هيلع هللا ىلص النَبَِي  َأتيُْت : َقاَل  ُهَجيِْمِي ـالْ  ُجَرٍي  يـَأبِ  َعنْ 
  .()والرمذي أخرجه أبو داود«. َمْوَتىـالْ  ةُ ـِحيَ ـتَ  الَسَامُ  َعَليَْك  َفإِنَ  ، الَسَامُ  َعَليَْك  َتُقْل  َا »
 ما يقول من التحايا بعد السام ورده : 

، ُه َيْغتَِسُل َعاَم اْلَفتِْح َفَوَجْدت   ملسو هيلع هللا ىلص اهَذَهبُْت إَِى َرُسوِل ري اه عنها أها قالت:  عن أم هانئ
ُه َقاَلْت َفَسلَ  َأنا ُأم  َهانئ بِنُْت َأي  فقلُت : «؟َمْن َهِذهِ  »: ْمُت َعَليِْه َفَقاَل َوَفاطَِمُة اْبنتُُه َتْسُرُ

ي  ى َثَاَي َرَكَعاٍت ُمْلتَِحفا  ـَفَلَا َفَرَغ ِمْن ُغْسِلِه َقاَم َفَصلَ  «بُِأِم َهانئ َمْرَحبا   »: َفَقاَل  ،َطالٍِب 
َقاتِل  َرُجا  َقْد َأَجْرُتُه ُفَاَن اْبَن  أنهَزَعَم اْبُن ُأِمي اه:  َرَف ُقْلُت َيا َرُسوَل ـَفَلَا اْنَص  ،َثْوٍب َواِحدٍ 

ةَ  . َوَذاَك ُضحى   :َقاَلْت ُأم  َهانئ «َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت َيا ُأَم َهانئ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقاَل َرُسوُل  ،ُهبَْرَ
 .()متفق عليه

 
                                                        

 (.371برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.31( وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )17/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 (.17( واللفظ له، ومسلم برقم )17، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 .(1711وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم ) (5112ه أبوداود برقم )/أخرجصحيح( )
 (.332( واللفظ له، ومسلم برقم )357، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )



 
111 

 آداب اأكل والرب - 7
 احال:  الطيب طعاماأكل من ال 
            )قال اه تعاى:  -1

 . [171البقرة/]   (  
                            قال اه تعاى:و -1

 . [121]البقرة /                 
          ) قال اه تعاى:و -3 

            
 . [157ف/]اأعرا   (

 : السنة أن يبدأ الكبر والفاضل باأكل قبل الناس 
َنا َمَع النَبِِي  :اَل ري اه عنه قَ َعْن ُحَذْيَفَة  َمْ َنَضْع َأيِدَينَا َحتَى َيبَْدَأ  َطَعاما    ملسو هيلع هللا ىلصُكنَا إَِذا َحَرْ

 .(1)أخرجه مسلم َفيََضَع َيَدُه.ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوُل 
  ما يليه:التسمية عى الطعام واأكل 
َوَكاَنْت  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن أي سلمة ري اه عنه قال: ُكنُْت ُغاما  ي َحْجِر َرُسوِل اه  -1

َيا ُغاُم َسِم اه، َوُكْل بِيَـمينَِك، َوُكْل ِمـَا : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اه  يِيِدي َتطِيُش ي الَصْحَفِة، َفَقال 
 .()متفق عليهـْعُد. َفَا َزاَلْت تِْلَك طِْعَمتي بَ « َيليَك 
ــود رضــن مسعــن ابــعو -1 ـــَمْن َنِس : »ملسو هيلع هللا ىلصه قال: قال رسول اه ــــي اه عنــ َي أْن َيْذُكَر اه ي ـ

نَُع َيـمْ أَوِل َطَعاِمِه َفْليَـُقْل ِحَن َيْذُكُر: بِاْسِم اه ي أَولِـِه َوآِخِرِه، َفإَنُه َيْستَْقبُِل َطَعاَمُه َجِديدا ، وَ 
 .(6)بن السنيواأخرجه ابن حبان «.اخَبِيَث َما َكاَن ُيِصيُب ِمنْـهُ 

  :اأكل والرب باليمن 
َوإَذا  ،إَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْليَْأُكْل بِيَـمينه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه 

                                                        

 (.1117برقم ) مسلمأخرجه ( 1)
 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )5372، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .(121ابن السني برقم )و(، 5113م )/أخرجه ابن حبان برقصحيح( 6)
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ْب بِيَـِمينِه، َفإَن الَشيَْطاَن َيْأُكُل  َب َفْليَْرَ ُب بِِشَالِـهِ  ،بِِشَالِـهِ  َرِ  التنفس عند الرب خارج اإناء:   .(1)أخرجه مسلم«. َوَيْرَ
إَنُه »َراِب َثاثا ، َوَيـُقوُل: ـَيتَنََفُس ي الَش  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه 

 : طي من عى يمينهَمن  رب فالسنة أن يع  .()متفق عليه«. َأْرَوى، َوَأبَرأ، َوَأْمَرأ
َوَعْن َيـمينِـِه  ،أَُي بَِلبٍَن َقْد ِشيَب بَِاءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه َأَن َرُسوَل اه 

َب ُثَم أَْعطَى اأَْعَراِيَ َوَقاَل:  ، َوَعْن َيَساِرِه أَبو َبْكٍر، َفَرِ  اً: لساجالرب  السنة  .(6)متفق عليه«.اأَيـَمُن َفاأَيـَمنُ »أَْعَراِي 
ِب َقاِئا .  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه َأَن النَبَِي   ْ  .()أخرجه مسلمَزَجَر َعِن الر 
  ئاً اقالرب جواز : 
  َناسا   إِنَ  :َفَقاَل  َقائِا   ِرَب ـَفَش  الَرَحبَةِ  َباِب عى  َعنْهُ هُ ا َرِيَ  َعي   أَتى :َقاَل  َزالِ ــالنَ  َعن
َب  َأنْ  أََحُدُهمْ  َيْكَرهُ   .َفَعلُْت  َرأَْيتُُموي َكَا  َفَعَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَبَِي  َرَأْيُت  َوإِِي  ،َقاِئم   َوُهوَ  َيْرَ
 عدم اأكل والرب ي آنية الذهب والفضة:   .()البخاريأخرجه 

يبَاَج، َوا ا َتْلبَُسوا احَِريَر َوا الدِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة ري اه عنه قال: سمعت النبي 
ُبوا ي آنيَِة الَذَهِب َوالِفَضِة، َوا َتْأُكُلوا ي ِصَحافَِها ْنيَا َوَلنَا ي  َفإها ، َتْرَ َلـُهـْم ي الد 

 كيف يأكل الطعام:   .()متفق عليه«. اآِخَرةِ 
ـَع، َوَيْلَعُق َيْأُكُل بِثَاِث َأَصابِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن كعب بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه  -1

 .(7)أخرجه مسلمَيَدُه َقبَْل َأْن َيـْمَسَحَها. 
                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )5231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )1351، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1115برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.5215برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1127( واللفظ له، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1131برقم ) أخرجه مسلم( 7)
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َكاَن إَذا َأَكَل َطَعاما  َلِعَق َأَصابِـَعُه الثَاَث، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه َأَن َرُسوَل اه و -1
َوَأَمـَرَنا «. ْلـَها، َوا َيَدْعَها لِلَشيْطَانِ إَذا َسَقطَْت ُلْقَمُة َأَحِدُكْم َفْليُـِمْط َعنْـَها اأََذى، َوْليَْأكُ »وقاَل: 

َكةُ »َأْن َنْسُلَت الَقْصَعَة َقاَل:   .(1)أخرجه مسلم«. َفإَنُكْم ا َتْدُروَن ي أَِي َطَعاِمُكُم الَرَ
َتْنِ َأْن َيـْقِرَن الَرُجُل َبْنَ التَْمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: َنـَهى َرُسوُل اه و -3

 .  ()متفق عليه َحتَى َيْستَْأِذَن َأْصَحاَبـُه.
َرْب بِيَـمينِـِه، ـليَأُْكْل َأَحُدُكْم بِيَـمينِـِه، َوْليَْش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -1

ُب بِِشَالِـِه، َوُيـْعطي بِِشَالِـِه،  ،لِـهِ َوْليَْأُخْذ بِيَـمينِـِه، َوْليُـْعِط بِيَـمينِـِه، َفإَن الَشيَْطاَن َيْأُكُل بِِشَا  َوَيْرَ
 .(6)أخرجه ابن ماجه«. َوَيْأُخُذ بِِشَالِـهِ 

  :مقدار ما يأكل 
                                    )قال اه تعاى:  -1

 [.31]اأعراف/ (      
ُمنُْذ َقِدَم امَِدينََة ِمْن طََعاِم ُبٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَحَمٍد ـآُل مُ  وعن عائشة ري اه عنها قالت: َما َشبِعَ  -1

 .()متفق عليه. َحتَى ُقبَِض  َثَاَث َليَاٍل تِبَاعا  
  :عدم عيب الطعام 

، إْن اْشتَـَهاُه َأَكَلـُه، َوإْن َكِرَهُه  ملسو هيلع هللا ىلصا َعاَب النَبِي  عن أي هريرة ري اه عنه َقاَل: مَ  طََعاما  َقط 
 .()متفق عليه. َتَرَكهُ 
  :عدم اإكثار من اأكل 

َوامُْؤِمُن  ،الَكافُِر َيْأُكُل ي َسبَْعِة َأْمَعاءٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي 
 .()متفق عليه«. َيْأُكُل ي ِمَعى  َواِحدٍ 

                                                        

 (.1131برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.1115(، ومسلم برقم )1155، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.3122/أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( 6)
 (، واللفظ له.1271(، ومسلم برقم )5112خرجه البخاري برقم )/أمتفق عليه( )
 (.1121( واللفظ له، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1121(، ومسلم برقم )5323، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 : ًجواز الشبع أحيانا 
َفَلِقيُت ُعَمَر ْبَن اْخََطاِب َفاْستَْقَرْأُتُه آية   َأَصاَبني َجْهد  َشِديد  ري اه عنه قال: عن أي هريرة 

َفَدَخَل َداَرُه َوَفتََحَها َعَي َفَمَشيُْت َغْرَ َبِعيٍد َفَخَرْرُت لَِوْجِهي ِمَن اجَْهِد  ،اهِكتَاِب  ِمنْ 
 اهيَْك َرُسوَل ــلبَ  :َفُقْلُت  «َيا َأبا ُهَرْيَرةَ » :َقاِئم  عى َرْأِي َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اه  َفإَِذا َرُسوُل  واجُوع،
بُِعٍس ِمْن  يإى َرْحِلِه َفَأَمَر  يَفاْنَطَلَق  ،يَوَعَرَف اَلِذي  ،َفَأَخَذ بِيَِدي َفأَقاَمني ،َوَسْعَدْيَك 

ْبُت ِمنُْه ُثَم َقاَل  ْبُت ُثَم َقاَل  َفُعْدت   «ُعْد َيا َأبا ِهرٍ »:َلبٍَن َفَرِ ِرْبُت َحتَى ـْدُت َفَش َفعُ  «ُعدْ  » :َفَرِ
 .(1)أخرجه البخاري.اْستََوى َبْطني َفَصاَر َكاْلِقْدح

  :فضل اإطعام وامواساة فيه 
َطَعاُم الَواِحِد »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها قال: سمعت رسول اه  -1

 .()أخرجه مسلم«. َطَعاُم اأَْرَبـَعِة َيْكِفي الثََانيةَ َيْكِفي اإْثنَِن، َوَطَعاُم اإْثنَِن َيْكِفي اأَْرَبـَعَة، وَ 
؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها َأَن َرُجا  َسأَل النَبَِي و -1 َأي  اإْساِم َخْر 
 .(6)عليه متفق«. ُتْطِعُم الَطَعاَم، َوَتْقَرُأ الَساَم عى َمْن َعَرْفَت َوَعى َمْن َلـْم َتْعِرْف »
َي بَِطَعاٍم أَكَل ِمنْـُه ـإذا ُأتِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب اأنصاري ري اه عنه قال: كان رسول اه و -3

 .()أخرجه مسلمَي. ـَوَبـَعَث بَِفْضِلـِه إلَ 
  :مدح اآكل الطعام الذي يأكل منه 

، سأل أهله اأُدم فقالوا: ما  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أن النبي  عندنا إا َخل 
، نِْعَم اأُُدُم اخَ »فدعا به، فجعل يأكل به ويقول:   .()أخرجه مسلم«. ل  ـنِْعَم اأُُدُم اخَل 

  :عدم النفخ ي الراب 
ِب ِمْن ُثْلـَمِة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أنه قال: َنـَهى َرُسوُل اه  ْ َعِن الر 

اِب. الَقَدِح، َوَأْن ُينَْفَخ ي  .()أخرجه أبو داود والرمذي الَرَ
                                                        

 (.5375برقم ) أخرجه البخاري (1)
 (.1152برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.32( واللفظ له، ومسلم برقم )2132، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1153برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1117(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )3711/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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  ًالساقي آخر القوم ربا : 
 : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قالف -وي آخره- ملسو هيلع هللا ىلصعن أي قتادة ري اه عنه َقاَل: َخَطبنَا َرُسوُل اه 

َوى ،َأْحِسنُوا امََأَ  » يِهْم َحتَى َما َيُصب  َوَأْسقِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَفَجَعَل َرُسوُل  ،َقاَل َفَفَعُلوا «ُكل ُكْم َسَرْ
ْب » :َفَقاَل يملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل ُثَم َصَب َرُسوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهَبِقَي َغْري َوَغْرُ َرُسوِل  َفُقْلُت َا  «اْرَ

َب َيا َرُسوَل  ُب َحتَى َتْرَ با  » :َقاَل  اه،َأْرَ  :وقت دخول الضيف وخروجه  .(1)أخرجه مسلم«.  إَِن َساِقَي اْلَقْوِم آِخُرُهْم ُرْ
                 ) تعاى:اه قال 

 إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه:   . [53اأحزاب/]  (          
                ) قال اه تعاى: -1

 . [17-11]الذاريات/ (              
ـــــه أن رســــي اه عنــي رضــح الكعبــعن أي ريو -1 َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه »ال: ــــــق ملسو هيلع هللا ىلصول اه ـــ

، َوالِضيَافَ  ــَفمَ  ،ُة َثاَثُة َأيامٍ ـــَواليَوِم اآِخِر َفْليُْكِرْم َضيَْفُه، َجاِئَزُتـُه َيوم  َوَليَْلة  ـــا َبـْعَد َذلَِك َفهُ ـ َو ـــ
، َوا َيـِحل  َلـُه َأنْ ــَصَدقَ   : إكرام الضيف با يليق بمقامه  .()متفق عليه  .«هُ ــَدُه َحتَى ُيـْحِرَج ــِوَي ِعنْ ـثْ ـيَ  ة 

َذاَت َيْوٍم َأْو َليَْلٍة َفإَِذا ُهَو بَِأي َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه َقاَل: َخَرَج رســول اه 
َوَأنا »َقاَا: اجُوُع َيا َرُسوَل اه، َقاَل: « َهِذِه الَساَعةَ َما َأْخَرَجُكَا ِمْن ُبيُوتُِكَا » َوُعَمَر َفَقاَل: 

َفَقاُموا َمَعُه َفَأتى َرُجا  ِمَن اْأَنَصاِر « َواَلِذي َنْفِي بِيَِدِه َأَْخَرَجني اَلِذي َأْخَرَجُكَا، ُقوُموا
 .َوَأْها   َمْرَحبا   َفإَِذا ُهَو َليَْس ي َبيْتِِه َفَلَا َرَأْتُه امرَأُة َقاَلْت:

إِْذ َجاَء اْأَنَصاِري   ،َذَهَب َيْستَْعِذُب َلنَا ِمَن امَاءِ  :َقاَلْت « ؟َأيَن ُفَان  ملسو هيلع هللا ىلص: » َفَقاَل َها َرُسوُل اه  
 .يِمنِ  احَْمُد ه َما َأَحد  اْليَْوَم َأْكَرَم َأْضيَافا   :َوَصاِحبَيِه ُثَم َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اه َفنََظَر إى َرُسوِل 

َفَقاَل َلُه  ،ْدَيةَ ـَوَأَخَذ امُ  ، ُكُلوا ِمْن َهِذهِ  :َقاَل َفاْنَطَلَق َفَجاَءُهْم بِِعْذٍق فِيِه ُبْر  َومر  َوُرَطب  َفَقاَل  
ُبوا« ُلوَب ـإَِياَك َواحَ ملسو هيلع هللا ىلص: »  اه َرُسوُل   . َفَذَبَح هْم َفَأَكُلوا ِمَن الَشاِة َوِمْن َذلَِك اْلِعْذِق َوَرِ

                                                        

 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.11( واللفظ له، ومسلم ي كتاب اللقطة برقم )2135ري برقم )، أخرجه البخامتفق عليه( )
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َنْفي بِيَِدِه لتُْسأُلَن َعْن  َواَلِذي»ِأَي َبْكٍر َوُعَمَر : ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُووا َقاَل َرُسوُل اه  َفَلَا َأْن َشبُِعوا 
ْ َتْرِجُعوا َحتَى َأَصاَبُكْم َهَذا  ،َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبيُوتُِكُم اجُوعُ  ، َهَذا النَعيِم َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  ُثَم َم

 .(1)أخرجه مسلم« . النَعيمُ 
  طعاملا الناس عى جلوسكيفية : 

                                       )      قال اه تعاى:
                                                   

 هيئة اجلوس لأكل:   .]21النور/[ (       
 .()أخرجه البخاري«. إِي ا آُكُل ُمتَِكئا  : »ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: قال رسول اه عن أي ُجَحيفة ري اه -1
 .(6)أخرجه مسلم ُمْقِعيا  َيْأُكُل َتـْمرا . ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َرَأْيُت النَبَِي و  -1
 عى ملسو هيلع هللا ىلصشاة فجثى رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصر ري اه عنه قال: ُأْهِدَيْت للنبي ـعن عبداه بن بسو -3

إَن اه َجَعَلني َعبْدا  َكِريا ، َوَلـْم َيـْجَعْلني »ركبتيه يأكل، فقال أعراي: ما هذه اجلسة؟ فقال: 
 صفة أكل امشغول:   .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. َجبَارا  َعنِيدا  

،  ِفز  ـيقسمه وهو ُمـْحتَ  ملسو هيلع هللا ىلصبتمر، فجعل النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: ُأي رسول اه 
 ر اسم اه عليها عند النوم:ك  إيكاء السقاء، وذِ   . ()أخرجه مسلميأكل منه أكا  َذِرْيـَعا . وي رواية: أكا  حثيثا . 
وا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: قال رسول اه  إَِذا اْستَْجنََح الَليُْل، أْوُجنُْح الَليِْل، َفُكف 

َن َتنْتَِرُ ِحينَِئٍذ، َفإَِذا َذَهَب َساَعة  ِمَن اْلِعَشاِء َفَخل وُهْم، َوأْغِلْق َباَبَك ِصبْيَاَنُكْم، َفإَِن الَشيَاطِ 
ِمْر إَِناَءَك ـ، َوَخ ٬، َوأْوِك ِسَقاَءَك َواْذُكِر اْسَم ا٬، َوأْطِفْئ ِمْصبَاَحَك َواْذُكِر اْسَم ا٬َواْذُكِر اْسَم ا
 .()متفق عليه«. َليِْه َشيْئا  ، َوَلْو َتْعُرُض عَ ٬َواْذُكِر اْسَم ا

                                                        

 (.1131برقم ) مسلمأخرجه  (1)
 (.5321برقم ) أخرجه البخاري( )
 (. 1111برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (، وهذا لفظه.3123(، وأخرجه ابن ماجه برقم )3773/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )تفق عليهم( )
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  :اأكل مع اخادم 
إَذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه َفإْن َلـْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي 

 . (1)متفق عليه «.َحَرُه َوِعاَجهُ  ـَي َولِ ُيـْجِلْسُه َمَعُه َفْليُنَاِوْلـُه ُأْكَلة  أَْو ُأْكَلتـَِن، أَْو ُلْقَمة  أَْو ُلْقَمتَِن، َفإَنه 
  عى الصاةإذا حر تقديم اأكل : 

 ،َوأُِقيَمِت الَصاةُ  ،إَذا ُوِضَع الَعشاءُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي 
 .()متفق عليه «.َفاْبَدُؤا بِالَعشاءِ 

  :كيف يأكل من الصحفة 
ا َيْأُكْل ِمْن َأْعى فَ  إَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاما  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبي عن ابن عباس ري اه عنها عن الن

َكَة َتنِْزُل ِمْن أَْعاَها  .(6)لرمذيأخرجه أبو داود وا«. الَصْحَفِة، َوَلِكْن ليَْأُكْل ِمْن أَْسَفِلـَها، َفإَن الَرَ
 لبناً فعله إذا رب ما ي : 

َب َلبَنا   ملسو هيلع هللا ىلصالنَبَِي  َعِن اْبِن َعبَاٍس ري اه عنها أنَ  إَن َلـُه »، ُثَم َدَعا بَِاٍء فتَـَمْضَمَض َوَقاَل: َرِ
 . ()متفق عليه .«َدَسا  
 د اه عى الطعام وبعده  : َحـم 

َعِن الَعبِْد َأْن َيْأُكَل اأَْكَلَة  لرىإَن اه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه 
َبَة فيَـْحـَمَدُه َعَليْـَهاَفيَـْحـَمَدُه عَ  َب الَرْ  .()أخرجه مسلم«. َليَها، َأْو َيْرَ

  الفراغ من الطعام:  بعدما يقول 
طيِبا   َكثِرا   ٬ْمُد ـاحَـ»َكاَن إَذا َرَفَع َمائَِدَتـُه َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص عن أي أمامة ري اه عنه أن النبي -1

 .()أخرجه البخاري «.ُمَوَدٍع َوا ُمْستَْغنَى  َعنْـُه َرَبنَاَغْرَ َمْكِفٍي َوا ، ُمبَاَركا  فِيِه 
إَِذا َرَفَع  - َوَقاَل َمَرة   - َكاَن إَِذا َفَرَغ ِمْن طََعاِمهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَن النَبَِي  ري اه عنه َعْن أَي ُأَماَمةَ و -1

                                                        

 (.1223( واللفظ له، ومسلم برقم )5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.557( واللفظ له، ومسلم برقم )5123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1115وأخرجه الرمذي  برقم ) (، وهذا لفظه، 3771/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 ( واللفظ له.351(، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1731برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.5151برقم ) أخرجه البخاري( )
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 .(1)أخرجه البخاري .«رٍ و َمْكِفٍي َوَا َمْكفُ اَلِذي َكَفاَنا َوَأْرَواَنا َغْرَ  ه احَْمدُ  »: َماِئَدَتُه َقاَل 
َب َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب اأنصاري ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه و -3 إَذا َأَكَل أَْو َرِ
  .()أخرجه أبو داود«.اَلِذي َأْطَعَم َوَسَقى َوَسَوَغُه َوَجَعَل َلـُه َمـْخَرجا   ٬احَـْمُد »
َأْطَعْمَت َوَأْسَقيَْت َوَأْغنَيَْت َوأَْقنَيَْت َوَهَدْيَت َوَأْحيَيَْت، َفَلَك احَـْمُد عى َما  الَلُهـمَ » -1

 .(6)أخرجه أمد«. َأْعَطيَْت 
  :دعاء الضيف أهل الطعام 
 .()مأخرجه مسل«. الَلُهـَم َباِرْك َلـُهـْم ي َما َرَزْقتَـُهـْم، َواْغِفْر َلـُهـْم َواْرَحـْمُهـمْ » -1
جاء إى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن النبي و -1

«. أْفَطَر ِعنَْدُكُم الَصاِئُموَن، َوَأَكَل َطَعاَمُكُم اأَبَراُر، َوَصَلْت َعَليُكُم امَاِئَكة: »ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
 .()أخرجه أبو داود وابن ماجه

 ذلك: الدعاء من سقاه أو إذا أراد 
 .()أخرجه مسلم«. الَلُهـَم َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمني، َوَأْسِق َمْن أَْسَقاي»
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.5152برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.3151/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 .(12711/أخرجه أمد برقم )صحيح( 6)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1717(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )3151/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.1155برقم ) أخرجه مسلم( )
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 الطريق: وقحق  آداب الطـريق والسوق - 3
، «إَياُكْم َواجُُلوَس بِالط ُرَقاِت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن النبي  -1

َفإَذا َأبيتُـْم إَا امْجلَِس »لسنا ُبد  َنتَـَحَدُث فيها، فقال: فقالوا: يا رسول اه ما لنا من جا
ِر، َوَكف  ـَغض  البََص »، قالوا: وما حق الطريق يا رسول اه؟ قال: «َفَأْعُطوا الَطِريَق َحَقهُ 

 .(1)عليهمتفق  «.اأََذى، َوَرد  الَساِم، َواأَْمُر بِامَْعُروِف، َوالنَْهُي َعِن امنَْكرِ 
ُعَداِت »وي رواية:  -1 فقلنا: إنا قعدنا لغر ما بأس، قعدنا نتذاكر « اْجتَنِبُوا َمـَجالَِس الص 

، َوَرد  الَساِم، َوُحْسُن الَكامِ »قال:  ،ونتحدث  .()أخرجه مسلم «.إَما ا، َفأَد وا َحَقَها: َغض  البََرِ
 .(6)أخرجه أبو داود«. ، َوَتـْهُدوا الَضاَل َوُتغيثُوا امَْلـُهوَف : »روايةوي  -3
 :إماطة اأذى عن الطريق 

اجَنَِة ي َشَجَرٍة  يَلَقْد َرَأيُت َرُجا  َيتََقَلُب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
 الطريق: حاجة يعدم قضاء ا  .()متفق عليه«. َقَطَعَها ِمْن ظَْهِر الَطِريِق َكاَنْت ُتْؤِذي النَاَس 
قالوا: وما اللعانان يا  «اَتُقوا الَلَعاَنْنِ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 

 عدم التفل جاه القبلة:  .()أخرجه مسلم«. اَلِذي َيتََخَى ي َطِريِق النَاِس أَْو ي ظِِلِهْم  » :رسول اه؟ قال
َمْن َتَفَل ُتـَجاَه الِقبَْلِة َجاَء َيْوَم الِقيَاَمِة َتْفُلـُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اه عن حذيفة ري اه عنه أن رسو 

 :ما يقوله عند ركوب الراحلة  .()أخرجه ابن خزيمة وأبو داود«. َبْنَ َعيْنَيْـه
  (                                        )قال اه تعاى: 

 .]11-13الزخرف/[
                                                        

 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )2112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .عنه عن أي طلحة ري اه (1121برقم ) أخرجه مسلم( )
 .عن عمر ري اه عنه (1117/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 ( واللفظ له.112(، ومسلم  ي كتاب الر برقم )251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.122برقم )  أخرجه مسلم ()
 (.3111(،  وأخرجه أبو داود برقم )1311/أخرجه ابن خزيمة برقم )صحيح( )
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 مصلحة الدواب ي السر، وعدم النزول لياً عى الطريق: مراعاة 
إَذا َساَفْرُتـْم ي اِخْصِب، َفَأْعُطوا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 

، َوإَذا َعرَ ، اإبَِل َحَظَها ِمَن اأَْرضِ  ُعوا َعَليْـَها الَسْرَ ْستُـْم بِالَليِْل، َوإَذا َساَفْرُتـْم ي الَسنَِة َفأَْرِ
 :اجتناب مشية اخياء  .(1)أخرجه مسلم «.َمْأَوى اهََواِم بِالَليْلِ  َفإهاَفاْجتَنِبُوا الَطِريَق، 

                                       )قال اه تعاى:  -1
 .] 12-11لقان/[  (                                

تُُه ـي َقْد َأْعَجبَتُْه ُمَ ـَبيْنََا َرُجل  َيْمش »: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ري اه عنه وعن أي هريرة  -1
 الساحة ي البيع والراء:  .()فق عليهمت«.َفُهَو َيتََجْلَجُل ي اْأَْرِض َحتَى َتُقوَم الَساَعُة ، َوُبْرَداُه إِْذ ُخِسَف بِِه اْأَْرُض 

إَذا َباَع،  َرِحـَم اه َرُجا ، َسْمـحا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصر بن عبداه َرِيَ اه عنها أن َرُسوَل اه عن جاب
 :ّل وفاء الدين إذا َح   .(6)أخرجه البخاري«. َوإَذا اْشَرَى، َوإَذا اْقتََى 

، فِإَذا أُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  بَِع َأَحُدُكْم َعى تْ  َمطُْل الَغنِي ُظْلـم 
 إنظار امعر والتجاوز عنه:  .()متفق عليه «.ٍي َفْليَتْبَـعْ ـَملِ 

را  ـَكاَن َتاِجر  ُيَدايُِن النَاَس، َفإَذا َرأَى ُمْعِس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
 عدم البيع والراء ي أوقات الصلوات:  .()متفق عليه«. َوَز َعنَا، فتَـَجاَوَز اه َعنْـهُ َتـَجاَوُزوا َعنْـُه َلَعَل اه َأْن َيتَـَجا :َقاَل لِفتْيَانِـهِ 

                 ) قال اه تعاى:
                      

 .[11-2]اجمعة/  (       
                                                        

 (.1212برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ، واللفظ له. (1111( ، ومسلم برقم )5712، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه()
 (.1172برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1521(، واللفظ له، ومسلم برقم )1117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1521(، واللفظ له، ومسلم برقم )1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :العدل ي ميع اأحوال 
                  ) قال اه تعاى:

 جنب كثرة احلف:  .[2-1]امطففن/ (               
 ، احَلُِف َمنَْفَقة  لِلِسْلَعة»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 

 امحرمة واخبيثة: اجتناب البيوع وامعامات واأشياء  .(1)متفق عليه«. َمـْمـَحَقة  لِلِرْبـِح 
 .[175]البقرة/ (      ) قال اه تعاى: -1
            ) قال اه تعاى:و -1

 .[21]امائدة/(     
                        ) ى:ــالــال اه تعــــقو -3

                                        
                                                       

 عدم الغش والكذب:  .[157]اأعراف/     (                 
ِة َطَعاٍم، َفأْدَخَل َيَدُه فِيَها،  ملسو هيلع هللا ىلصأَن َرُسوَل اه  َرِيَ اهُ َعنْهُ  َعْن أي ُهَرْيَرةَ  -1 َمَر عى ُصْرَ

 ه،قال: أَصاَبتْـُه الَسَاُء َيا َرُسوَل ا« َما َهَذا َيا َصاِحَب الَطَعاِم؟»َصابِـُعُه َبَلا ، َفَقاَل: َفنَاَلْت أ
 .()أخرجه مسلم«.  أَفا َجَعْلتَـُه َفْوَق الَطَعاِم َكْي َيَراُه النَاُس؟ َمْن َغَش َفَليَْس ِمنِي»قال: 
البَيَِعاِن بِاِخيَاِر َما َلـْم : » ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال َرُسوُل اه  عن َحِكيِم بِن ِحَزاٍم ري اهو -1

َبا ُمـِحَقْت َيتََفَرَقا، أْو قال: َحتَى َيتََفَرَقا، َفإْن َصَدَقا َوَبيَنَا ُبوِرَك َلـُهـَا ي َبيْـِعِهـَا، َوإْن َكتَـَا َوَكذَ 
 السلع: عدم احتكار  .(6)متفق عليه «.َبَرَكُة َبيْـِعِهـَا 

 .()أخرجه مسلم«.ا َيـْحتَـكُِر إا َخاطئ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اه  ري اه عنه َعْن َمْعَمِر بِْن َعبِْد اه
                                                        

 ( واللفظ له.1212(، ومسلم برقم )1117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1531(، واللفظ له، ومسلم برقم )1172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1215برقم ) أخرجه مسلم( )
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 الوصية من أهل اخر: امسافر طلب   آداب السفــر - 4
عن أي هريرة ري اه عنه أن رجا  قال: يا رسول اه إي أريد أن أسافر فأوصني، قال: 

الَلهـَم اطِو لـُه »ى الَرجُل قال:َلـ َأْن وَ لَا فَ « ٍف َك بَِتقَوى اه، َوالَتْكبرعى كِل َرَ يَعلَ »
 ما يقوله امقيم للمسافر عند السفر:   .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه«. اأَْرَض، َوهِوْن َعَليِه الَسَفرَ 

َأْستَْوِدُع اه ِدْينََك، »ُيَوِدعنا فيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: كان رسول اه 
 ما يقوله امسافر للمقيم عندما ُيَوِدعه:   .()أخرجه الرمذي«. َوَأَماَنتَـَك، َوَخَواتِيْـَم َعَمِلَك 

َأْستَوِدُعَك اه اَلِذي ا ُيِضيُع »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: وَدعني رسول اه 
 السفر مع رفقة صاحن:   .(6)أخرجه أمد «.هُ َوَداِئعَ 

ُل اجَِليِْس الَصالِـِح َوالَسْوِء َكَحاِمِل ــَمثَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه عن النبي 
ـِجَد ِمنْـُه َفَحاِمُل امِْسِك إَما َأْن ُيـْحِذَيَك، َوإَما َأْن َتبْتَاَع ِمنْـُه، َوإَما َأْن تَ ، امِْسِك َوَنافِخ الِكرِ 

، َوَنافُِخ الِكِر إَما َأْن ُيـْحِرَق ثِيَاَبَك َوإَما َأْن َتـِجَد ِرحا  َخبِيْثَة  ـِرحا  طَ   :إل حاجة عدم السفر وحده  .()متفق عليه «.يِبة 
َلـُم َما َلْو َيـْعَلـُم النَاُس َما ي الَوْحَدِة َما َأعْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي 

 عدم اصطحاب الكلب واجرس ي السفر:  .()أخرجه البخاري«. َساَر َراكِب  بَِليٍل َوْحَدهُ 
ا َتْصَحُب امَاِئَكُة ُرْفَقة  فِيْـَها َكْلب  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

 .()أخرجه مسلم«. َوا َجَرس  
                                                        

 (.1771جه ابن ماجه برقم )(، وهذا لفظه،  وأخر3115/ أخرجه الرمذي برقم )حسن( 1)
 .(3113/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( )
 .(2131/ أخرجه أمد برقم )جيد( 6)
 (.1211(، واللفظ له، ومسلم برقم )5531، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1221برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1113برقم ) أخرجه مسلم( )
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  :إعانة الرفيق ي السفر وغره 
إْذ َجاَء َرُجل   ملسو هيلع هللا ىلص سعيد اخدري رضـي اه عنـه قال: َبيْنَمـَا َنْحـُن ي َسَفٍر َمَع النَبِِي عن أي

ُه َيـِمينا   ُف َبَرَ َمْن َكاَن َمَعُه : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه  ،َوِشَاا   عى َراِحَلٍة َلـُه َقاَل: َفَجَعَل َيْرِ
ا ظَْهَر َلـُه، َوَمْن َكاَن َلـُه َفْضل  ِمْن َزاٍد َفْليَـُعْد بِـِه عى َمْن ا َزاَد  َفْضُل ظَْهٍر َفْليَـُعْد بِـِه عى َمنْ 

  .(1)أخرجه مسلم«.َلـهُ 
 وقت بدء السفر: 

َخَرَج َيوَم اخَـِميِس ي َغْزَوِة َتبوَك، َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصعن كعب بن مالك ري اه عنه َأَن النَبَِي 
 .َم اخَـِميسِ ُيـِحب  أَْن َيـْخُرَج َيو

 .()البخاري . أخرجهَيـْخُرُج إَذا َخَرَج ي َسَفٍر إَا َيوَم اخَـِميسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوي لفٍظ: َلَقَلَا َكاَن َرُسوُل اه 
  ًاخروج للسفر بكرة والسر ليا: 
 «.الَلُهـَم َباِرْك أَُمتي ي ُبُكوِرَها»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن صخر الغامدي ري اه عنه عن النبي  -1

َية  أو َجيْشا  َبـَعثَُهـْم ي أََوِل النََهاِر.   .(6)أخرجه أمد وأبو داودَوَكاَن إَذا َبـَعَث َرِ
ْلـَجِة، َفإَن اأَْرَض ُتْطَوى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1 َعَليُْكْم بِالد 

 .()أخرجه أمد وأبو داود«. بِالَليل
 :دعاء الركوب  
 (                                      )اه تعاى:  قال

 [.11-13]الزخرف/ 
 :دعاء السفر 

َكاَن إَذا اْستََوى عى َبـِعِرِه َخاِرجا  إى َسَفٍر  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها: َأَن َرُسوَل اه 
 (                         )» َكَر َثاثا ، ُثَم َقاَل:

ا َسَفَرَنا الَلُهـَم إَنا َنْسأُلَك ي َسَفِرَنا َهَذا الِرَ َوالتَْقَوى، َوِمَن الَعَمِل َما َتْرَى، الَلُهـَم َهِوْن َعَلينَ 
                                                        

 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1212( و)1251برقم ) أخرجه البخاري( )
 (، وهذا لفظه.1212(،  وأخرجه أبو داود برقم )15511/أخرجه أمد برقم )صحيح( 6)
 (، وهذا لفظه.1571وأخرجه أبو داود برقم ) (،15157أخرجه أمد برقم )صحيح/ ()
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الَلُهـَم إِي َأُعوُذ ، َهَذا، َواْطِو َعنَا ُبـْعَدُه، الَلُهـَم َأنَت الَصاِحُب ي الَسَفِر، َواخِليَفُة ي اأَْهلِ 
َوإَذا َرَجَع َقاَلـُهَن  .«بَِك ِمْن َوْعثَاِء الَسَفِر، َوَكآبِة امنْظَِر، َوُسوِء امُنَْقَلِب ي امَاِل َواأَْهلِ 

 .(1)أخرجه مسلم «.آِيبُوَن، َتاِئبُوَن، َعابُِدوَن، لَِرِبنَا َحاِمُدونَ »َوَزاَد فيْـِهَن: 
 ج اثنان ي سفر:ما يفعله إذا خر 

ا، »ُه وُمَعاذا  إى اليَـَمِن َفَقاَل:ـَبـَعثَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه َأَن النَبَِي  ا َوا ُتَعِرَ َيِرَ
ا َوا تُ   .()متفق عليه«. نَِفَرا، َوَتطَاَوَعا َوا َتـْختَِلَفاـَوَبِرَ

  إذا خرج ثاثة فأكثر ي سفر:ما يفعله 
إَذا َخَرَج َثاَثة  ي َسَفٍر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخدري ري اه عنه أن رسول اه عن أي سعيد ا
 .(6)أخرجه أبو داود«. َفْليَُؤِمُروا َأَحَدُهـمْ 

  مراعاة آداب الطريق: 
، «إَياُكْم َواجُُلوَس بِالط ُرَقاِت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن النبي 

َفإَذا َأبيْتُـْم إَا امْجلَِس »من جالسنا ُبد  َنتَـَحَدُث فيها، فقال:  فقالوا: يا رسول اه ما لنا
اأََذى،  ِر، َوَكف  ـَغض  البََص »، قالوا: وما حق الطريق يا رسول اه؟ قال: «َفَأْعطُوا الطَِريَق َحَقهُ 

 .()متفق عليه «.َوَرد  الَساِم، َواأَْمُر بِامَْعُروِف، َوالنَْهُي َعِن امنَْكرِ 
 :ما يقوله امسافر إذا صعد وإذا هبط 
َنا هَعنْ  اُهَرِي  َعْن َجابرٍ  -1  . ()أخرجه البخاريَوِإَذا َنزْلنَا َسبَْحنَا.  ، َقاَل:ُكنَا ِإَذا َصِعْدَنا َكَرْ
وا، َوإَذا َوُجيُوُشُه إَذا َعَلوا ا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن النَبِي   عن ابن عمر ري اه عنهاو -1 لثَنَاَيا َكَرُ

 .()أخرجه أبو داود َهبَُطوا َسبَُحوا.
 ما يفعله امسافر إذا مر بديار الظَــَلمة: 

َا َتْدُخُلوا َمَساكَِن اَلِذيَن »  : ما مر باِحْجر قال ملسو هيلع هللا ىلصعنها أن النبي  ري اهبن عمر اعن 
                                                        

 (.1311برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.1733ومسلم برقم ) (،1311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1211/ أخرجه أبو داود برقم )حسن( 6)
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )1125، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1223برقم ) أخرجه البخاري ()
 (.1522/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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ُثَم َتَقنََع بِِرَداِئِه َوُهَو عى الَرْحِل. «  َأْن ُيِصيبَُكْم َما َأَصاَهُمْ َظَلُموا َأنُفَسُهْم إَِا َأْن َتُكوُنوا َباكِنَ 
 . (1)متفق عليه

  الطريق لياً كيفية النوم ي: 
إَذا َكَان ِي َسَفٍر َفَعَرَس بَِليٍل اْضَطَجَع  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي قتادة ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه 

بْـِح َنَصَب ِذَراَعه، َوَوَضَع َرْأَسُه عى َكِفِه.  عى َيـِمينِـِه، َوإَذا  ما يقوله إذا نزل منزلً:  .()أخرجه مسلمَعَرَس ُقبَيَْل الص 
َمْن َنَزَل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن خولة بنت حكيم السلمية ري اه عنها أها سمعت رسول اه 

ء  َحتَى َيْرَتـِحَل ِمْن ـِت ِمْن َرِ َما َخَلَق، َلـْم َيُض َمنِْزا  ُثَم َقاَل: َأُعوُذ بَِكِلـَاِت اه التَاَما ُه َيْ ر 
 .(6)أخرجه مسلم«. َمنِْزلِـِه َذلَِك 

 انتظار من له حاجة: 
ي بعض أسفاره ، حتى إذا كنا  ملسو هيلع هللا ىلصقالت : خرجنا مع رسول اه  اري اه عنه عائشةعن 

عى التاسه ، وأقام الناس   ملسو هيلع هللا ىلصسول اه بالبيداء أو بذات اجيش انقطع ِعْقد  ي ، فأقام ر
 ما يقوله امسافر إذا أسحر:  .()متفق عليهمعه ، وليسوا عى ماء ..  . 

َسَمَع َساِمع  »كان إذا كان ي سفر وأسحر يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي 
 ما يقوله إذا عثرت دابته:  .()أخرجه مسلم«. َأْفِضْل َعَلينَا، َعاِئذا  بِاه ِمَن النَارِ بِـَحـْمِد اه َوُحْسِن َباِئِه َعَلينَا، َرَبنَا َصاِحبْنَا وَ 

فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان،  ملسو هيلع هللا ىلص عن أي امَـليح عن رجل قال: كنت رديف النبي
ذلك تََعاظم حتى يكوَن مثل البيت، ويقول :  ا تقل َتِعس الشيطاُن، فإنك إذا قلَت » فقال:

 «. ، فإنك إذا قلَت ذلك تصاغر حتى يكوَن مثَل الذباب ٬ابِاْسِم وي، ولكن قل :بق
 .()أخرجه أمد وأبوداود

                                                        

 .(1211له ، ومسلم برقم )، واللفظ (3311برقم ) أخرجه البخاريمتفق عليه،  (1)
 (.213برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.327(، ومسلم برقم )331، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1211(،  وأخرجه أبو داود برقم )11127/ أخرجه أمد برقم )صحيح( )
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 يريد دخوها ما يقوله إذا رأى قرية: 
الَلُهـَم »م ير قرية يريد دخوها إَا قال حن يراها:  ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب ري اه عنه أن النبي 

ا َأْظَلْلَن، َوَرَب اأََرِضَن الَسبِْع َوَما أَْقَلْلَن، َوَرَب الَشيَاطِِن َوَما َرَب الَسَمَواِت الَسبِْع َومَ 
ِمْن  َأْضَلْلَن، َوَرَب الِرَياِح َوَما َذَرْيَن، َفإَنا َنْسأُلَك َخْرَ َهِذِه الَقْرَيِة َوَخْرَ َأْهِلـَها، َوَنُعوُذ بَِك 

َها َوَرِ َأْهِلـَها َوَرِ   ما يقوله إذا قفل من سفر احج أو غره:  .(1)أخرجه النسائي ي الكرى والطحاوي«. َما فِيَها َرِ
َكاَن إَذا َقَفَل ِمْن َغْزٍو َأْو َحٍج أَْو ُعْمَرٍة ُيَكِرُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها َأَن َرُسوَل اه 
ٍف ِمَن اأَْرِض َثاَث َتـْكبِراٍت، ثُ  يَك َلـُه، َلـُه »َم َيـُقوُل: عى ُكِل َرَ ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ

، آِيبُوَن، َتاِئبُوَن، َعابُِدوَن، َساِجُدوَن، لَِرِبنَا  ٍء َقِدير  امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد، َوُهَو عى ُكِل َيْ
 :من سفره إذا قى حاجته العودة إى أهله  .()متفق عليه «.اَب َوْحَدهُ َحاِمُدوَن، َصَدَق اه َوْعَدُه، َوَنَرَ َعبَْدُه، َوَهَزَم اأَْحزَ 

الَسَفُر ِقْطَعة  ِمَن الَعَذاِب، َيـْمنَُع َأَحَدُكْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
اَبـُه، َفإَذا َقَى َأَحُدُكْم َنـْهـَمتَـُه َفْليُـَعجِ   وقت القدوم من السفر:  .(6)متفق عليه «.ْل إى َأْهِلـهِ َنوَمُه َوَطَعاَمُه َوَرَ

ي  َكاَن ا َيـْقَدُم ِمْن َسَفٍر إَا َنـَهارا   ملسو هيلع هللا ىلصعن كعب بن مالك ري اه عنه أن رسول اه  -1
َحى، َفإَذا َقِدَم َبَدَأ بِامَْسِجِد َفَصلَ   .()متفق عليهى فيِه َرْكَعتَِن، ُثَم َجَلَس فيْـِه.ـالض 

ا َيطُْرُق َأْهَلـُه، َكاَن ا َيْدُخُل إَا ُغْدَوة  َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي  و -1
 .  لم أهله:أن ُيـع  من سفره لياً  قدمالسنة من   .()متفق عليهَعِشيَة 

َتْدُخْل عى  إَذا َدَخْلَت َليْا  َفا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أن النبي 
 .()متفق عليه«. َأْهِلَك َحتَى َتْستَـِحَد امُِغيبَُة، َوَتـْمتَِشَط الَشِعثَةُ 

                                                        

 (.5223(، وأخرجه الطحاوي ي مشكل اآثار برقم )1112الكرى برقم ) /أخرجه النسائي يصحيح( 1)
 (.1311(، واللفظ له، ومسلم برقم )1727، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1217(، واللفظ له، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 ( واللفظ له.712برقم )(، ومسلم 1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1211(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.715(، واللفظ له، ومسلم ي كتاب اإمارة برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 آداب النوم والستيقاظ - 5
 ؟ماذا يفعل إذا أراد أن يرقد  

وا إَِذا اْستَْجنََح الَليُْل، أْو: ُجنُْح الَليِْل، َفُكف  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: قال رسول اه 
، َفإَِذا َذَهَب َساَعة  ِمَن اْلِعَشاِء َفَخل وُهْم، َوأْغلِْق َباَبَك  ُر ِحينَِئذٍ ـَفإَِن الَشيَاطَِن َتنْتَِش  ، ِصبْيَاَنُكمْ 

 ِمْر إَِناَءكَ ـ، َوَخ ٬، َوأْوِك ِسَقاَءَك َواْذُكِر اْسَم ا٬، َوأْطِفْئ ِمْصبَاَحَك َواْذُكِر اْسَم ا٬َواْذُكِر اْسَم ا
 .(1)متفق عليه«. ، َوَلْو َتْعُرُض َعَليِْه َشيْئا  ٬َواْذُكِر اْسَم ا

 :غسل اليد من الدسم قبل النوم 
ْ َيْغِسْلُه َفَأَصاَبُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  َمْن َناَم َوِي َيِدِه َغَمر  َوَم

ء    .()الرمذيداود وأبو أخرجه «. َفَا َيُلوَمَن إَِا َنْفَسهُ  ،َيْ
  :فضل النوم عى طهارة 

 ،َطاِهرا   ٬ا ِذْكرِ  ىـَعلَ  َيبِيُت  ُمْسِلم ِمنْ  َما»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل ري اه عنه عن النبي 
ْنيَا َأْمرِ  ِمنْ  َخْرا   اهَ  َفيَْسأُل  ،الَليْلِ  ِمنْ  َفيَتََعار    .(6)مدرجه أأخ«. إَِياهُ  َأْعَطاهُ  إَِا  َواْآِخَرةِ  الد 
 :ًنفض الفراش ثاثا 

إَذا أََوى َأَحُدُكْم إى فَِراِشِه َفْليَنُْفْض فَِراَشُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي 
أَْرَفُعُه،  ، وبَِك  : بِاْسِمَك َرِي َوَضْعُت َجنْبِي بَِداِخَلِة إَزاِرهِ، َفإَنه ا َيْدِري َما َخَلَفُه َعَليه، ُثَم َيـُقوُل 

 «.ي َفاْرَحـمـَْها، َوإْن أَْرَسْلتَـَها َفاْحَفظَْها بَِمـا َتـْحَفُظ بِـه ِعبَاَدَك الَصالِـِحنَ ـِ إْن َأْمَسْكَت َنْفس
 .()متفق عليه

 .()أخرجه البخاري«. َفْليَنُْفْضُه بَِصنَِفِة َثْوبِـِه َثاَث َمَراٍت »وي لفظ: 
 ن عند النوم:ما يقرؤه امسلم من القرآ 
َكاَن إَذا َأَوى إى فَِراِشِه ُكَل َليَْلٍة َجـَمَع َكَفيِه ُثَم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها َأَن النَبَِي  -1

، (     )، (    ) ،(    ) َنَفَث فِيْـِهـَا، َفَقَرأَ فِيِهـَا:
                                                        

 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1121( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )3151/أخرجه أبو داود برقم )صحيح ()
 (.11111/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 6)
 .(1711(، واللفظ له، ومسلم برقم )2311أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)
 (.7323برقم ) أخرجه البخاري( )
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ِه، َيبَْدُأ بِـِهـَا َعَى َرْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما أَْقبََل ِمْن َجَسِدِه، ُثَم َيـْمَسُح بِـِهـَا َما اْستَطَاَع ِمْن َجَسدِ 
 .(1)أخرجه البخاريَيْفَعُل َذلَِك َثاَث َمَراٍت. 

بِـِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفأَتاي آٍت  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َوَكَلنِي َرُسوُل اه و -1
َفَقاَل:  -َفَقَص احَِديَث - ملسو هيلع هللا ىلصالطََعام، َفأََخْذُتـُه َفُقْلُت: أَْرَفَعنََك إى َرُسوِل اه َفَجَعَل َيـْحثُو ِمَن 

، َوا َيـْقَرُبَك َشيْطَان  َحتَ  ، َلـْم َيَزْل َمَعَك ِمَن اه َحافِظ  ى إَذا أََوْيَت إى فَِراِشَك َفاْقَرأْ آيَة الُكْرِيِ
، َذاَك َشيَْطان  : »ملسو هيلع هللا ىلص ُتْصبِـَح، َفَقاَل النَبِي    .() ووصله النسائي معلقا   أخرجه البخاري«.َصَدَقَك َوُهَو َكُذوب 

 :التكبر والتسبيح والتحميد عند النوم 
 ..خادما  فلم توافقه ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه أن فاطمة ري اه عنها جاءت تسأل النبي 

ل ُكَا َعَى َخْرٍ ِمـَا َسَأْلتُـَاي؟ إَذا َأَخْذُتـَا َأا َأدُ »: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا... فقال:  قالت
ا اه َأْرَبـعا  َوَثاثَن، َواْحـَمَدا َثاثا  َوَثاثَن، َوَسبَِحا َثاثا  َوَثاثنَ  َفإَن  ، َمَضاِجَعُكَا، َفَكِرَ

 .(6)متفق عليه«. َذلَِك َخْر  َلُكَا ِمـَا َسَألتُـَاهُ 
 ش إل حاجة:رُ ــكثار من الفُ عدم اإ 

َوفِراش   ،فِراش  لِلَرُجلِ »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبد اه ري اه عنها أن رسول اه 
 .()أخرجه مسلم «.اْمَرأتِـِه، َوالثّالُِث لِلَضيِْف، َوالَرابِـُع لِلَشيْطانِ 

 النوم بعد صاة العشاء وعدم السمر إل حاجة: 
 ؟بِالَليْلِ ملسو هيلع هللا ىلص َكيَْف َكاَنْت َصَاُة النَبِِي  :َعنَْها اهَسَأْلُت َعاِئَشَة َرِي  :ْسَوِد َقاَل َعِن اْأَ  -1

َفإِْن  ،َفإَِذا َأَذَن امَؤذُن َوَثَب  ، َفيَُصِي ُثَم َيْرِجُع إى فَِراِشهِ  ،َوَيُقوُم آِخَرهُ ،َكاَن َينَاُم أََوَلهُ  :َقاَلْت 
 .()متفق عليه .ْغتََسَل َوإَِا َتَوَضَأ َوَخَرَج َكاَن بِِه َحاَجة  ا

َواحَِديَث  ،َكاَن َيْكَرُه النَْوَم َقبَْل اْلِعَشاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َأَن َرُسوَل  ري اه عنه َعْن أَِي َبْرَزةَ و -1
 .()متفق عليه .َبْعَدَها

                                                        

 (.5117برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 .صحيح هسند( و11725ي الكرى برقم ) (، ووصله النسائي5111معلقا  برقم ) ريأخرجه البخا( )
 (.1717(، واللفظ له، ومسلم برقم )3113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.732(، واللفظ له، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.211(، واللفظ له، ومسلم برقم )521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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َيْسُمُر َمَع َأي َبْكٍر ي اْأَْمِر  ملسو هيلع هللا ىلص اهَكاَن َرُسوُل  :َقاَل  ري اه عنه َطاِب َعْن ُعَمَر ْبِن اخو -3
 الوضوء، ثم النوم عى الشق اأيمن:   .(1)أخرجه أمد والرمذي. ِمْن َأْمِر امُْسِلِمَن َوَأنا َمَعُهَا 

إَذا َأتيَْت َمْضَجَعَك فتَوَضأ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنها قال: قال ي رسول اه 
ُثَم اْضَطِجَع َعَى ِشِقَك اأَْيـَمِن، َوُقْل: الَلُهـَم َأْسَلـْمُت َوْجِهي إَليَْك،  َوُضوَءَك لِلَصاِة،

َوَفَوْضُت َأْمِري إَليَك، َوَأْلـَجْأُت ظَْهِري إَليَك، َرْغبَة  َوَرْهبَة  إَليَك، ا َمْلـَجأَ َوا َمنَْجا ِمنَْك إَا 
ْنَزْلَت، َوبِنَبِيَِك اَلِذي َأْرَسْلَت، َفإْن ِمَت، ِمَت َعَى الِفطَْرِة، إَليَك، آَمنُْت بِِكتَابَِك اَلِذي أَ 

 ظ:استيقالم وويفعله عند النوما يقوله   .()متفق عليه«. َواْجَعْلـُهَن آِخَر َما َتُقوُل 
َلِذي ا ٬احَـْمُد »َكاَن إَذا أَوى إى فَِراِشِه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن رسول اه  -1

 .(6)أخرجه مسلم«. َأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا وآواَنا، َفَكْم ِمـَمْن ا َكاَي َلـُه َوا ُمْؤِوَي 
َوَأْنَت َتَوَفاَها، َلَك َمـَاُتـَها َوَمـْحيَاَها، إْن َأْحيَيْتَـَها َفاْحَفْظـَهـا، َوإْن  ـيَم َخَلْقَت َنْفِس ُهـاللَ » -1

 .()أخرجه مسلم«. َفاْغِفـْر َلـَهـا، الَلُهـَم إِنـي َأْسأُلــَك الَعافِيَــةَ َأَمتَـَها 
الَلُهـَم َرَب الَسَمَواِت، َوَرَب اأَْرض، َوَرَب »يضطجع عى شقه اأيمن، ثم يقول:  -3

ٍء، َفالَِق احَِب َوالنََوى، وَ ـ، َرَبنَا َوَرَب كُ  الَعْرِش الَعظِيمِ  ُمنِْزَل التَوَراِة َواإْنِجيِل ِل َيْ
ٍء أنَت آِخذ  بِنَاِصيَ   تـِه.ـَوالُفْرَقاِن، َأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ ُكِل َيْ

، َوَأنَت الَظاِهُر  ء  ، َوَأنَت اآِخُر َفَليَْس َبـْعَدَك َيْ ء   الَلُهـَم أنَت اأََوُل َفَليَْس َقبَْلَك َيْ
، وَ  ء  ، اْقـِض َعنَا الَدْيَن، َوَأْغنِنَا ِمَن الَفْقرِ َفَليَْس َفوَقَك َيْ ء   «. َأنَت البَاطُِن َفَليَْس ُدوَنـَك َيْ

 .()أخرجه مسلم
أْشَهُد أن  ،رَب ُكِل يٍء َومليَكهُ  ،فاطَِر الَسمَواِت واأرضِ  ، الَلُهـَم َعالِـَم الَغيِْب َوالَشَهاَدةِ » -1

ِكه ،من َرِ َنْفي أُعوُذ بَك  ،ا إلَه إا أنَت   .()أخرجه الطيالي والرمذي«. َوِمْن َرِ الَشيطاِن َوِرْ
                                                        

 .وهذا لفظه ،(122برقم ) والرمذي(،  175برقم ) أمدأخرجه  /صحيح( 1)
 (.1711(، واللفظ له، ومسلم برقم )2311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1715برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1713برقم ) خرجه مسلمأ( )
 (.3321(،  وأخرجه الرمذي برقم )2/ أخرجه الطيالي برقم )صحيح( )
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كاَن إذا ناَم َوَضَع َيَدُه اليُـْمنَى َتـْحَت  ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنه أن النبي و -5
 .(1)أمدأخرجه «. الَلُهـَم ِقنِي َعَذاَبَك َيوَم َتبَْعُث ِعبَاَدكَ »َخِدِه، َوَقاَل: 

َكاَن إذا أَخَذ َمْضَجَعُه مَن الليِل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي اأْزَهِر اأناري ري اه عنه أَن رُسول اه و -2
الَلُهـَم اْغِفْر ي َذنبِي، َوأْخِسْئ َشيْطاي، َوُفَك ِرَهاي،  ،بِاسِم اه وَضْعُت َجنْبي»قاَل: 

 .()أخرجه أبو داود«. َواْجَعلني ي النَِدِي اأْعَى 
إَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمَن الَليِل َوَضَع َيَده  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي  و -7

اَلِذي  ٬احَـْمُد »َوإَذا اْستَيَْقَظ َقاَل:  «.الَلُهـَم بِاْسِمَك َأُموُت َوَأْحيَا»َتـْحَت َخِدِه ُثَم َيـُقوُل: 
 .(6)أخرجه البخاري«. َدَما َأَماَتنَا َوإَليِه الن ُشوُر َأْحيَاَنا َبـعْ 

  ًما يقوله ويفعله إذا تقلب ليا : 
إَا  هَمْن َتَعاَر ِمَن الَليِْل َفَقاَل: ا إلَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة بن الصامت ري اه عنه عن النبي 

ْيَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـمْ  ، احَـْمُد اه َوْحَدُه ا َرِ ٍء َقِدير  ، َوُسبْـَحاَن ٬ُد َوُهَو َعَى ُكِل َيْ
، َوا َحوَل َوا ُقَوَة إَا بِاه، ُثَم َقاَل: الَلُهـَم اْغِفْر ي، َأْو َدَعا اْستُـِجيَب َلـهُ  ، َفإْن اه، َواه َأْكَرُ

 .()أخرجه البخاري«.ى ُقبَِلْت َصاُتـهُ ـَتَوَضَأ َوَصلَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.11252/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.5151/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.2311برقم ) أخرجه البخاري (6)
 (.1151برقم ) أخرجه البخاري( )
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 آداب الرؤيــا - 6
 :أقسام الرؤيا 

َب الَزَماُن لَ  : »ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه قال : قال رسول اه ْم َتَكْد ُرْؤَيا ـإَِذا اْقَرَ
ِعَن َوُرْؤَيا امُْسِلِم ُجْزء  ِمْن َمٍْس َوَأْربَ  ، َوَأْصَدُقُكْم ُرْؤَيا َأْصَدُقُكْم َحِديثا   ،امُْسِلِم َتْكِذُب 

ْؤَيا َثَاَثة   ،ِمَن الن بَوةِ  ُجْزءا    ،ْحِزين  ِمَن الَشيَْطانِ ـَوُرْؤَيا تَ  اه،َرى ِمَن ـَفُرْؤَيا الَصاحِة ُبْش  :َوالر 
ِهَا  َحِدْث ـَوَا يُ ،َفإِْن َرَأى َأَحُدُكْم َما َيْكَرُه َفْليُقْم َفْليَُصِل  ،َحِدُث امْرُء َنْفَسهُ ـَوُرْؤَيا مَا يُ 

 .(1)عليه متفق«. النَاَس 
 :ما يقول ويفعل إذا رأى ي منامه ما حب أو يكره 
ْؤيا احََسنَُة ِمَن اه، َفإَذا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي قتادة ري اه عنه قال: سمعت النبي  -1 الر 

، َوإَذا َرأَ  َها، َرَأى َأَحُدُكْم َما ُيـِحب  َفا ُيـَحِدْث بِـِه إَا َمْن ُيـِحب  ى َما َيْكَرُه َفْليَتََعَوْذ بِاه ِمْن َرِ
هُ  هاَوِمْن َرِ الَشيَْطاِن، َوْليَتِْفْل َثاثا ، َوا ُيـَحِدْث بِـَها َأَحدا ، َفإ  .()متفق عليه«. َلْن تَُرَ

ْؤَيا إَذا َرأَى َأَحُدُكُم الر  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه أنه سمع رسول اه و -1
 .(6)أخرجه البخاري«. َفْليَـْحـَمِد اه َعَليْـَها ،َها َفإَهَا ِمَن اهـُيـِحب  
ْؤَيا َيْكَرُهَها »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه عن رسول اه و -3 إَذا َرَأى َأَحُدُكُم الر 

َطاِن َثاثا ، َوْليَتَـَحَوْل َعْن َجنْبِـِه اَلِذي َكاَن َفْليَبُْصْق َعْن َيَساِرِه َثاثا ، َوْليَْستَِعْذ بِاه ِمَن الَشيْ 
 .()أخرجه مسلم «.َعَليْـهِ 
 .()أخرجه مسلم«. َفإْن َرَأى َأَحُدُكْم َما َيْكَرُه َفْليَـُقْم َفْليَُصِل : »روايةوي 
  :الستبشار بالرؤيا الصاحة 
َلـْم َيبَْق ِمَن الن بَوِة إَا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه  -1

اُت  اُت؟ َقاَل: « امبَِرَ ْؤَيا الَصالِـَحةُ »َقاُلوا: َوَما امبَِرَ  .()أخرجه البخاري«.الر 
                                                        

 ، واللفظ له. (1123( ، ومسلم برقم )7117)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 1)
 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.7115برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( )
 .عن أي هريرة ري اه عنه (1123برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.2221برقم ) أخرجه البخاري( )
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ْؤَيا احََسنَُة ِمَن الَرُجِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه و -1 الر 
 .(1)متفق عليه«. تٍَة َوَأْرَبـِعَن ُجْزءا  ِمَن الن بَوةِ الَصالِـِح ُجْزء  ِمْن َس 

  ي امنام:  ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النبي 
َوا َتـْكتَنُـوا بُِكنْيَتي، َوَمْن  ،َتَسَمْوا بِاْسِمي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 

ــَذَب َعَلـَي ُمتََعِمــدا  ، َفـإَن الَشيَْطـاَن ا َيتَـَمثَ  رآي ي امَناِم َفَقـْد رآِي  ــُل ي ُصْوَري، َوَمـْن َك
ــَدُه ِمـَن النَــارِ   .()متفق عليه«. َفْليَتَـبَـَوْأ َمْقَع

 :عدم الكذب ي حكاية الرؤيا 
َيـَرُه ُكِلَف أْن  َمْن َتـَحَلـَم بُِحْلـٍم َلـمْ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِـِي  َرِيَ اهُ َعنْـُهـَا  َعِن اْبِن َعبَاسٍ  -1

، َوَلْن َيْفَعَل، َوَمِن اْستَـَمَع إَِلـى َحِديِث َقْوٍم، َوُهـْم َلـُه َكاِرُهوَن، أْو َيفِ  وَن َيْعِقَد َبـْنَ َشِعَرَتـْنِ ر 
ْن َينُْفَخ فِـيَها، َوَلـيَْس ، َوَمْن َصَوَر ُصوَرة  ُعِذَب، َوُكِلَف أ ُنُك َيْوَم الِقيَاَمةِ  ِمنْـُه، ُصَب فِـي ُأُذنِـِه اآ

 .(6)متفق عليه «.بِنَافٍِخ 
إَِن ِمْن أْفَرى الِفَرى أْن ُيـِرَي َعيْنَـيْـِه »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن َرُسوَل ا َرِيَ اهُ َعنْـُهـا َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -1

 .()أخرجه البخاري «.َما َلـْم َتـرَ 
  َب الشيطان به ي امنامعُ عدم اإخبار بتل: 

فقال: يا رسول اه رأيت ي امنام كأن  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: جاء رجل إى النبي 
إَذا َلِعَب الَشيَْطاُن بِأَحِدُكْم ي َمنَاِمِه َفا ُيـَحِدْث »وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرأي ُقطع، قال: فضحك النبي 

 .()أخرجه مسلم «.بِـِه النَاَس 
 
 
 
 

                                                        

 (.1123(، واللفظ له، ومسلم برقم )2213، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1122( و)1131(، واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1111ومسلم برقم )واللفظ له، (، 7111أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 6)
 (.7113برقم )أخرجه البخاري ( )
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( )
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 آداب الستئذان - 2
 يوت:آداب دخول الب 
          ) قال اه تعاى: -1

 .[17]النور/ (         
                           ) قال اه تعاى:و -1

 .[21]النور/ (        
  :كيفية الستئذان 
ْأَذَن َأَحُدُكْم إَذا اْستَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى اأشعري ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

ِجعْ   .(1)متفق عليه«. َثاثا  َفَلـْم ُيْؤَذْن َلـُه َفْلَرْ
 َوُهَو ي َبيٍْت  ملسو هيلع هللا ىلصاْستَأَْذَن َعَى النَبِِي  أنه جل من بني عامرعن ربعي قال: حدثنا رو -1
اْستِئَْذاَن، َفُقْل َلـُه: ُقْل: الَساُم اْخُرْج إَى َهَذا َفَعِلْمُه ا»لِـَخاِدِمِه:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: أَلِـُج؟ َفَقاَل النَبِي   

 َفَدَخَل. ملسو هيلع هللا ىلصَفَسِمَعُه الَرُجُل، َفَقاَل: الَساُم َعَليُكْم أَأَْدُخُل؟ َفأَِذَن َلـُه النَبِي  « أَأَْدُخُل؟ ،َعَليُكمْ 
 .()أخرجه أمد وأبو داود 
 ؟أين يقف من يريد الستئذان 

 إَذا َأتى َباَب َقْوٍم َلـْم َيْستَْقبِْل البَاَب ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصال: َكاَن النَبِي  عن عبداه بن بُر ري اه عنه ق
، َوَيـُقوُل:   «. الَساُم َعَليُكم، الَساُم َعَليُكمْ »تِْلَقاِء َوْجِهِه، َوَلِكْن ِمْن ُرْكنِـِه اأَْيـَمِن أَِو اأَْيَرِ

 .(6)وأبوداود أخرجه أمد
 ل عن اسمهما يقوله امستأذن إذا سئ: 
عام الفتح  ملسو هيلع هللا ىلصإى رسول اه  ذهبُت  قالت : ري اه عنها  عن أم هانئ بنت أي طالب -1

فقلت أنا أم « ؟َمْن َهِذِه »  : عليه فقال مُت قالت فسلَ  ،ه يغتسل وفاطمة ابنته تسرهفوجدت  
 .()متفق عليه« .بُِأِم َهانِئ  َمْرَحبا  »  :هانئ بنت أي طالب فقال

                                                        

 (.1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )2115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.5177(،  وأخرجه أبو داود برقم )13515/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه.5112(،  وأخرجه أبو داود برقم )17111/أخرجه أمد برقم )صحيح( 6)
 (.332(، واللفظ له، ومسلم برقم )357، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( )
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 ،« ؟ َمْن َذا »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال:استأذنت عى النبي ري اه عنه بن عبداه وعن جابر  -1
 .(1)متفق عليه كأنه كرهها. « َأنا َأنا» :  َفَقاَل ، أنا :فقلت
  استئذان اماليك والصغار: أوقات 
                ) قال اه تعاى: 

                        
                     

 .[51 ]النور/ (  
 الثالث إل بإذن اثنن عدم نجوى: 

إَذا ُكنْتُـْم َثاَثة  َفا َيتَنَاَجى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال َرُسوُل اه 
 .()عليهمتفق «. َفإَن َذلَِك ُيـْحِزُنـهُ  ،اْثنَاِن ُدوَن َصاِحبِـِهـَا 

 :عدم النظر ي بيت غره إل بإذنه 
َلْو أَن َرُجا  اَطَلَع َعَليَْك بِـَغْرِ إْذٍن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن َرُسوَل اه 

 .(6)متفق عليه«. َفَخَذْفتَـُه بِـَحَصاٍة َفَفَقْأَت َعيْنَـُه َما َكاَن َعَليَْك ِمْن ُجنَاٍح 
 وجالستئذان عند اخر: 

                  ) قال اه تعاى:
              

 .[21 ]النور/ (               
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )2151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )2121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1151م )(، ومسلم برق2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 آداب العطاس - 8
 إذا مد اه تشميت العاطس : 
َرُه التَثاُؤَب، إَن اه ُيـِحب  الُعَطاَس، َوَيكْ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1

 َفإَذا َعطََس َفَحـِمَد اه َفَحق  َعى ُكِل ُمْسِلـٍم َسِمَعُه َأْن ُيَشِمتَـُه، َوَأَما التَثاُؤُب َفإَنَا ُهَو ِمنَ 
 .(1)أخرجه البخاري«. ُرَدُه َما اْستََطاَع، َفإَذا َقاَل َهاْء َضِحَك ِمنْـُه الَشيَْطانُ ـالَشيَْطاِن َفْليَ 

 .«ِست   امُْسِلمِ  َعَى  امُْسِلمِ  َحق  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه ا َرُسوَل  َأنَ  وعن أي هريرة ري اه عنه -1
 اْستَنَْصَحَك  َوإَِذا ،فَأِجبْهُ  َدَعاكَ  َوإَِذا ،َعَليْهِ  َفَسِلمْ  َلِقيتَهُ  إَِذا» :َقاَل ه؟ ا َرُسوَل  َيا ُهنَ  َما :ِقيَل 

 كيف ُيشّمت العاطس؟    .()مسلمأخرجه «. َفاَتبِْعهُ  َماَت  َوإَِذا ،َفُعْدهُ  َمِرَض  َوإَِذا ،َفَسِمتْهُ ه ا َفَحِمدَ  طََس عَ  َوإَِذا ،َلهُ  َفاْنَصْح 
، َوْليَـُقْل ٬إَذا َعطََس َأَحُدُكْم َفْليَـُقْل: احَـْمُد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 

َيْرَحـُمَك اه، فَإِذَا َقاَل َلـُه: َيْرَحـُمَك اه، َفْليَـُقْل: َيـْهِديُكُم اه َوُيْصِلـُح  َلـُه َأُخوُه أَْو َصاِحبُـُه:
 ما يقال للكافر إذا عطس:  .(6)أخرجه البخاري«. َباَلُكمْ 

َرَجاَء َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى اأشعري ري اه عنه قال: َكاَنِت اليَـُهوُد َتَعاطَُس ِعنَْد النَبِِي 
 ما يفعل عند العطاس:  .()أخرجه أبو داود والرمذي«. َيـْهِديُكُم اه َوُيْصلِـُح َباَلُكمْ »ـُقوَل َلـَها: َيْرَحـُمُكُم اه، َفَكاَن َيـُقوُل: يَ 

إَذا َعطََس َوَضَع َيَدُه أَْو َثوَبـُه َعَى فيِه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه 
 ؟متى ُيشَمت العاطس  .()أخرجه أبو داود والرمذيَأْو َغَض بِـَها َصوَتـُه.  َوَخَفَض 

َفَشَمَت َأَحَدُهـَا َوَلـْم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َعطََس َرُجاِن ِعنَْد النَبِِي 
 .()متفق عليه«. هـْحـَمِد اَهَذا َحـِمَد اه، َوَهَذا َلـْم يَ »ُيَشِمِت اآَخَر، َفِقيَل َلـُه، َفَقاَل: 

                                                        

 (.2113برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم ( )
 (.2111برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1732(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )5131/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.1715برقم )(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي 5112/ أخرجه أبو داود برقم )حسن صحيح( )
 (.1221(، واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 كم مرة ُيشَمت العاطس؟ 
َوَعطََس َرُجل  ِعنَْدُه َفَقاَل َلـُه:  ملسو هيلع هللا ىلصه َسِمَع النَبَِي نعن سلمة بن اأكوع ري اه عنه أ -1
 .(1)أخرجه مسلم«. الَرُجُل َمْزُكوم  : »ملسو هيلع هللا ىلصُثَم َعطََس ُأْخَرى َفَقاَل َلـُه َرُسوُل اه « هَيْرَحـُمَك ا»
ُيَشَمُت الَعاطُِس َثاثا ، : »ملسو هيلع هللا ىلصعن سلمة بن اأكوع ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .()أخرجه ابن ماجه«. َفَا َزاَد َفْهَو َمْزُكوم  
 :ما يفعله عند التثاؤب 
َءَب التَثاُؤُب ِمَن الَشيَْطاِن، َفإَذا َتثَا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1

 .(6)متفق عليه«. َأَحُدُكْم َفْليَْكظِْم َما اْستَطَاعَ 
إَذا َتثَاَوَب َأَحُدُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .()أخرجه مسلم«. َفإَن الَشيَْطاَن َيْدُخُل ، َفْليُـْمِسْك بِيَِدِه َعى فِيِه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1223برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3711/ أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( )
 ( واللفظ له.1221(، ومسلم برقم )2113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1225برقم ) أخرجه مسلم( )
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 ريضآداب عيادة ام -2
 :فضل عيادة امريض 

َمْن َعاَد َمِريضا  َلـْم َيَزْل ي ُخْرَفِة اجَنَِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه عن رسول اه 
 .(1)أخرجه مسلم «.َحتَى َيْرِجعَ 

  :حكم عيادة امريض 
َعْن َسبٍْع، أََمـَرَنا بِاِتباع  بَِسبٍْع، َوَنـَهاَنا ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنه قال: أََمـَرَنا َرُسوُل اه 

ِر امَْظُلوِم، َوإْبَراِر الَقَسِم، َوَرِد الَساِم، ـاجنَائِِز، َوِعيَاَدِة امَِريِض، َوإَجاَبِة الَداِعي، َوَنْص 
ِي، ـبَاِج، َوالَقِس َوَتْشِميِت الَعاطِِس، َوَنـَهاَنا َعْن آنيَِة الِفَضِة، َوَخاَتـِم الَذَهِب، َواحَِريِر، َوالِديْ 

ِق.  .()متفق عليهَوااْستَْرَ
 :ما يقوله إذا رأى صاحب باء 
 ٬َمْن َرَأى ُمبْتَى  َفَقاَل: احَـْمُد : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه  

. «َلـْم ُيِصبْـُه َذلَِك البَاءُ  ،َتْفِضيا  ٍر ِمـَمْن َخَلَق ـاَلِذي َعاَفاي ِمـَا اْبتَاَك بِـِه، َوَفَضَلني عى َكثِي
 .(6)أخرجه الطراي ي اأوسط

 ؟أين يقعد العائد 
 ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   َفَأتاهُ  َفَمِرَض  ملسو هيلع هللا ىلص النَبَِي  ْخُدمُ ـيَ  َهُوِدي   ُغَام   َكانَ عن أنس ري اه عنه قال:  -1

 اْلَقاِسمِ  َأبا َأطِعْ  :َلهُ  َفَقاَل  ،ِعنَْدهُ  َوُهوَ  َأبِيهِ إى  فنََظرَ  «مْ َأْسلِ » :َلهُ  َفَقاَل  ،َرْأِسهِ  ِعنْدَ  َفَقَعدَ  َيُعوُدهُ 
 .()أخرجه البخاري. «النَارِ  ِمنْ  َأنَقَذهُ  اَلِذي ٬ حَـْمـدُ ا» :َيُقوُل  َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   َفَخَرَج  َفَأْسَلمَ ، ملسو هيلع هللا ىلص
. اَد امِريَض َجَلَس ِعنَْد َرأِسهِ إذا عَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: كاَن النَبِي  و -1

 .()أخرجه البخاري ي اأدب امفرد
 :ما يدعو به للمريض عند عيادته 
َمْن َعاَد َمِريضا  َلـْم َيـْحُرْ أََجُلـُه َفَقاَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي  -1

                                                        

 (.1521برقم ) رجه مسلمأخ( 1)
 (.1122(، واللفظ له، ومسلم برقم )1132، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.5311/ أخرجه الطراي ي اأوسط برقم )صحيح( 6)
 (.1352برقم ) أخرجه البخاري ()
 (.512/ أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح( )
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إَا َعاَفاُه اه ِمْن َذلَِك ، لَعْرِش الَعظيِم أَْن َيْشِفيََك ِعنَْدُه َسبَْع ِمَراٍر: َأْسأَُل اه الَعظيَم َرَب ا
 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. امَرضِ 

 بِيَِمينِهِ  َمَسَحهُ  إِْنَسان   ِمنَا اْشتََكى إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َكانَ قالت:  عن عائشة ري اه عنهاو -1
 َا  ِشَفاء  ،  ِشَفاُؤكَ  إَِا  ِشَفاءَ  َا ،  الَشاي َأْنَت  َواْشِف ،  النَاسِ  َرَب  ، اْلبَاَس  َأْذِهب» :َقاَل  ُثمَ 

 ،َيْصنَعُ  َكانَ  َما َنْحوَ  بِهِ  ِأَْصنَعَ  بِيَِدهِ  َأَخْذُت  َوَثُقَل   ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َمِرَض  َفَلَا  ،«َسَقا   ُيَغاِدرُ 
 َفَذَهبُْت  :َقاَلْت  «اْأَْعَى  الَرفِيِق  َمعَ  َواْجَعْلنِي ،ي اْغِفرْ  الَلُهمَ » :َقاَل  ُثمَ  َيِدي ِمنْ  َيَدهُ  َفاْنتََزعَ 
  .()متفق عليه.ىـَقَض  َقدْ  ُهوَ  َفإَِذا َأنُظرُ 
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَبِي   ، َدَخَل عى َأْعَراِيٍ َيُعوُدهُ ملسو هيلع هللا ىلص َأَن النَبَِي عن ابن عباس ري اه عنها و -3

 .(6)أخرجه البخاري«. ها َبأَْس َطُهور  إْن َشاَء ا»َقاَل: إَذا َدَخَل عى َمِريٍض َيـُعْوُدُه 
  :النفث عى امريض 

 َرِض اَلِذي َماَت فِيهِ َكاَن َينُْفُث عى َنْفِسِه ي ام ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها َأَن النَبَِي 
َكتِـَها. بِامَُعِوَذاِت، َفَلـَا َثُقَل ُكنُْت َأنِفُث َعَليْـِه بِـِهَن، َوَأمْ   .()متفق عليهَسُح بِيَِد َنْفِسِه لَِرَ

 :إرشاد امريض إى ما ينفعه 
َوَجعا  َيـِجُدُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثان بن أي العاص الثقفي ري اه عنه َأنُه َشَكا إَى َرُسوِل اه  -1

َ ِمْن َجَسِدَك َوُقْل: َضْع َيَدَك عى اَلذِ : »ملسو هيلع هللا ىلصي َجَسِدِه ُمنُْذ َأْسَلـَم، َفَقاَل َلـُه َرُسوُل اه  ي َتَأَم
 .()أخرجه مسلم«. بِاْسِم اه َثاثا ، َوُقْل َسبَْع َمَراٍت: َأُعوُذ بِاه َوُقْدَرتِـِه ِمْن َرِ َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ 

َطِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي و -1 الِشَفاُء ي َثاَثٍة: ي َرْ
َبِة َعَسٍل، َأْو َكيٍَة بِنَاٍر، َوأهَى ُأَمتي َعِن الَكِي  ِمـْحَجـٍم،  .()متفق عليه«. أَْو َرْ

إَن ي احَبَِة الَسوَداِء ِشَفاء  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أنه سمع رسول اه و -3
 .(7)متفق عليه«. ِمْن ُكِل َداٍء إَا الَسامَ 

                                                        

 (.1113(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )3112/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (، واللفظ له.1121(، ومسلم برقم )5275، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.3212برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )5735، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1115(، واللفظ له، ومسلم برقم )5211، أخرجه البخاري برقم )فق عليهمت( )
 ( واللفظ له.1115(، ومسلم برقم )5211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 7)
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 مريض واميت:عند ا من الدعاء ما يقال 
ُتـُم امِريَض َأِو اميَِت : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها قالت: قال رسول اه  -1 إَذا َحَرْ

َقاَلْت: َفَلـَا َماَت َأبو َسَلـَمة َأتيُْت النَبَِي « َفُقوُلوا َخرا ، َفإَن امائَكَة ُيَؤِمنُوَن عى َما َتُقوُلونَ 
ُقوي: الَلُهـَم اْغِفْر ي َوَلـُه، َوأْعِقبْني ِمنْـُه »اه إَن َأبا َسَلـَمَة َقْد َماَت. َقاَل:  َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)أخرجه مسلم. ملسو هيلع هللا ىلصُمـَحـَمدا   ، َقاَلْت: َفُقْلُت َفَأْعَقبَنَي اه َمْن ُهَو َخْر  ي ِمنْـهُ « ُعْقبَى َحَسنَة  
ُرُه ـعى أَي َسَلـَمَة َوَقْد َشَق َبَص  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َرُسوُل اه عن أم سلمة ري اه عنها قالت: و -1

 الَلُهـَم اْغِفْر أَِي َسَلـَمَة، َواْرَفْع َدَرَجتَـُه ي امَْهِدِيَن، َواْخُلْفُه ي»ُثَم َقاَل:  - َوفيهِ  -َفأَْغَمَضُه... 
 رقية امريض: صفة   .()أخرجه مسلم «.َونِوْر َلـُه فيهِ  ،ِرهِ ـالَعامَن، َواْفَسْح َلـُه ي َقبْ  َعِقبِـِه ي الَغابِِريَن، َواْغِفْر لنا َوَلـُه َيا َرَب 

 َسَفرٍ ي  َكاُنوا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولِ  َأْصَحاِب  ِمنْ  َناسا   َأنَ عن أي سعيد اخدري ري اه عنه:  -1
وا  َفإِنَ  ،َراٍق  فِيُكمْ  َهْل  :هُمْ  َفَقاُلوا ،ُفوُهمْ ـُيِضيْ  َلمْ فَ  َفاْستََضاُفوُهمْ  اْلَعَرِب  َأْحيَاءِ  ِمنْ  بَِحٍي  َفَمر 
أَ  اْلِكتَاِب  بَِفاِحَةِ  َفَرَقاهُ  َفَأتاهُ  ،َنَعمْ  :ِمنُْهمْ  َرُجل   َفَقاَل  ،ُمَصاب   أَوْ  َلِديغ   احَِي  َسيِدَ   ،الَرُجُل  َفَرَ

 َفَذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبَِي  َفَأتى ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَبِِي  َذلَِك  َأْذُكرَ  َحتَى :َقاَل وَ  َيْقبََلَها َأنْ  َفَأبى َغنَم ِمنْ  َقطِيعا   َفُأْعطَِي 
ةِ  إَِا  َرَقيُْت  َما  ٬َوا ٬ا َرُسوَل  َيا :َفَقاَل  ،َلهُ  َذلَِك   َأها َأْدَراكَ  َوَما» :َوَقاَل  َفتبَسمَ  ،اْلِكتَاِب  بَِفاِحَ
ُبوا ِمنُْهمْ  ُخُذوا» :َقاَل  ُثمَ  «ُرْقية     .(6)متفق عليه«. َمَعُكمْ  بَِسْهمٍ  ي َواْرِ
كان ُيـَعِوُذ َبـْعَض َأْهِلـِه، َيـْمَسُح بيَدِه اليُـْمنَى  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها َأَن النَبَِي و -1

َك، ِشَفاء  الَلُهـَم َرَب النَاِس، َأْذِهِب البَأَْس، َواْشِفِه َوَأنَت الَشاي، ا ِشَفاَء إَا ِشَفاؤُ »َوَيـُقوُل: 
 .()متفق عليه«. ا ُيـَغاِدُر َسَقا  

ْقيِة:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن َرُسوُل اه و -3 بِاْسِم اه ُتْرَبُة »َيـُقوُل ي الر 
 .()متفق عليه«. َأْرِضنَا، َوِريَقُة َبـْعِضنَا، ُيْشَفى َسِقيُمنَا، بِإْذِن َرِبنَا

 نفسه، ثم يضعها عى الراب، ويمسح با علق ها عى موضع  يأخذ بسبابته من ريق
                                                        

 (.212برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.211برقم ) أخرجه مسلم( )
 فظ له.(، والل1111(، ومسلم برقم )1172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )5713، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )5712، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 اجرح أو العلة، ويقول هذا الدعاء أثناء امسح.
َفَقاَل: َيا ُمـَحـَمُد اْشتَـَكيَت؟ َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه َأَن ِجريَل َأتى النَبَِي و -1
ٍء ُيْؤِذيَك، ِمْن َرِ ُكِل َنْفٍس، َأْو َعْنِ َحاِسٍد، اهُ َقاَل: بِاْسم اه َأْرِقيَك، ِمْن ُكِل « َنَعمْ »  َيْ

 .(1)أخرجه مسلمَيْشِفيَك، بِاْسِم اه َأْرِقيَك. 
 :عدم إعطاء امريض ما يكرهه إل بإذنه 

وي، َفُقْلنَا: د  ـَأْن ا َتلُ فِـي َمَرِضِه، َفَأَشاَر ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َلَدْدَنا َرُسوَل اه َرِيَ اهُ َعنْـَها َعْن َعاِئَشَة 
ا َيبَْقَى َأَحد  ِمنُْكْم إِاّ ُلّد، َغيْـُر الَعبّاِس، َفإِّنُه َلـْم »َكَراِهيُة امَِريِض لِلّدَواِء، َفَلـّا َأَفاَق َقاَل: 

 .()متفق عليه «.َيْشَهـْدُكمْ 
  :عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنة 

امَِدينََة ُوِعَك َأبوَبْكٍر َوبِال  َرِيَ  ملسو هيلع هللا ىلصلت: َلـَا َقِدَم َرُسوُل اه عن عائشة ري اه عنها قا
اه َعنُهـَا َقاَلْت: َفَدَخْلُت َعَليْـِهـَا َفُقْلُت: َيا َأبِت َكيَْف َتـِجُدَك؟ َوَيا بِاُل َكيَْف َتـِجُدَك ؟... 

ُتـُه َفَقاَل: َفَأْخ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت َعاِئَشُة: َفِجئُْت إَى َرُسوِل اه  الَلُهـَم َحبِْب إَلينَا امَِدينََة َكُحبِنَا َمَكَة »َرْ
 «.َواْنُقْل ُحـَاَها َفاْجَعْلـَها بِاجُْحَفةِ ، َوَباِرْك َلنَا ي ُمِدَها َوَصاِعَها ،َأْو أََشَد، الَلُهـَم َوَصِحْحَها

 .(6)متفق عليه
 :تكرار عيادة امريض 

ملسو هيلع هللا ىلص َرَب النَبِـي  ـَقاَلْت: أِصيَب َسْعد  َيْوَم اخَنَْدِق فِـي اأْكَحِل، َفَض َرِيَ اهُ َعنْـَها  َعْن َعائَِشةَ 
 .()متفق عليه .َخيْـَمة  فِـي امَْسِجِد، لِـيَُعوَدُه ِمْن َقِريٍب 

 :عيادة امرك 
َيـُعوُدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَمِرَض َفَأتاُه النَبِي   ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس ري اه عنه قال: َكاَن ُغام  َيـُهوِدي  َيـْخِدُم النَبَِي 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصَفنََظَر إَى َأبِيْـِه َوُهَو ِعنَْدُه َفَقاَل َلـُه: أطِْع َأبا الَقاِسِم « أْسِلـمْ »َفَقَعَد ِعنَْد َرْأِسِه َفَقاَل َلـُه: 
 .()أخرجه البخاري «.ُه ِمَن النَارِ اَلِذي َأنَقذَ  ٬احَـْمُد »َوُهَو َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْسَلـَم َفَخَرَج النَبِي  

                                                        

 (.1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 .واللفظ له(، 1113ومسلم برقم )، (5711أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( )
 (.1372(، واللفظ له، ومسلم برقم )5251، أخرجه البخاري برقم )تفق عليهم( 6)
 (.1722ومسلم برقم )واللفظ له، (، 123أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( )
 (.1352برقم ) أخرجه البخاري( )
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 :عيادة امغمى عليه 
َيُعوُدنِـي، َوأبو َبْكٍر، َوُهـَا  ملسو هيلع هللا ىلص: َمِرْضُت َمَرضا ، َفأَتانِـي النَبِـي  قاَل  َرَي اهُ َعنْـهُ  َجابِرٍ َعْن 

، َفإَِذا النَبِـي   ، َفأَفْقُت  ُضوَءُه َعَلـَي ُثَم َصَب وَ  ملسو هيلع هللا ىلص، فتََوَضأ النَبِـي   َماِشيَاِن، َفَوَجَدانِـي أْغِمَي َعَلـَي 
ْيٍء، ـي فِـي َمالِـي؟ َفَلـْم ُيـِجبْنِـي بَِش ـِ، َكيَْف أْصنَُع فِـي َمالِـي، َكيَْف أْقض٬، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص

 تقبيل اميت:  .(1)متفق عليه َحتَـى َنَزَلْت آيُة امَراِث.
. ملسو هيلع هللا ىلصَل النَبَِي ـبَ ـَرِيَ اه َعنْـُه قَ   عنهم َأَن َأبابْكرٍ عن ابن عباس وعائشة ري اه   َوُهَو َميِت 

 .()أخرجه البخاري
 :ما يفعله امسلم إذا وقع الطاعون ي بلد 

الَطاُعوُن ِرْجس  ُأْرِسَل عى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها قال: قال َرُسوُل اه 
اِئيل أْو عى َمْن َكاَن َقبَْلُكْم، َفإَذا َسِمْعتُـْم بِـِه بِأْرٍض َفا َتْقَدُموا َعَليْـِه، َوإَذا َطاِئَفٍة ِمْن َبنِي إْرَ 

 .(6)متفق عليه«.ِمنْـهُ  َوَقَع بِأْرٍض َوأنتُـْم بِـَها َفا َتـْخُرُجوا فَِرارا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1212ومسلم برقم )واللفظ له، (، 5251أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
 (.5712برقم ) ريأخرجه البخا( )
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )3173، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 آداب اللباس - 10
 :فوائد اللباس 

 اللباس له فائدتان: 
               ) سر العورة كا قال سبحانه:و الزينة: اأوى

 .[12]اأعراف/ (                         
                 ): الوقاية ما ير كا قال سبحانه: ةنيالثا

                                            
 .[11]النحل/ (           

 :أفضل اللباس 
َرُة. ـأَْن َيْلبَسَها اِحبَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َكان َأَحب  الثِيَاِب إى النَبِِي  -1

 .(1)متفق عليه
 ،وا مْن ثياِبُكُم الَبياَض ـالبُس  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1

 .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. ، َوَكِفنُوا فِيها َموتاُكمْ َفإها خْرُ ثياِبُكمْ 
 الَقِميَص. ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها قالت: َكاَن َأَحب  الثِيَاِب إى َرُسوِل اه و -3

 .(6)لرمذيأخرجه أبو داود وا
  :موضع اإزار للرجال والنساء 
إْزَرُة امُْسِلـم إى نِْصِف : »ملسو هيلع هللا ىلصاه  عن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول -1

النَاِر، الَساِق، َوا َحَرَج َأْو ا ُجنَاَح فِيْـَا َبيْنَـُه َوَبْنَ الَكْعبَِن، َما َكاَن َأْسَفَل ِمَن الَكْعبَِن َفُهَو ي 
 .()أخرجه أبو داود وابن ماجه.«َمْن َجَر إَزاَرُه َبَطرا  َلـْم َينْظُِر اه إَليهِ 

َمْن َجَر َثوَبـُه ُخياَء َلـْم َينْظُِر اه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1
، «ُيرِخَن ِشْرا  »َقاَل:  ، ، َفَقاَلْت ُأم  َسَلـَمَة: َفَكيَْف َيْصنَْعَن النَِساُء بُِذُيولِـِهنَ «إَليِه َيوَم الِقيَاَمةِ 

                                                        

 (.1172(، واللفظ له، ومسلم برقم )5113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1171(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.1721وأخرجه الرمذي برقم ) ،(، وهذا لفظه1115داود برقم ) /أخرجه أبوصحيح( 6)
 (.3573(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )1123/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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ِخينَـُه ِذَراعا  ا َيِزْدَن َعَليهِ »ِشُف أَْقَداُمُهَن، َقاَل: إذا  َتنْكَ َفَقاَلْت:   .(1)أخرجه الرمذي والنسائي «.َفُرْ
 اإسبال:  قوبةع 
ِفي فَ َما َأْسَفَل ِمَن الَكْعبَِن ِمَن اإَزاِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1

 .()أخرجه البخاري «.النَارِ 
َثاَثة  ا ُيَكِلُمُهـُم اه َيوَم الِقيَاَمِة َوا َينْظُُر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصر ري اه عنه عن النبي عن أي ذو -1

 .َثاَث ِمَرارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَقَرَأَها َرُسوُل اه « إَليِهـْم َوا ُيَزِكيِهـْم َوَلـُهـْم َعَذاب  َألِيم  
ُق ِسلَعتَـُه ـفِ ـنَ ــَوامُ ، َوامنَاُن  ،امُْسبُِل »؟ َقاَل: هَرُسوَل ا َمْن ُهـْم َيا ،ُرواـَقاَل َأبو َذٍر: َخاُبوا َوَخِس 

 .(6)أخرجه مسلم «.بِاحََلِف الَكاِذِب 
 ،َوالِعَاَمةِ  اإْسبَاُل ي اإَزاِر َوالَقِميصِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن عمر ري اه عنها عن النبي ابعن و -3

 .()أخرجه أبو داود والنسائي. «نْظُِر اه إَليِه َيوَم القيَاَمةِ َمْن َجَر ِمنْـَها َشيئا  ُخيَاَء َلـْم يَ 
  ُش:رُ ــامنهي عنه من اللباس والف 
َفإَنُه َمْن  ،ا َتْلبَُسوا احَِريرَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

ْنيَا َلـْم َيْلبَْسُه ي اآِخَرةِ   .()ليهمتفق ع«. َلبَِسُه ي الد 
بَِسبٍْع: ِعياَدِة امَِريِض، َواِتبَاِع اجَنَاِئِز،  ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء ري اه عنه قال: َأَمـَرَنا النَبِي  و - 1

ِق َواميَاثِِر احُـمْ ـَوَتْشِميِت الَعاطِِس، َوَنـَهاَنا َعْن ُلبِْس احَِريِر َوالِديبَاِج َوالَقِس   ِر. ـِي َوااْستَْرَ
 .()متفق عليه

ُت بِِقَراٍم ي عى َسْهَوٍة ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها  َأَن النَبَِي  اهَعاِئَشَة َرِي  وعن -3 َقِدَم ِمْن َسَفٍر َوَقْد َسَرْ
َيْوَم اْلِقيَاَمِة اَلِذيَن  َأَشد  النَاِس َعَذابا   » : َهتََكُه َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهُه َرُسوُل  َفَلَا َرآ ،ي فِيَها َماثِيُل 

.  :َقاَلْت  «اهُهوَن بَِخْلِق ُيَضا   .(7)متفق عليهَفَجَعْلنَاُه ِوَساَدة  َأْو ِوَساَدَتْنِ
                                                        

 (.5332(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1731/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
 (.5717برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.5331(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.1122(، واللفظ له، ومسلم برقم )5131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1122(، واللفظ له، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 . (1117واللفظ له ، ومسلم برقم ) (5251برقم )لبخاري أخرجه ا متفق عليه ، (7)
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َب ي آنيَِة الَذَهِب َوالِفَضِة، َوَأْن  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة ري اه عنه قال: َنـَهاَنا النَبِي  و -1 َأْن َنْرَ
 .(1)أخرجه البخاريَنْجلَِس َعَليِه.  َنْأُكَل فيَها، َوَعْن ُلبِْس احَِريِر َوالِديبَاِج َوَأنْ 

ُك ي َبيْتِِه َشيْئا  ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها  َأَن النَبَِي  اهَعاِئَشَة َرِي  وعن -5 ْ َيُكْن َيْرُ فيِه َتَصاليُب إَِا  َم
  .()البخاريأخرجه  .َنَقَضهُ 

ْهِل النَاِر َلـْم َأَرُهـَا. ِصنَْفاِن ِمْن أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -2
ُبوَن بِـَها النَاَس، َونَِساء  َكاِسيَات  َعاِرَيات  ُمـِميات   َقْوم  َمَعُهـْم ِسيَاط  َكَأْذناِب البَقِر َيْرِ

، ُرُؤوُسُهَن َكَأْسنَِمِة البُـْخِت امَاِئَلِة، ا َيْدُخْلَن اجَنَ  ا، َوإَن ِرَحَها َة، َوا َيـِجْدَن ِرَحهَ ــَماِئات 
 .(6)أخرجه مسلم«. َليُوَجُد ِمْن َمِسَرِة َكَذا َوَكَذا

َعَي َثوَبِن  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها قال: َرَأى َرُسوُل اه و - 7
 .()سلمأخرجه م .«إَن َهـِذِه ِمـْن ثيَـاِب الُكَفـاِر َفا َتْلبَْسَها»ُمَعْصَفَريِن َفَقـاَل: 

ُحِرَم لِبَاُس احَِريِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى اأشعري ري اه عنه أن رسول اه و -1
 .()أخرجه الرمذي والنسائي«. َوالَذَهِب عى ُذُكوِر ُأَمتي َوُأِحَل إَناثِِهـمْ 

  َهْل ، ٬بِا َأنُشُدكَ : َلهُ  َفَقاَل  ُمَعاِوَيةَ عى  يَكِرَب  َمْعدِ  ْبنُ  امِْقَدامُ  َوَفدَ خالد قال: عن و -2
ُكوِب  بَاعِ ـالِس  ُجُلودِ  بُوسِ ـلُ  َعنْ  َهىـنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َأنَ  َتْعَلمُ  أخرجه أبو داود . َنَعمْ  :َقاَل  َعَليَْها َوالر 
  .()ينسائوال
ْنيَا َمْن َلبَِس َثْوَب ُشْهرَ » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأَن النَبَِي ري اه عنها َعِن اْبِن ُعَمَر و  -11 ٍة ي الد 

 امنهي عنه من هيئات امي واللباس:   .(7)أخرجه أبوداود وابن ماجه. « ُثَم أَْهََب فِيِه َنارا   ،َثْوَب َمَذَلٍة َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  اهَأْلبََسُه 
                    ) قال اه تعاى: -1

 .[12-11]لقان/ (                               
                                                        

 (.5137برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (. 5251برقم ) أخرجه البخاري ()
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1177برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.5125(، وهذا لفظه،  وأخرجه النسائي برقم )1711/ أخرجه الرمذي رقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه. 1155(، وأخرجه النسائي برقم )1131خرجه أبوداود برقم )/أصحيح( )
 . ( وهذا لفظه 3217، وأخرجه ابن ماجه برقم ) (1131برقم )أخرجه أبوداود حسن/ (7)
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 .[31]النور/ (        ) قال اه تعاى عن النساء:و -1
َعْن لِبَْستَِن: َأْن َيـْحتَبَِي الَرُجُل ي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َنـَهى َرُسوُل اه و -3

، َوأَنْ  ء  َيْشتَـِمَل بِالثَوِب الَواِحِد َليَْس عى َأَحِد ِشَقيِه.  الثَوِب الَواِحِد َليَْس عى َفْرِجِه ِمنْـُه َيْ
 .(1)أخرجه البخاري

َبيْنََا َرُجل  َيـْمِي ي ُحَلٍة ُتْعِجبُـُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي و -1
 .()متفق عليه«. إى َيْوِم الِقيَاَمةِ  َنْفُسُه، ُمَرِجل  ُجـَمتَـُه، إْذ َخَسَف اه بِـِه، َفُهَو َيتَـَجْلـَجُل 

امتََشبِِهَن ِمَن الِرَجاِل بِالنَِساِء،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: َلَعَن َرُسوُل اه و -5
 .(6)أخرجه البخاريَوامتََشبَِهاِت ِمَن النَِساِء بِالِرَجاِل. 

 «.َمْن َتَشبََه بَِقوٍم َفُهَو ِمنْـُهـمْ : »ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اهو -2
 عدم ترج النساء باللباس والزينة:   .()أخرجه أمد وأبو داود

               ) قال اه تعاى: -1
 .[52 ]اأحزاب/ (          

          ) قال اه تعاى:و -1
 .[31]النور/ (         

             ) قال اه تعاى:و -3
 الهتام بالزينة والنظافة:  .[21]النور/ (                    

؟»ي َثوٍب ُدوٍن َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي اأحوص عن أبيه قال: َأتيُْت النَبَِي  -1 َقاَل: « أَلَك َمال 
َفإَذا »َقاَل: َقْد آتاي اه ِمَن اإبِِل َوالَغنَِم َواخَيِل َوالَرِقيِق. َقاَل: « امَاِل؟ ِمْن َأِي »َنَعْم، َقاَل: 

 .()أخرجه أبو داود والنسائي«. ُر نِْعَمِة اه َعَليَك َوَكَراَمتِـهِ ـَر أثَ ـآتاَك اه َماا  َفْليُ 
َفَرَأى َرُجا  َشِعثا  َقْد  ملسو هيلع هللا ىلصاه  عن جابر بن عبداه ري اه عنها قال: أتانا َرُسوُل و -1

                                                        

 (.5111برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )5712، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.5115برقم ) البخاريأخرجه ( 6)
 (.1131(، وأخرجه أبو داود برقم )5111/أخرجه أمد برقم )حسن( )
 (.5111(، وهذا لفظه،  وأخرجه النسائي برقم )1123/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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؟ َوَرَأى َرُجا  آَخَر َوَعَليْـِه ثيَاب  «َأَما َكاَن َيـِجُد َهَذا َما ُيَسِكُن بِـِه َشْعَرهُ »َرَق َشْعُرُه َفَقاَل: ـَتفَ 
 الرأس: تغطية  .(1)والنسائي أخرجه أبوداود«. َأَما َكاَن َهَذا َيـِجُد َماء  َيـْغِسُل بِـِه َثوَبـهُ »َوِسَخة  َفَقاَل: 

 َوَعَليه ،عى امنَْرِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن ُحريث ري اه عنه قال: َكأَِي َأنُظُر إى َرُسوِل اه 
 ما يقوله إذا لبس ثوباً جديداً ونحوه:   .()أخرجه مسلمِعَاَمة  َسْوَداُء، َقْد َأْرَخى َطَرَفيْـَها َبَن َكتَِفيِه. 

إَذا اْستَـَجَد َثوبا  َسَاُه بِاْسِمِه:  ملسو هيلع هللا ىلصي ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه عن أي سعيد اخدر
ِر َما ـالَلُهـَم َلَك احَـْمُد َأنَت َكَسوَتنيِه، َأْسَأُلَك ِمن َخْرِه َوَخيْ »إَما َقِميصا  َأْو ِعَاَمة  ُثَم َيـُقوُل: 
هِ  َة: َفَكاَن َأْصَحاُب النَبِِي « َوَرِ َما ُصنَِع َلـهُ  ُصنَِع َلـُه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ إَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأبو َنْرَ

 :جديداً  ما ُيدعى به من لبس ثوباً   .(6)أخرجه أبو داود والرمذيي َوُيـْخِلُف اه َتَعاَى. ـَلبَِس َأَحُدُهـْم َثوبا  َجِديدا  ِقيَل َلـُه: ُتبْلِ 
َروَن ـَمْن تَ »بِثِيَاٍب فِيَها َخـِميَْصة  َسوَداُء َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُأَي َرُسوُل اه عن أم خالد بنت خالد قالت: 

 ملسو هيلع هللا ىلصَفُأَي َي النَبَِي « اْئتُوي بُِأِم َخالِد»َفُأْسِكَت الَقوُم. َفَقاَل: « َنْكُسوَها َهِذِه اخَـِميَصَة؟
 كيفية لبس النعلن:   .()أخرجه البخاريَتِن.َمرَ « ي َوأْخِلِقيـأْبلِ »يَها بِيَِدِه، َوَقاَل: ـَفأْلبََسنِ 

إَذا اْنتََعَل َأَحُدُكْم َفْليَبَْدأ بِاليَـِمِن، َوإَذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 ما ورد ي خواتيم الرجال، وأين ُتلبس؟   .()متفق عليه«. َزعُ ـوآِخَرُهـَا ُتنْ  ، اْنتََزَع َفْليَبَْدأ بِالِشَاِل، لِتَـُكِن اليُـْمنَى َأَوَلـُهـَا ُتنَْعُل 

 .()متفق عليهَنـَهى َعْن َخاَتـِم الَذَهِب. أنه ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1
ُه ِمنْـُه. ،َكاَن َخاَتـُمُه ِمْن فَِضةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه َأَن النَبَِي و -1  .(7)يأخرجه البخار َوَكاَن َفص 

                                                        

 (.5132(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.1352)برقم  أخرجه مسلم( )
 (.1727(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1111/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 (.5115برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1127(، واللفظ له، ومسلم برقم )5152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1112(، ومسلم برقم )5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.5171برقم ) ه البخاريأخرج( 7)
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َلبَِس َخاَتـَم فَِضٍة ي َيـِمينِـِه، فِيِه َفص   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه و -3
، َكاَن َيـْجَعُل َفَصُه ِمـَا َيلِ   .(1)أخرجه مسلمي َكَفُه. ـَحبَِي 

اَتـا  َوَنَقْشنَا فِيِه َخْذَنا َخ ـإَنا اتَ »قال: فخاما ،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: صنع النبي و -1
ِه.« َفا َينُْقْش َعَليِه َأَحد   ،َنْقشا    .() أخرجه البخاريَقاَل: َفإِي أرى َبِريَقُه ي ِخنَْرِ
 :ما يباح للنساء لبسه من الذهب 
تى ى َقبَْل اخُطْبـِة، َفأَ ـَفَصلَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها: َشِهدت  الِعيَد َمَع النَبِِي  -1

 .(6)متفق عليهالنَِساَء َفَجَعْلَن ُيْلِقـَن الَفتَـَخ َواخََواتيَم ي َثْوِب بِاٍل. 
اْستََعاَرْت ِمْن َأْسَاَء ِقاَدة  َفَهَلَكْت، َفبَـَعَث َرُسوُل اه  أهاعن عائشة ري اه عنها و -1

، َفَصَلْوا َفَشَكْوا َذلَِك إى َرُسوِل اه  َرُجا  َفَوَجَدَها، َفَأْدَرَكتْـُهـُم الَصاُة َوَليَس  ملسو هيلع هللا ىلص َمَعُهـْم َماء 
ِم.  ملسو هيلع هللا ىلص  .()متفق عليهَفَأَنْزَل اه آيَة التَيم 
 :التواضع ي اللباس والفراش 
 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أْخَرَجْت إَليْنَا َعاِئَشُة ِكَساء  َوإَزارا  َغِليظا ، َفَقاَلْت: ُقبَِض ُروُح النَبِِي  عن أي بردة -1
 .()متفق عليهَهَذْيِن.  ي
اَلِذي َينَاُم َعَليْـِه َأَدما   ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: إَنَا َكاَن فِراُش َرُسوِل اه و -1

 .  ()أخرجه مسلمَحْشُوُه ليف. 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.5171برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.111(، واللفظ له، ومسلم برقم )5111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.327(، واللفظ له، ومسلم برقم )332، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )5111) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( )
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
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 ويشتمل عى ما يي:    
 اأذكار أحكام -1  
 أنواع اأذكار : وتشمل : -7  

 أذكار الصباح وامساء -1      
 اأذكار امطلقة -7      
 : وتشمل:اأذكار امقيدة -3      

 اأذكار التي تقال ي أوقات الشدة -1      
 أذكار اأمور العارضة -7      

   

 ذكاراب اأـكت -4
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 ركتاب اأذكا
 اأذكار أحكام -1

  َرعية الواردة ي القرآن الكريم والسنة ـر من اأذكار الشـي هذا الباب ما تيس رُت كَ ذ
 النبوية الصحيحة.

وَأَجِلها وأفضلها، فحركة اللسان أخف  ،ر العبادات وأسهلهاـاه عز وجل من أيس ِذْكرو
قات، وأفضله ما كان مصحوبا  روع ي ميع اأوـر اه جل جاله مشكْ وذِ  حركات اجوارح،
 وقد رتب اه عليه من الفضل والعطاء ما م يرتب عى غره من اأعال. بحضور القلب،

 : فقه الذكر 

 .امؤمنن من أعظم العبادات التي أمر اه ها عباده جل جاله ِذكر اه
فإن اه م  ،ها ، إا الذكروكل فريضة جعل اه ها حدا  معلوما  ، وعذر أهلها عند عدم القدرة علي

جعل له حدا  معلوما  ، وا وقتا  معلوما  ، وم يعذر أحدا  ي تركه إا من كان مغلوبا  عى عقله كا قال 
                          سبحانه : 

 [ .13-11] اأحزاب/             
     كا قال سبحانه :  والشكروكل مؤمن مكلف بأمرين: الذكر.. 

 [ .151] البقرة/       
 ،أن الذكر اشتغال بذكر اه ، والشكر اشتغال بشكر نعم اه؛ وقد قَدم اه الذكر عى الشكر

 وإذا أحب اه عبدا  أكرمه بكرامتن : 
 أن يلهمه ذكره ليذكره ربه ي ملكوت الساء . اأوى :
 صمه عن امحرمات ، والتعلق بالدنيا ؛ لئا يغضب عليه ربه ، وحل به عقوبته : أن يع :الثانية 

                 

   [ .11] الكهف/                    
  عز وجلحكمة اإكثار من ذكر اه : 

 يفيد العبد فائدتن عظيمتن : عز وجلذكر اه 
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ي ميع أحواله، ومن آمن باه ة القلب؛ أن امخلوق حتاج إى ربه طمأنين :اأوى
             عطاه اه ما حب ، ومنع عنه ما يكره ، فاطمأن قلبه : أ

  [ .٨٢/الرعد]                  
إا  وحاجات العباد غر متناهية ، وا يسد حاجات العباد إا كريم قادر رحيم ، وليس ذلك

                     ه وحده : 
   [ .111] اأنعام/   
، ، وكل ما سوى اه مظلم ي ذاته ، فاه نور السموات واأرضإزالة الظلمة البرية الثانية :

فكان ذكر اه يفيد وصول أنوار عام الربوبية إى باطن القلب ، فتزول عن القلب ظلات 
            :ية، وترق الروح بالنور اإهيبرال

                       
                          
 أقسام الذكر:   [ .35] النور/          

 ثاثة أقسام : عزوجلِذكر اه 

 . واجوارح..  واللسان.. ذكر اه بالقلب 
كر، واحول وا ، واه أباللسان كقول العبد: سبحان اه، واحمد ه، وا إله إا اهفالذكر 

، وتعليم رع اه قراءة القرآن، والدعوة إى اه، وقوة إا باه، واأذكار امطلقة وامقيدة
 [ .٠٧/اأحزاب]                     : وغر ذلك 
 لقلب فهو ثاثة أنواع : أما الذكر با

؛ ومال أساء اه وصفاته وأفعاله، وجال فكر العبد ي دائل وحدانية اهأن يت :اأول
 ليأي ي قلبه حب اه وتعظيمه وشكره وطاعته .

والثواب  ،اأحكام الرعية من اأمروالنهي، واحال واحرامأن يتفكر ي ُحسن  :الثاي
ليأي ي قلبه حب اه وتعظيمه ومده، وبذلك يسهل عليه ؛ يداب، والوعد والوعوالعق

 :م ذلك بالنظر ي اآيات القرآنية، والسنة النبوية، ويتفعل الطاعات، وترك امعاي
 [ .٨٢/حمد]                   
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، فرى أن يتفكر ي اآيات الكونية ، وأرار خلق اه ي العام العلوي والسفي  الثالث :
كل ذرة ي امخلوقات دالة عى وحدانية اه ، تسبح بحمده ، وتشهد بوحدانيته وجاله 

     : واحب له، وهذا بحر اساحل لهوماله ؛ ليعبد اه كأنه يراه بالتعظيم والذل 
   [ .111/يونس]                                  

  أن تصر جوارح العبد مستغرقة ي طاعة اه ، خالية من معاص اه : أما الذكر باجوارح فهو
   [ .151] البقرة/            
يتضمن      :قوله، ويتضمن اأمر بجميع أنواع الطاعات      :قوله تعاىف

، مام الكري، وامقاء ميع أنواع الكرامات واخرات، من الثواب العظيمعطفضل اه بإ
 .[٨٢ -٨٠/التكوير]                          : رب العامن ورضوان

  واخوف :  واللسان واجوارح ، مقرونا بالترعوأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب 

                      

 [ .115اأعراف/]
 وِذكر اه ي بدن اإنسان سبعة أنواع :

والدعاء .. وذكر القلب باحب  ، والدعوةوااستغفاروالتكبر كر اللسان باحمد والثناء فذِ 
ذكر العن .. و ح بالتسليم والرضاواخوف والرجاء والتعظيم لرب العامن .. وذكر الرو

صغاء لوحي رب اأرض والساء .. وذكر اليدين بالبذل بالبكاء .. وذكر اأذنن باإ
           البدن باجهد والوفاء :  والعطاء .. وذكر

                  

                

 [ .1-1/اأنفال]
ره اه ي الشدة ، وأفضل الذاكرين ، الذي كل أحواله ذكر لربه ، كَ ر اه ي الرخاء ذَ كَ ذَ  نْ ومَ 

             : ملسو هيلع هللا ىلصمد حرسول رب العامن ، إى اخلق أمعن 

 صفة الذكر والدعاء:    [ .11] اأحزاب/   جئ                                                   
، واجهر ي الذكر والدعاء استثناء ا يكون إا با به اأصل ي الذكر والدعاء هو اإرار
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 .والتلبية ونحوما ،كالذكر بعد السام ي الصاة ورد به الرع
وابد ي مقام  الذكر من رؤية صفات جال اه، ورؤية صفات ماله؛ لتعظم مهابة الرب 

 ي القلب ، ويزداد حب العبد مواه .
 وخوف العباد من رهم قسان : 

 خوف العقاب ، وهذا مقام امبتدئن . اأول :
 ل، فمن كان باه أعرف كان منه أخوف.خوف اجال، وهذا مقام العارفن، وهو أكم الثاي :

           ) قال اه تعاى: -1
 .[115]اأعراف/(      

 .[55]اأعراف/ (        )قال اه تعاى: و -1
                      وقال اه تعاى :  -3

 ر :خصائص الذك    [ .٠٧/اأنبياء]         

 للذكر خصائص أربع هي :
 [ .1/امزمل]                      الدوام :  اأوى :
 [ .15/العنكبوت]        كونه أكر من كل يء :  الثانية :
                      اإكثار منه :  الثالثة :

 [ .11-11/اأحزاب]
 ي الذكر: ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي   [ .151/البقرة]      َذَكر اه َذَكره : الذكر بالذكر ، فمن  الرابعة :
ي كل أحيانه، وعى ميع أحواله، اه عز وجل، فكان يذكر  ٬أكمل اخلق ذكرا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .وما وااهاه فكامه كله ي ذكر 
وصفاته  سبحانه، وكان إخباره عن ربه ي أسائه ٬ريعه ذكرا  منه ـوكان أمره وهيه وتش

وأفعاله وأحكامه ذكرا  منه لربه، وكان مده لربه وتسبيحه ومجيده له، وثناؤه عليه، 
، وسامه عليهاه فصلوات  ،منه لربهوسؤاله له، ودعاؤه إياه، وخوفه منه، ورجاؤه إياه ذكرا  

 والكتاب الذي ُأنزل إليه، والرسول الذي نبي زكى اه عقله، وقلبه، ولسانه، وجوارحه،
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                                ) :نزل به فقال سبحانه 
 ذكر اه تعاى: ضائلف  .[5-1/النجم](                        

 .[151]البقرة/(        )قال اه تعاى:  -1
                         قال اه تعاى: و -1

 .[٨٠-٨٢/الرعد]                        
                ) قال اه تعاى:و -3

             
                   

 .[35]اأحزاب/ (          
ظَِن  َيـُقوُل اه َتَعاَى: َأنا ِعنْدَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 َعبِْدي ِي، َوَأنا َمَعُه إَذا َذَكَري، َفإْن َذَكَري ي َنْفِسِه َذَكْرُتـُه ي َنْفِي، َوإْن َذَكَري ي َمأ
َي ِذَراعا  ـَي َتَقَربُْت إَليِه ِذَراعا ، َوإْن َتَقَرَب إلَ ـَخْرٍ ِمنْـُهـْم، َوإْن َتَقَرَب ِشرا  إلَ  َذَكْرُتـُه ي َمأ

 .(1)متفق عليه«.يْتُـُه َهْرَوَلة   َيـْمِي َأتايتَقَرْبُت إَليِه َباعا ، َوإْن أَ تَ 
َمثَُل اَلِذي َيْذُكُر َرَبُه َواَلِذي ا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه قال: قال رسول اه و -5

 .()أخرجه البخاري«. َيْذُكُر َرَبُه َمثَُل احَِي َواميِِت 
فمر عى  ،يسر ي طريق مكة ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: كان رسول اه هريرة وعن أي  -2

ِرُدوَن ـفَ ـــقالوا: وما امُ « ِرُدونَ ـفَ ــَسبََق امُ  ،ْمَدانُ ـِسُروا َهَذا ُج »:دان.فقالمْ ـجبل يقال له ُج 
 .(6)مسلمأخرجه «.َوالَذاكَِرات را  َكث اهالَذاِكُروَن » :اه؟ قال يارسول

 د ذكر اه عز وجل:فوائ 
 عز وجل له فوائد عظيمة وكثرة أمها:اه  ِذْكر

ر، وُيذهب اهّم ـُيري الرمن، ويطرد الشيطان، وُيسِهل الصعب، ويزيل الش أَن ِذْكر اه
والغم عن القلب، ويقوي القلب والبدن، وينِور القلب والوجه، وجلب الرزق، وُيذهب 

                                                        

 (.1275(، واللفظ له، ومسلم برقم )7115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2117برقم ) أخرجه البخاري( )
 .(1272برقم ) مسلمأخرجه ( 6)
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 وهو غراس اجنة.لطاعات ، اوويزيد اإيان  امخاوف،
ويزيل الوحشة بن العبد  اه،عز وجل حط اخطايا وُيذهبها، وينجي من عذاب اه ر كْ وذِ 

 .واأنس به، واإنابة إليه، والقرب منه ،اهلعبده، وحبة اه وربه، ويورث ذكر 
 .رةـسبحانه يعطي الذاكر قوة، ويكسوه جالة ومهابة ونضاه ر كْ وذِ 
هم امائكة، حف  ـسبب لنزول السكينة عى الذاكرين، وغشيان الرمة هم، تَ  ر اهوِذكْ 

 فيمن عنده، ويباهي هم مائكته، ولذلك أمرنا اه عز وجل بدوام ذكره.اه ويذكرهم 
                  ) تعاى:اه قال 

                   
 .[11 -11]اأحزاب/ (          
 :الباقيات الصاحات 

ري اه عز وجل من اأدعية واأذكار وسائر الباقيات الصاحات : كل عمل صالح يُ 
 ، ومن ذلك :الطاعات

ريك له ي ـوتنزهه عن العيوب والنقائص، ونفي الشاه تقديس  :معناهاو ،سبحان اه -1
 سائه وصفاته.ربوبيته وألوهيته، ونفي الشبيه له ي أ

ذاته وأسائه  عى كالإثبات ميع امحامد له، فهو امحمود  :معناهاو ،هد احم -7
 عى دينه ورعه.، وهو امحمود وصفاته، وهو امحمود عى أفعاله وإنعامه 

 ،فهي تنفي العبادة عن ميع امخلوقات اه،ا معبود بحق إا  :معناهاو ،ل إله إل اه -3
 وحده ا ريك له. ٬ها وتثبت

 وحده ا ريك له. ٬إثبات صفات اجال والعظمة والكرياء  :معناهاو ،أكره ا -4
وحده صاحب احول والقوة، فا يغر اأحوال اه أن  :معناهاو ،هحول ول قوة إل بال -5
 .تعاى بإذن اه، واحدث ي الكون يء إانتمكن من أي عمل إا بمعونة اهوا  اه،إا 

                           : قال اه تعاى
 دوام ذكر اه تعاى: ضائلف  .[12/الكهف]     

           ) قال اه تعاى: -1
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 .[121-121]آل عمران/ (       

                     ) قال اه تعاى:و -1
                    

 .[11 -2]اجمعة/ (     
 .(1)أخرجه مسلمَيْذُكُر اه َعَى ُكِل َأْحيَانِـِه.  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن النَبِي  و -3
إَن رائع اإسام قد كثرت  قال: يا رسول اهعن عبداه بن بر ري اه عنه أن رجا  و -1

 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «.اها َيَزاُل لَِساُنَك َرطْبا  ِمْن ِذْكِر »قال:  ،يء أَتَشبَُث بهـ فأخري بشَعيَ 
، َوأْزَكاَها ئُُكْم بِـَخِر َأْعَالُِكمْ ــَأَا ُأنبِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي الدرداء ري اه عنه قال: قال النبي و -5

ِعنَْد َمِليِكُكْم، َوَأْرَفِعَها ي َدَرَجاتُِكْم، َوَخر  َلُكْم ِمْن إْنَفاِق الَذَهِب َوالَوِرِق، َوَخر  َلُكْم ِمْن 
 «.اه تعاىِذْكُر »َقاَل:  ، ىـَقاُلوا: َبلَ « ؟ِرُبوا َأْعنَاَقُكمْ ـِرُبوا َأْعنَاَقُهـْم َوَيْض ـتَْض ْم فَأْن َتْلَقْوا َعُدَوكُ 

 فضل جالس الذكر:  .(6)أخرجه الرمذي وابن ماجه
ُعُد َقوم  َيـقْ ا »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن أي هريرة وأي سعيد اخدري ري اه عنها  عن -1

الَسِكينُة، ُة، َوَنَزَلْت عليهُم ْحـمَ الرَ  ـمُ تْـهُ اماِئَكُة، َوَغِشيَ  ـمُ تْـهُ َعَز َوَجَل إاَحفَ اه َيْذُكُروَن 
 .()أخرجه مسلم«. ْن ِعنَْدهُ يْـمَ فاه  ُهـمُ َوَذَكرَ 

َما »  :خرج عى حلقة من أصحابه فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  أنري اه عنه  معاويةوعن  -1
 آه » :به علينا. قال نَ قالوا: جلسنا نذكر اه ونحمده عى ما هدانا لإسام، ومَ  ،«؟َأْجَلَسُكمْ 

َمة  هْ ـَأَما إِِي َمْ َأْستَْحِلْفُكْم تُ » :قالوا: واه! ما أجلسنا إا ذاك. قال ،« ؟إَِا َذاكَ  َما َأْجَلَسُكمْ 
 .()مسلمأخرجه  .«ِئَكَة اَز َوَجَل ُيبَاِهي بُِكُم امَ عَ  اه َأَن  ِجْريُل َفَأْخَرَيايَوَلِكنَُه َأت ،َلُكمْ 
اَرة  ــَتبَاَرَك َوتََعاَى َمَائَِكة  َسيَ  هإَِن  »:ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسول اه اقوعن أي هريرة ري اه عنه  -3

 ا  َوَحَف بَْعُضُهْم بَْعض ،فِيِه ذِْكر  َقَعُدوا َمَعُهمْ  ا  لِسَفإَِذا َوَجُدوا ج ،ْكرِ بَُعوَن َجالَِس الذِ ـتَ ـُفُضا  َيتَ 
                                                        

 (.373برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3723(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )3375/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (.3721(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )3377/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 6)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1711برقم ) مسلمأخرجه ( )
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ْنيَا ا َما َبيْنَُهمْ ـؤتِِهْم َحتَى َيْملَ ــبَِأْجنِحَ   «. فَإَِذا تََفَرُقوا َعَرُجوا َوَصِعُدوا إَِى الَسَاِء  ،َوبَْنَ الَسَاِء الد 
 ي كل جلس: ملسو هيلع هللا ىلصر اه تعاى والصاة عى نبيه ك  ذِ   .(1)متفق عليه

 .[1]امزمل/(          ) قال اه تعاى: -1
                         وقال اه تعاى :  -1

 [ .٦٥/اأحزاب]        
 َلـمْ يِه، وَ فاه َيْذُكُروا  َلـمْ لِسا  َمـجْ َما َجلََس َقوم  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -3

 .()أخرجه أمد والرمذي  «.ـمْ َلـهُ ، َوإْن َشاَء َغَفَر ُهـمْ َبـتَِرة ، َفإْن َشاَء َعذَ  ِهـمْ ، إا َكاَن َعَليِهـمْ ُيَصل وا َعَى َنبِيِ 
لٍِس ا َمـجْ وُموَن ِمْن َيـقُ َما ِمْن َقوٍم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -1

ة   ـمْ َلـهُ ٍر، َوَكاَن ِحـَا َقاُموا َعْن ِمثِْل ِجيَفِة  َا فِيِه إاه َيْذُكُروَن   ض عن ذكر اه عز وجل:عقوبة من أعر  .(6)أخرجه أبو داود والرمذي «.َحْرَ

 من أعرض عن ذكر اه عز وجل أصيب بأربع عقوبات :

                          .. امعيشة الضنك :  اأوى :
                                    

 [ .112-123] طه/                   
الشهوات ، واإعراض عن عبادة اه ، ومن أعرض عن الرمن اقرن به ااشتغال ب الثانية :

                         الشيطان : 

 [ .37-32] الزخرف/      
  [ .17] اجن/            نزول العذاب امستمر :  الثالثة :

                 اخسارة ي الدنيا واآخرة :  الرابعة :

 [ .2] امنافقون/                
 

                                                        

 ، واللفظ له. (1212( ، ومسلم برقم )2111جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.3311(، وأخرجه الرمذي برقم )2511/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.3311(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1155/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
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 أنواع اأذكار -7
 : اأذكار ثاثة أنواع 

 أذكار الصباح وامساء .. اأذكار امطلقة .. اأذكار امقيدة .
 وقت اأذكار:  أذكار الصباح وامساء  -1

 من طلوع الفجر إى طلوع الشمس. اح:ـي الصبــف
 من دخول وقت العصـر إى غروب الشمس. ساء:وي ام

 .، أو نام أو ني ، واأمر فيها واسع من عرض له شغل
                                  )قال اه تعاى:  -1

 .[11-32]ق/  (                         
                                     )قال اه تعاى: و -1

 .[12-15/اإنسان]  (      
  َمْن َقاَل ِحَن ُيْصبِـُح، َوِحَن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه

إَا َأَحد   ،ُيـْمِي: ُسبْـَحاَن اه َوبِـَحـْمِدِه ِمائَة َمَرٍة، َلـْم َيأِْت َأَحد  َيوَم الِقيَاَمِة َبَأْفَضَل ِمـَا َجاَء بِـهِ 
 .(1)أخرجه مسلم«.  َقاَل ِمثَْل َما َقاَل، َأْو َزاَد َعَليهِ 

َمْن َقاَل ُسبْـَحاَن اه َوبِـَحـْمِدِه ي َيْوٍم ِمائَة َمَرٍة ُحطَْت َخطَاَياُه َوَلو َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد »وي لفظ:  
 .()متفق عليه«. البَـْحرِ 
 َمْن َقاَل: ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه عن أي هريرة ري اه عنه أن و

ٍء َقِدير  ي َيوم ِماَئَة َمَرٍة، َكاَنْت َلـُه َعْدَل  يَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ  َرِ
ـُه ِماَئُة َسيِئٍة، َوَكاَنْت َلـُه ِحْرزا  ِمَن الَشيَْطاِن ِر ِرَقاٍب، َوُكتِبَْت َلـُه ِماَئُة َحَسنٍَة، َوُمـِحيَْت َعنْ ـَعْش 

، َوَلـْم َيأِْت َأَحد  َأْفَضَل ِمـَا َجاَء بِـِه إَا َأَحد  َعِمَل َأْكثََر ِمْن َذلَِك   «. َيوَمُه َذلَِك َحتَى ُيـْمِيَ
 .(6)متفق عليه

                                                        

 (.1221برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.1221(، ومسلم برقم )2115خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه( )
 (، واللفظ له.1221(، ومسلم برقم )2113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)



 
116 

 ُد ااْستِْغَفاِر َأْن َيـُقوَل: الَلُهـَم َسيِ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن شداد بن أوس ري اه عنه عن النبي و
َأنَت َرِي ا إَلـَه إَا َأنَت َخَلْقتَني، َوَأنا َعبُْدَك، َوَأنا عى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت، َأُعوُذ 

ُنوَب َفا ، َي، َوَأبوُء بَِذْنبِيـبَِك ِمْن َرِ َما َصنَْعُت، َأبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعلَ  ْغِفْر ي إَنُه ا َيـْغِفُر الذ 
َوَمْن َقاَلـَها ِمَن النََهاِر ُموِقنا  بِـَها َفَاَت ِمْن َيوِمِه َقبَْل َأْن ُيـْمِيَ َفُهَو ِمْن َأْهِل »َقاَل: « إَا َأْنَت 

 «. ْن ُيْصبِـَح َفُهَو ِمْن َأْهِل اجَنَةِ اجَنَِة، َوَمْن َقاَلـَها ِمَن الَليِل، َوُهَو ُموِقن  بِـَها، َفَاَت َقبَْل أَ 
َأْمَسيْنَا »إَذا َأْمَسى َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: َكاَن َنبِي  اه و  .(1)أخرجه البخاري

يَك َلـُه، الَلُهـَم إِي ٬، َواحَـْمُد ٬َوَأْمَسى امُْلُك   َأْسأُلَك ِمْن َخر ، ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ
َها فِيَها، َهِذِه الَليَلِة، َوَخرَما َما فِيَها، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ  الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسلِ  َوَرِ

، َواهَرم، ْنيَا َوَعَذاِب الَقْرِ  َوُسوِء الِكَرِ َأْصبَـْحنَا »: َأيضا   . َوإَذا َأْصبَـَح َقاَل َذلَِك  « َوفِتْنَِة الد 
َمْن َقاَل: ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و  .()أخرجه مسلم.الخ  .. «٬ َوَأْصبَـَح امُْلُك 

ٍء َقِدير   يَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ عشـَر مَراٍت حن َمْن قاها  ،َرِ
َعْدَل رقبة ، وُحِفظ ها ِماَئُة َسيِئٍة، َوَكاَنْت َلـُه ها ِماَئُة َحَسنٍَة، َوُمـِحَي َعنْـُه  ها ،ُكتَِب َلـهُ يصبح ٍ
، ملسو هيلع هللا ىلص عنها أن أبابكر الصديق ري اه عنه سأل النبي عن عبداه بن عمروري اهو  .(6)أخرجه أمد«. َذلَِك كان له مثُل  ُيـْمِي ومن قال مثل ذلك حن َحتَى ُيـْمِي، يومئٍذ 
ُقْل: الَلُهـَم َفاطَِر  يا أباَبْكرٍ »يارسول اه عِلمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت،فقال: قال:

ٍء َوَمليَْكُه، َأُعوُذ بَِك ِمنْ  ي، ـِ َرِ َنْفس الَسَمَوات َِواأَْرِض، َعالِـَم الَغيِب َوالَشَهاَدِة، َرَب ُكِل َيْ
ِكِه، َوَأْن أْقت أخرجه البخاري  «.ي ُسوءا  َأْو َأُجَرُه إى ُمْسِلـمٍ ـْفسـِرَف عى نَ ـََوِمْن َرِ الَشيَْطاِن َوِرْ

َك َأْصبَـْحنَا، الَلُهـَم بِ »إَذا َأْصبَـَح َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي  و  .()ب امفرد والرمذي ي اأد
الَلُهـَم بَِك َأْمَسيْنَا، »، وإَذا َأْمَسى َقاَل: «َوبَِك َأْمَسيْنَا، َوبَِك َنْحيَا، َوبَِك َنُموُت، َوإَليَك الن ُشورُ 

                                                        

 (.2312برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1713برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1712برقم ) أخرجه أمد صحيح/ (6)
 (.3512( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1132)/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم صحيح( )
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َيَدُع هؤاء الدعوات حن  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: م يكن رسول اه و  .(1)دأخرجه البخاري ي اأدب امفرد وأبو داو «.َوبَِك أَْصبَـْحنَا، َوبَِك َنْحيَا، َوبَِك َنُموُت، َوإَليَك امَِصرُ 
ْنيَا َواآِخَرةِ »يمي، وحن يصبح:  ، الَلُهـَم إِي  الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك الَعْفَو َوالَعافِيََة ي الد 

َوَماي، الَلُهـَم اْسُرْ َعْوَراي، َو آِمْن َرْوَعاي،  َأْسأُلَك الَعْفَو َوالَعافيَة ي ِديني َوُدنيَاَي َوَأْهي
َواْحَفْظني ِمْن َبِن َيَدَي َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيـِميني، َوَعْن ِشَاي، َوِمْن َفوِقي، َوَأُعوُذ بَِك َأْن 

َمْن َقاَل إَذا َأْصبَـَح ا إَلـَه إَا اه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي عياش ري اه عنهو  .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. ُأْغتَاَل ِمْن َتـْحتِي
، َكاَن َلـُه ِعْدُل َرَقبٍَة ِمنْ  ٍء َقِدير  يَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ  َوْحَدُه ا َرِ

ُر َدَرَجاٍت، ـُر َسيِئاٍت، َوُرفَِع َلـُه َعْش ـَعنْـُه َعْش َوَلِد إْسَاِعيَل، َوُكتَِب َلـُه َعْرُ َحَسنَاٍت، َوُحَط 
، َوإْن َقاَلـَها إَذا َأْمَسى، َكاَن َلـُه ِمثُْل َذلَِك َحتَى  َوَكاَن ي ِحْرٍز ِمَن الَشيَْطاِن َحتَى ُيـْمِيَ

َما ِمْن َعبٍْد َيـُقوُل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمعت رسول اه عن عثان بن عفان ري اه عنه قال: سو  .(6)أخرجه أبو داود وابن ماجه«. ُيْصبِـَح 
ء  ي اأَْرِض َوا ي  ي َصبَاِح ُكِل َيوٍم َوَمَساِء ُكِل َليَْلٍة: بِاْسم اه اَلِذي ا َيُر  َمَع اْسِمِه َيْ

ء   ُه َيْ َكاَن َيـُقوُل إَذا َأْصبَـَح َوإَذا َأْمَسى:  أنه ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن أبزى ري اه عنه عن النبي و  .()ذي وابن ماجهأخرجه الرم«. الَسَاِء َوُهَو الَسِميُع الَعِليُم، َثاَث َمَراٍت َفيَُرَ
، َوَعَى ملسو هيلع هللا ىلصَأْصبَـْحنَا عى فِطَْرِة اإْساِم، َوَعَى َكِلـَمِة اإْخاِص، َوَعَى ِديِن َنبِيِنَا ُمـَحـَمٍد »

كِنَ ِمَلِة َأبِينَا إْبَراِهيَم حَ  َما َيـْمنَُعِك َأْن َتْسَمِعي »لفاطمة:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: قال رسول اه و  .()أخرجه أمد والدارمي«. نيفا  ُمْسِلـا  َوَما َكاَن ِمَن امْرِ
َرْحـَمتَِك َأْستَِغيُث، َما أُْوِصيِك بِـِه؟ َأْن َتُقوي إَذا َأْصبَـْحِت َوإَذا َأْمَسيِت: َيا َحي  َيا قي وُم بِ 

بن كعب ري اه عنه أنه كان له ُجْرن  من مر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة  عن أيّ و  .()أخرجه النسائي ي الكرى واحاكم«. َأْصِلـْح ي َشْأي ُكَلُه، َوا َتـِكْلني إى َنْفي طَْرَفَة َعنٍ 
                                                        

 . (5121(، وأخرجه أبو داود برقم )1131/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح( 1)
 (، وهذا لفظه.3171(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )5171/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.3127وأخرجه ابن ماجه برقم )(، وهذا لفظه،   5177/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 (، وهذا لفظه.3122(، وأخرجه ابن ماجه برقم )3311/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (.1511( وهذا لفظه،  وأخرجه الدارمي برقم )15131/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 .(1111(، وأخرجه احاكم برقم )11115رقم )بالكرى  /أخرجه النسائي ي صحيح( )
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يه، فرد عليه السام، فقال: ما أنت؟ جنّي أو فإذا هو بدابة شبه الغام امحتلم، فسلم عل
قال: هذه اآية التي ي  فقال ُأّي: فا ينجينا منكم؟ -وفيه-ا، بل جني...  :إنّي؟ قال
ن قاها حن يمي ُأجر منا حتى يصبح، ... م (       ) سورة البقرة:

فذكر ذلك له،  ملسو هيلع هللا ىلصسول اه ي، فلا أصبح أتى رـومن قاها حن يصبح ُأجر منا حتى يمس
: َحْسبَِي اه ا إَلـَه إَا إذا أصبح وإذا أمسىَمْن َقاَل قال: عن أي الدرداء ري اه عنه و  .(1)أخرجه احاكم والطراي«. َصَدَق اخَبِيُْث »فقال: 

َما ِمْن َعبٍْد ُمْسِلـٍم َيـُقوُل َثاَث َمَراٍت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه أن رسول اه و  .()أبوداودأخرجه َهـَمُه. ما أه ُهَو َعَليِه َتَوَكْلُت َوُهَو َرب  الَعْرِش الَعظِيِم َسبَْع َمَراٍت، َكَفاُه ا
اه ِحَن ُيـْمِي َأْو ُيْصبِـُح: َرِضيُت بِاه َرّبا ، َوبِاإْساِم ِدينا ، َوبُِمـَحـَمٍد َنبِيّا ، إَا َكاَن َحّقا  عى 

لِيَُصِيَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن عبداه عن أبيه قال: َأَصاَبنَا طَش  َوُظْلـَمة  َفاْنتَظَْرَنا َرُسوَل اه و  .(6)أخرجه أمد وأبو داود«. َعَز َوَجَل َأْن ُيْرِضيَـُه َيوَم الِقيَاَمةِ 
، »ْلُت َما أَقوُل: َقاَل: َفقُ « ُقْل »َي بِنَا َفَقال: ـيَُصلِ ـلِ  ملسو هيلع هللا ىلص. َفَخَرَج َرُسوُل اه بِنَا. ُقْل ُهَو اه َأَحد 

ءٍ  ا إَذا َأْصبَـَح َأَحُدُكْم َفْليَـُقْل َأْصبَـْحنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مالك ري اه عنه قال: قال رسول اه و  .()أخرجه الرمذي والنسائي«. َوامَُعِوذَتْنِ ِحَن ُتـْمي َوِحَن ُتْصبِـُح َثاثا  َيْكِفيَك ُكَل َيْ
ُه َوُنوَرُه  ٬َوَأْصبَـَح امُْلُك  َرِب الَعاَلـِمَن، الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك َخَر َهَذا اليَوِم فتْـَحُه َوَنْرَ

  «.َك َوَبرَكتَـُه َوُهَداُه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َما فيِه، َوَرِ َما َبـْعَدُه، ُثَم إَذا َأْمَسى َفْليَـُقْل ِمثَْل َذلِ 
 ما يقول من اأذكار صباحاً :  .()أخرجه أبو داود

خرج من عندها بكرة حن صى الصبح وهي ي  ملسو هيلع هللا ىلصعن جويرية ري اه عنها أن النبي 
ما ِزْلِت َعى احَاِل اَلتِي َفاَرْقتُِك »مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: 

َلْو ُوِزَنْت  ،َثاَث َمَراٍت  ،ُت َبـْعَدِك أَْرَبـَع َكِلـَاٍت َلَقْد ُقلْ : »ملسو هيلع هللا ىلصقالت: نعم، قال النبي « َعَليْـها؟
                                                        

 (.1/111(،  وأخرجه الطراي ي الكبر )1121/أخرجه احاكم برقم )صحيح (1)
 .(5111برقم ) أبوداود/أخرجه حسن( )
 (.5171(، وهذا لفظه، وأخرجه أبوداود برقم )13122/أخرجه أمد برقم )حسن( 6)
 (، وهذا لفظه.5111(،  وأخرجه النسائي برقم )3575/أخرجه الرمذي برقم )حسن( )
 (.5111/أخرجه أبو داود برقم )نحس( )
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ِشِه، بَِا ُقْلِت ُمنُْذ اليَوِم َلَوَزَنتْـُهَن: ُسبْـَحاَن اه َوبِـَحـْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه، َوِرَضا َنْفِسِه، َوِزَنَة َعرْ 
 .(1)أخرجه مسلم«.َوِمَداَد َكِلـَاتِـهِ 

 ر مساء :ما يقول من اأذكا 
ما لقيت من  ،فقال: يا رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: جاء رجل إى النبي 

َأَما َلو ُقْلَت ِحَن َأْمَسيَت: َأُعوُذ بَِكِلـَاِت اه التَاَماِت ِمْن َرِ »عقرب لدغتني البارحة، قال: 
كَ   .()أخرجه مسلم«.  َما َخَلَق، َلـْم َتُرَ

  من اأذكار لياً :ما يقول 
اآيتَاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة البَقَرِة : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مسعود البدري ري اه عنه قال: قال رسول اه 

 .(6)متفق عليه«. َمْن َقَرَأُهـَا ي َليَْلٍة َكَفتَاهُ 
                                   )  :قال اه تعاى

                                    
                                       

                                               
 .[112 -115/البقرة] (                    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1712برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1712برقم ) أخرجه مسلم( )
 (117(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 اأذكار امطلقـة -7
 والتهليل، والتحميد، والتكبر، وااستغفار  ،ذا الباب فضائل التسبيحوردت ي هأ

 ، ومنها:ونحوها من اأذكار امروعة ي كل وقت

  َكِلَمتَاِن َخِفيَفتَاِن عى الِلَسانِ : »ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال َرسوُل اهعن أي هريرة ري اه عنه، 
 .(1)عليه متفق«.اْلَعظِيمِ  ٬اَوبَِحْمِدهِ، ُسبَْحاَن  ٬اُسبَْحاَن َحبِيبَتَاِن إى الَرْمَن:ِ  ،يَزانِ َثِقيلتَاِن ي ام

 ٬أََحب  الَكاِم إى ا: »ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ري اه عنه قال: قال رسول اه و  : أَْرَبـع 
َك بِأَي ، َواهُ ، َوا إَلـَه إَا اهُ ٬، َواحَـْمُد ٬ُسبْـَحاَن ا ، ا َيُر   .()أخرجه مسلم«. َبَدأَْت ِهَن ـِـأَْكَرُ

 ٬ ، َواحَـْمدُ ٬أَْن أَُقوَل: ُسبْـَحاَن ا: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و ،
، َأَحب  إَيَ ِمـَا َطَلَعْت َعَليِه الَشْمُس  ، َواهُ َوا إَلـَه إَا اهُ  .(6)أخرجه مسلم«. َأْكَرُ

 الط ُهوُر َشْطُر اإْيـَاِن، : »ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه قال: قال رسول اه عن أي مالك اأشعري ري و
َتـْمآِن َأْو َتـْمأُ َما َبَن الَسَمَواِت  ٬َتـْمأُ اميَزاَن، َوُسبْـَحاَن اه َواحَـْمُد  ٬َواحَـْمُد 

، َوا ، َوالَصْرُ ِضيَاء  ، َوالَصَدَقُة ُبْرَهان  لُقرآُن ُحَجة  َلَك َأْو َعَليَك، ُكل  َواأَْرِض، َوالَصاُة ُنور 
 .()أخرجه مسلم«.ع  َنْفَسُه، َفُمْعتُِقَها أَْو ُمْوبُِقَهاـــالنَاِس َيـْغُدو، َفبَايِ 

 َما اْصَطَفى »ُسِئَل أَي  الَكاِم َأْفَضُل؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه َأْن َرُسوَل اه و
 .()أخرجه مسلم «.ِعبَاِدِه: ُسبْـَحاَن اه َوبِـَحـْمِدهِ اه لِـَماِئَكتِـِه َأْو لِ 

 َأيـْعِجُز »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه قال: كنا عند رسول اه و
 َفَسَأَلـُه َساِئل  ِمْن ُجَلَساِئِه: َكيَْف َيْكِسُب َأَحُدَنا « َأَحُدُكْم َأْن َيْكِسَب ُكَل َيوٍم أَلَف َحَسنٍَة؟

 «.  ُيَسبُِح ِماَئَة َتْسبِيَحٍة، َفيُْكتَُب َلـُه أَلُف َحَسنٍَة، أْو ُيـَحط  َعنْـُه َألُف َخطِيئَةٍ »لَف َحَسنٍَة؟ َقاَل: أَ 
 .()أخرجه مسلم

                                                        

 (. 1221(، واللفظ له، ومسلم برقم )2211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1137برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1225برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.113برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1731برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1221برقم ) أخرجه مسلم( )
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 .(1)أخرجه أمد والرمذي«. ُتْكتَُب َلـُه َألُف َحَسنٍَة، َوُتـَحط  َعنْـُه َألُف َسيِئةٍ »وي لفظ: 
 َمْن َقاَل ُسبْـحاََن اه الَعظِيِم َوبِـَحـْمِدِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه عن النبي عن جابر ري و

 .()أخرجه الرمذي«. ُغِرَسْت َلـُه َنْخَلة  ي اجنَةِ 
 َمْن َقاَل ا إَلـَه إَا اه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب اأنصاري ري اه عنه عن رسول اه و

يَك َلـُه، َلـُه ا ، َعْش َوْحَدُه ا َرِ ٍء َقِدير  َر ِمَراٍر َكاَن َكَمْن ـمُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ
 .(6)أخرجه مسلم «.َأْعتََق َأْرَبـَعَة َأنُفٍس ِمْن َوَلِد إْسَاِعيَل 

 َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه قال: َجاَء أَْعَراي  إى َرُسوِل اه و
يَك َلـُه، اه َأْكَرُ َكبِرا ، َواحَـْمُد  :ُقْل : »لقا .ما  أَُقوُلـهَعِلْمنِي َكا  ٬ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ

، يـَقاَل: َفَهؤاِء لَِربِ « َكثِرا ، ُسبْـَحاَن اه َرِب الَعاَلـِمَن، ا َحوَل َوا ُقَوَة إَا بِاه الَعِزيِز احَِكيمِ 
 .()أخرجه مسلم«. ُقْل: الَلُهـَم اْغِفْر ي َواْرَحـْمني َواْهِدي َواْرُزْقني»اَل: َفَا ي؟ قَ 

 ُيْصبِـُح عى ُكِل ُساَمى ِمْن َأَحِدُكْم »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه عن النبي و
، َوُكل  تَ  ، َوُكل  َتـْحـِميَدٍة َصَدَقة  ، َفُكل َتْسبِيَحٍة َصَدَقة  ، َصَدَقة  ، َوُكل  َتـْكبَِرٍة َصَدَقة  ـْهِليَلٍة َصَدَقة 

، َوُيـْجِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعتَاِن َيْرَكُعُهـَا من  ، َوَنـْهي  َعِن امنَْكِر َصَدَقة  َوَأْمر  بِامْعُروِف َصَدَقة 
َحى  .()أخرجه مسلم«. الض 

 ْن َقاَل: َرِضيُْت بِاه َرّبـا ، مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن رسول اه و
 .()أخرجه مسلم وأبو داود«. َوَجبَْت َلـُه اجَنَة ،َوبِاإْساِم ِدينا ، َوبُِمـَحـَمٍد َرُسوا  

 َيا عبَْداه ْبَن َقيٍس َأا َأُدل َك عى َكنٍْز »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه أن النبي و
 .(7)متفق عليه«. ٬ُقْل: ا َحوَل َوا ُقَوَة إَا بِا»َفُقْلُت: َبى َيا َرُسوَل اه، َقاَل: « ِمْن ُكنُوِز اجَنَِة؟

 
                                                        

 (، وهذا لفظه.3123(، وأخرجه الرمذي برقم )1122/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 .(3125/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (.1223برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1222برقم ) ه مسلمأخرج( )
 (.711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (، وهذا لفظه.1512(، وأخرجه أبو داود برقم )1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.1711(، ومسلم برقم )2311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 7)
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 َواه إِي أَْستَْغِفُر اه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و
 .(1)اريأخرجه البخ«. َوَأتوُب إَليِه ي اليَوِم َأْكثََر ِمْن َسبِْعَن َمَرة  

 َوإِي  ،إَنُه َليُـَغاُن عى َقْلبِي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن اأغر امزي ري اه عنه أن رسول اه و
 .()أخرجه مسلم«. أَْستَْغِفُر اه ي اليَوِم ِماَئَة َمَرةٍ 

 ى اه ـى َعَيَ َواِحَدة  َصلَ ـَمْن َصلَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و
 .(6)أخرجه مسلم«. يِه َعْرا  َعلَ 
 َمْن َقاَل َأْستَْغِفُر اه اَلِذي ا»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسعود ري اه عنه أنه سمع النبي و 
 «.ثاثا ، ُغِفَرْت ُذنوُبـُه َوإْن َكاَن َفاّرا  ِمَن الَزْحِف  ، إَلـَه إَا ُهَو احَي  الَقي وُم َوَأتوُب إَليهِ  

 .()أخرجه احاكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.2317برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.111برقم ) سلمأخرجه م( 6)
 .(1551/أخرجه احاكم برقم )صحيح( )
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 اأذكار امقيدة -3
 تنقسم اأذكار امقيدة إى قسمن، وما:

 تقال ي أوقات الشدةر التـي اأذكا – 1
 :ما يقول عند الكرب 
ا إَلـَه إَا اه »َكاَن َيـُقوُل ِعنَْد الَكْرِب:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها َأَن َرُسوَل اه  -1

َواِت، َوَرب  إَلـَه إَا اه َرب  الَعْرِش الَعظيِم، ا إَلـَه إَا اه َرب  الَسمَ الَعظيُم احَِليُم، ا 
 .(1)متفق عليه«. اأَْرِض، َوَرب  الَعْرِش الَكريمِ 

َدْعَوُة ِذي الن وِن إْذ َدَعا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
فإنه َلـْم َيْدُع بِـَها  ، وِت: ا إَلـَه إَا َأنَت ُسبْـَحاَنَك إِي ُكنُْت ِمَن الَظالِـِمنَ َوُهَو ي َبطِْن احُ 

ٍء َقط  إَا اْستَـَجاَب اه َلـهُ   ما يقول إذا راعه يء:   .()أخرجه الرمذي«. َرُجل  ُمْسِلـم  ي َيْ
ء  َقاَل:  َكاَن إَذا ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه َأَن النَبَِي  «.  اهُ اهُ رِبـي ا ريَك َلهُ »َراَعُه َيْ

 أو حزن: مّ ما يقول إذا أصابه هَ   .(6)أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة
َما َأَصاَب َأَحدا  َقط  َهـم  َوا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه 

ُحْكُمَك،  ي َعبُْدَك، َواْبُن َعبِْدَك، َواْبُن َأَمتَِك َناِصيَتي بِيَِدَك، َماٍض يَ ـُحْزن  َفَقاَل: الَلُهـَم إنِ 
ُلَك بُِكِل اْسٍم ُهَو َلَك َسَميَْت بِـِه َنْفَسَك، أَْو َعَلْمتَـُه َأَحدا  ِمن َخْلِقَك، أَْو  َقَضاُؤَك، َأْسأ َعْدل  يَ 

ُنوَر الَغيِْب ِعنَْدَك، َأْن َتـْجَعَل الُقرآَن َربِيَع َقْلبِي، وَ  مْرَت بِـِه ي ِعْلــثَ َأنَزْلتَـُه ي ِكتَابَِك، َأْو اْستَأ
 َقاَل  .«َأبَدَلـُه َمَكاَنـُه َفَرَحا  َأْذَهَب اه َهـَمُه َوُحْزَنـُه وَ  اَوَذَهاَب َهـِمي، إ، َصْدِري، َوِجاَء ُحْزي

 .()أخرجه أمد«. َينْبـِغي لِـَمْن َسِمَعَها َأْن َيتََعَلَمَها ، َبَى »ُمَها َفَقاَل: َفِقيَل: َيا َرُسوَل اه أا َنتََعلَ 
 

                                                        

 (.1731(، ومسلم برقم )2312، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3515/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (.257/أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة برقم )صحيح( 6)
 (.3711/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
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  ًما يقول إذا خاف قوما : 
 .(1)أخرجه مسلم«. الَلُهـَم اْكِفنيهْم بَِا ِشئَْت » -1
وِرِهـمْ » -1  .()خرجه أمد وأبو داودأ«.الَلُهـَم إَنا َنْجَعُلَك ي ُنُحوِرِهـْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُرُ
  :ما يقول عند لقاء العدو 
الَلُهـَم َأنَت »إَذا َغَزا َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه  -1

 .(6)أخرجه أبو داود والرمذي«. بَِك َأُحوُل، َوبَِك َأُصوُل، َوبَِك أَُقاتُِل  ،َعُضِدي َوَنِصري
َقاَلـَها إبَراِهيُم َعَليِه  (    ) ي اه عنها:عن ابن عباس رو -1

       ) ِحَن َقاُلوا: ملسو هيلع هللا ىلصالَساُم ِحَن ُأْلِقَي ي النَاِر، َوَقاَلـَها ُمـَحـَمد  
 .()أخرجه البخاري.(      

  :ما يقول عند طلب النر عى العدو 
                             قال اه تعاى: -1

                                   
 . [111-117/آل عمران]              
اْهِزْمُهْم  ،َوَهاِزَم اْأَْحَزاِب  ،ْجِرَي الَسَحاِب ـَومُ  ،الَلُهَم ُمنِْزَل اْلِكتَاِب »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -1

 .()همتفق علي «.ْرَنا َعَليِْهمْ ـَواْنُص 
  العدو:  إذا حقهما يقول 

َوَأبو  ،ِدينَِة َوُهَو ُمْرِدف  َأبا َبْكرٍ امإى  ملسو هيلع هللا ىلص اهأَْقبََل َنبِي   :ري اه عنه َقاَل عن أنس بن مالك 
َأبا َبْكٍر َيا  :َأبا َبْكٍر َفيَُقوُل  َقاَل َفيَْلَقى الَرُجُل  ،َشاب  َا ُيْعَرُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهَوَنبِي   ،َبْكٍر َشيْخ  ُيْعَرُف 

َقاَل َفيَْحِسُب اْحَاِسُب  ،َهَذا الَرُجُل َهِْديني الَسبِيَل  :َفيَُقوُل  ؟َمْن َهَذا الَرُجُل اَلِذي َبْنَ َيَدْيَك 
 ،َقُهمْ َفاْلتََفَت َأبوَبْكٍر َفإَِذا ُهَو بَِفاِرٍس َقْد حِ  ،َأنُه إَِنَا َيْعنِي الَطِريَق َوإَِنَا َيْعنِي َسبِيَل اخَر

                                                        

 (.3115) برقم أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.1537(، وأخرجه أبو داود برقم )12251/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.3511(، وأخرجه الرمذي برقم )1231/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 (.1523برقم ) أخرجه البخاري( )
 .(1711( ، ومسلم برقم )1222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ْعُه  »:  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفاْلتََفَت َنبِي   ،َهَذا َفاِرس  َقْد ِحَق بِنَا اه ،َيا َرُسوَل  :َفَقاَل   «الَلُهَم اْرَ
َعُه اْلَفَرُس   .(1)أخرجه البخاريَحْمِحُم. ـتُ   ُثَم َقاَمْت  ، َفَرَ

  الظامنما يقول من الدعاء عى : 
َمأَ اه »َيوَم اخَنَْدِق َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: ُكنَا َمَع النَبِِي عن عي بن أي طالب  -1

 .()متفق عليه«. ُقبوَرُهـْم َوُبيُوَتـُهـْم َنارا  َكَا َشَغُلوَنا َعِن الَصاِة الُوْسَطى َحتَى َغاَبِت الَشْمُس 
، الَلُهـمَ  الَلُهـَم اْشُدْد َوْطأ» -1  .(6)متفق عليه«. اْجَعْلـَها َعَليِهـْم ِسنَِن َكِسنِي ُيوُسَف  َتَك عى ُمَرَ
  :ما يقول إذا غلبه أمر 

امُْؤِمُن الَقِوي  َخر  َوَأَحب  إى اه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
، اْحِرْص عى َما َينَْفُعَك  ، َواْستَِعْن بِاه َوا َتْعَجْز، َوإْن ِمَن امْؤِمِن الَضِعيِف، َوي ُكٍل َخْر 

ء  َفا َتُقْل: َلو َأِي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِْن ُقْل: َقَدُر اه َوَما َشاَء َفَعَل، َفإَن  َلْو َأَصاَبَك َيْ
 .()أخرجه مسلم«. َتْفتَـُح َعَمَل الَشيَْطانِ 

  ًما يقول ويفعل من أذنب ذنبا : 
َما ِمْن َعبٍْد ُيْذنُِب َذْنبا  َفيُـْحِسُن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبكر ري اه عنه قال: سمعت رسول اه عن أي 

 ) ، ثم قرأ هذه اآية:«الط ُهوَر، ُثَم َيـُقوُم َفيَصِي َرْكَعتَِن، ُثَم َيْستَْغِفُر اه إَا َغَفَر اه َلـهُ 
 .()والرمذي دأخرجه أبو داو. إى آخراآية (       

  َن: ي   عليه دَ  ن  ما يقول م 
 الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي   -1

  «.ِة الِرَجالِ ـَوَغَلبَ  ، بِْن َوالبُـْخِل، َوَضَلِع الَدينِ ـَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َواجُ ـِمَن اهَـِم َواحَ 
 .()أخرجه البخاري

َقاَل: ، عن عي ري اه عنه َأَن ُمَكاَتبا  َجاَءُه َفَقاَل: إِي َقْد َعَجْزُت َعْن كِتَاَبتِي َفَأِعنِيو -1
                                                        

 (.1523برقم ) يأخرجه البخار(1)
 (.217( واللفظ له، ومسلم برقم )2322، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.275(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1221برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.3112(،  وأخرجه الرمذي برقم )1511/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.2322برقم ) جه البخاريأخر( )
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َعنَْك؟  َلْو َكاَن َعَليَْك ِمثُْل َجبَِل َثبٍِر َدْينا  َأَداُه اه ملسو هيلع هللا ىلصَأا ُأَعِلُمَك َكِلـَاٍت َعَلَمنيِهَن َرُسوُل اه 
 .(1)والرمذي أخرجه أمد«.اللَُهـَم اْكِفني بِـَحالَِك َعْن َحَراِمَك، َوأََغنِني بَِفْضلَِك َعَمْن ِسَواكَ »ُقْل: قال
  :ما يقول من أصابته نكبة صغرة أو كبرة 
                    ) قال اه تعاى: -1

                     
 . [157-155]البقرة/ (      

َما ِمْن َعبٍْد ُتِصيبُـُه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها قالت: سمعت رسول اه و -1
، َخرا  ِمنْـَها  َوإَنا إَليِه َراِجُعوَن، الَلُهـَم َأُجْري ي ُمِصيبَتي، َوَأْخِلْف ي ٬ُمِصيبَة  َفيَـُقوُل: إَنا 

 .()أخرجه مسلم«.َوَأْخَلَف َلـُه َخرا  ِمنْـَها ، َجَرُه اه ي ُمِصيبَتِـهِ إَا أَ 
  :ما يقول لطرد الشيطان ووساوسه 
 ( ۆ           ) قال اه تعاى: -1

 . [32]فصلت/
اأذان، امحافظة عى اأذكار، تاوة القرآن، آية الكري ونحو ذلك ما سيأي إن  -1

 . تعاى شاء اه
  :ما يقول عند الغضب 

َوَنْحُن ِعنَْدُه ُجُلوس   ملسو هيلع هللا ىلصد ري اه عنه قال: اْستََب َرُجاِن ِعنَْد النَبِِي عن سليان بن ُرَ 
اَلـَها إِي أَْعَلـُم َكِلـَمة  َلو قَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَبِي   ، َوَأَحُدُهـَا َيُسب  َصاِحبَـُه ُمْغَضبا  َقِد اْحـَمَر َوْجُههُ 

 .(6)متفق عليه«. َلَذَهَب َعنْـُه َما َيـِجُد، َلو َقاَل: َأُعوُذ بِاه ِمَن الَشيَْطاِن الَرِجيمِ 
 
 
 
 

                                                        

 (.3523(، وأخرجه الرمذي برقم )1312/أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
 (.211برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )2115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)



 
111 

 ما يقول عند دخول البيت:   أذكار اأمور العارضة - 7
ِعنَْد إَذا َدَخَل الَرُجُل َبيْتَـُه َفَذَكَر اه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: سمعت النبي 

َوإَذا َدَخَل َفَلـْم َيْذُكِر اه ِعنَْد ، ا َمبِيَت َلُكْم َوا َعَشاءَ :ُدُخولِـِه َوِعنَْد َطَعاِمِه َقاَل الَشيْطَاُن 
مَبِيَت َأْدَرْكتُـُم ا : َأْدَرْكتُـُم امَبِيَت، َوإَذا َلـْم َيْذُكِر اه ِعنَْد َطَعاِمِه َقاَل  : ُدُخولِـِه َقاَل الَشيْطَانُ 

 ما يقول عند القيام من امجلس:   .(1)أخرجه مسلم«.َوالَعَشاءَ 
َمْن َجَلَس ي َمـْجلٍِس َفَكثَُر فِيِه َلَغُطُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 

َك، َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا َأنَت، ِسِه َذلَِك: ُسبْـَحاَنَك الَلُهـَم َوبِـَحـْمدِ لَفَقاَل َقبَْل َأْن َيـُقوَم ِمْن َمـجْ 
 ما يقول إذا سمع صياح الديكة، و هيق احمر، ونباح الكاب:   .()أخرجه أمد والرمذي«. َأْستَْغِفُرَك َوَأتوُب إَليَْك، إَا ُغِفَر َلـُه َما َكاَن ي َمـْجِلِسِه َذلَِك 

إَذا َسِمْعتُـْم ِصيَاَح الِدَيَكِة َفاْسَألوا اه ِمْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه َأَن النَبَِي  -1
َرَأْت  فإهافتََعَوُذوا بِاه ِمَن الَشيَْطاِن  َرَأْت َمَلكا ، َوإَذا َسِمْعتُـْم َنـِهيَق اِحـَارِ  فإها َفْضِلـِه،
 .(6)متفق عليه«. َشيَْطانا  

باَح إَذا َسِمْعتُـْم نُ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه عن جابر بن عبداه ري اه عنها و -1
 : ثم استكرما يقول من ُنصح   .()أخرجه أمد وأبو داود«. ُهَن َيَرْيَن َما ا َترْونَ ـالِكاِب، َوَنـِهيَق احُـُمِر بِالَليِل َفتََعَوُذْوا بِاه، َفإنَ 
« ُكْل بِيَـِميْنَِك »بِِشَالِـِه َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْد َرُسوِل اه  عن سلمة بن اأكوع ري اه عنه َأَن َرُجا  أََكَل 

، َقاَل: َفَا َرَفَعَها إى فِيْـِه.« ا اْستَطَْعَت »َقاَل: ا أَْستَطِيُع، َقاَل:   ما يقول إذا رع ي إزالة امنكر:    .()أخرجه مسلمَما َمنََعُه إَا الكِْرُ
َمَكَة َوَحْوَل البَيِْت َثاُثِاَئٍة َوِست وَن  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: َدَخَل النَبِي  عن عبداه بن مسعود ري اه 

 .()متفق عليه«. (     )»ُنُصبا ، َفَجَعَل َيْطَعنُـَها بِـُعوٍد ي َيِدِه، َوَجَعَل َيـُقوُل: 
                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.3133مذي برقم )(، وأخرجه الر11111/ أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.1712( واللفظ له، ومسلم برقم )3313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (، وهذا لفظه.5113(، وأخرجه أبو داود برقم )11331/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1711لم برقم )( واللفظ له، ومس1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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  نع إليه معروفاً ما يقوله من َص : 
َمَن »َدَخَل اخَاَء َفَوَضْعُت َلـُه ُوُضوءا ، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَي عن ابن عباس ري اه عنها َأَن النَبِ  -1

 .(1)متفق عليه«. الَلُهـَم َفِقْهُه ي الِدينِ »َفَقاَل:  ، َفُأْخِرَ « َوَضَع َهَذا؟
َمْن ُصنَِع إَليِه مْعُروف  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1

 . ()أخرجه الرمذي«.َزاَك اه َخرا ، َفَقْد َأبَلَغ ي الثَناءِ فقال لَِفاِعِلـِه: َج 
َأْرَبـِعَن َألفا  َفَجاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن أي ربيعة ري اه عنه قال: اْستَْقَرَض ِمنِي النَبِي  و -3

 «. َجَزاُء الَسَلِف احَـْمُد َواأََداءُ َباَرَك اه َلَك ي َأْهِلَك َوَمالَِك، إَنَا »َمال  َفَدَفَعُه إَيَ َوَقاَل: 
 .(6)أخرجه النسائي وابن ماجه

  :ما يقوله إذا رأى الباكورة من الثمر 
، ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أنه قال: َكاَن النَاُس إَذا َرَأْوا َأَوَل الثََمِر َجاُؤا بِـِه إى النَبِِي 

الَلُهـَم َباِرْك َلنَا ي َثَمِرَنا، َوَباِرْك َلنَا ي َمِدْينَتِنَا، َوَباِرْك َلنَا ي »َل: َقا ملسو هيلع هللا ىلصَفإَذا َأَخَذُه َرُسوُل اه 
 .()أخرجه مسلمَقاَل: ُثَم َيْدُعو َأْصَغَر َولِيٍد َلـُه َفيُـْعطِيِه َذلَِك الثََمـَر. « َصاِعنَا، َوَباِرْك َلنَا ي ُمِدَنا

 :ما يقال عند التعجب والرور 
ي َطِريق ِمْن ُطرِق امَِدْينَِة َوُهَو ُجنُب   ملسو هيلع هللا ىلصَلِقيَـُه النَبِي   أنهعن أي هريرة ري اه عنه  -1

 َقاَل: « َأيَن ُكنَْت َيا َأبا ُهَريَرَة؟»َقاَل:  َفَلـَا َجاَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْنَسَل َفَذَهَب َفاْغتََسَل فتََفَقَدُه النَبِي  
: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه ، ني وَأناَ ُجنُب  َفَكِرْهُت َأْن ُأَجالَِسَك َحتَى َأْغتَِسَل َلِقيْتَ  ،َيا َرُسوَل اه

 .()متفق عليه«. إَن امْؤِمَن ا َينُْجُس  ،ُسبْـَحاَن اه»
َفَرَفَع  ؟: َأَطَلْقَت نَِساَءكَ ه..َقاَل ُعَمُر َيا َرُسوَل ا-وفيه-عن ابن عباس ري اه عنها و -1

ُه َفَقاَل:  إيَ  . « ا»َبَرَ  .()متفق عليهَفُقْلُت: اه َأْكَرُ
 :ما يقول إذا هاجت الريح 

الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك »فت الريح قال: َص إذا عَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: كان النبي 
                                                        

 (.1177( واللفظ له، ومسلم برقم )113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1135/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (.1111(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )1213/أخرجه النسائي برقم )حسن( 6)
 (.1373برقم ) أخرجه مسلم( )
 ( واللفظ له.371(، ومسلم برقم )113قم )، أخرجه البخاري برمتفق عليه( )
 (.1172( واللفظ له، ومسلم برقم )5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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َها، َوَخْرَ َما فيَها، َوَخْرَ َما ُأْرِسَلْت بِـِه، َوَأُعوُذ بَِك  َها َخْرَ َوَرِ َما فيَها، َوَرِ َما  ،ِمْن َرِ
 ما يقول إذا رأى السحاب وامطر:  .(1)أخرجه مسلم«.ُأْرِسَلْت بِـهِ 

 «.َنافِعا   اللَُهَم َصيِبا  »كان إذا رأى امطرقال: ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه -1
 .()أخرجه البخاري

ُفٍق مَن اآفاِق تَرَك  كاَن إذا رأى َسَحابا  ُمقبا  من أُ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِي عن عائشة ري اه عنها أن النَ و-1
« الَلُهـَم إَنا َنُعوُذ بَك من َرّ َما ُأْرِسَل بِـهِ »ما ُهَو فيه وإْن كاَن ي َصاتِـِه َحتَى َيْستَْقبَِلـُه فيُقوُل: 

، وإْن َكَشَفُه اه عَز وجَل ومْ ُيـمطِْر َحـِمَد اه َمَرْتِن أو « يْبا  َنافِعا  َس الَلُهـَم »فإْن أمطََر قال:  ثاثة 
 بعد نزول امطر: هما يقول  .(6)أخرجه البخاري ي اأدب امفرد وابن ماجهعى َذلَك. 

 ما يقول من الدعاء خادمه:    .()متفق عليه«. َوَرْمَتِِه  اهْرَنا بَِفْضِل ـُمطِ  »
الَلُهـَم أْكثِْر »قال: فخادمك ادع اه له،  ، الت أمي: يا رسول اهعن أنس ري اه عنه قال: ق

 ما يقول إذا أراد مدح مسلم:   .()متفق عليه«. َماَلـُه، َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلـُه فيَا َأْعَطيْتَـهُ 
َصاِحبَـُه  إَذا َكاَن َأَحُدُكْم َماِدحا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص.. أن رسول اه -فيهو-ه عن أي بكرة ري اه عن

إْن َكاَن -ا َمـَحاَلَة، َفْليَـُقْل: َأْحِسُب ُفانا ، َواه َحِسيْبُـُه، َوا ُأَزِكي عى اه َأَحدا ، َأْحِسبُـُه 
 ما يقول إذا ُزِكي:   .()متفق عليه«. َكَذا َوَكَذا -َيـْعَلـُم َذاكَ 

ي قال: الَلُهـَم ا ُتَؤاِخْذي كِ إذا زُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي بن أرطأة قال: كان الرجل من أصحاب النبي 
 .(7)أخرجه البخاري ي اأدب امفردبَِا َيـُقوُلوَن، َواْغِفْر ي َما ا َيـْعَلـُموَن. 

                                                        

 (.122برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1131برقم )أخرجه البخاري  ()
 (.3112(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )717/ أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح( 6)
 (.71( ، ومسلم برقم )1131، أخرجه البخاري برقم )ق عليهمتف( )
 (.221( واللفظ له، ومسلم برقم )2311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.3111(، ومسلم برقم )1221، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.711/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح( 7)
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 ويشتمل عى ما يي:   
 أحكام اأدعية  -1 
 أفضل اأوقات واأماكن واأحوال التي يستجاب فيها الدعاء -7 
 ، وتشمل : اأدعية الواردة ي القرآن الكريم والسنة الصحيحة -3 

 من القرآن الكريم اأدعية -1     

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أدعيةمن  -7     

 ، ويشمل :به العبد من الشيطان من اأدعية واأذكارما يعتصم  -4 
 ما يعتصم به العبد من الشيطان -1      
 عاج السحر وامس -7      

 رقية العن -3      
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 اأدعيــةكتاب 
 أحكام اأدعية -1

 :اافتقار إى اه عز وجل، واستمداد امعونة منه وحده. ظهارإ هو الدعاء 

 :أنواع الدعاء 
 اء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وكل واحد منها مستلزم لآخر.الدع

، من أجل حصيل حبوب بأسائه وصفاته تعاىاه ى إهو التوسل و دعاء العبادة: اأول:
، ومده ، والترع إليه وحدههبإخاص العبادة ويكون ، أو دفع مكروه، أو كشف ر

 .والثناء عليه
                ) قال اه تعاى:

                 
 .[11-17]اأنبياء/ ( 

 هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع، أو كشف ر.و دعاء امسألة: الثاي:
 (                ) تعاى:اه قال 

 .[117 ]آل عمران/
  :قوة الدعاء 

 .الساح، والساح بضاربه ا بحده فقط اأدعية والتعوذات بمنزلة
حصلت به النكاية ، فمتى كان الساح تاما  ا آفة به، والساعد ساعدا  قويا ، وامانع مفقودا  

 .ي العدو، ومتى خّلف واحد من الثاثة خّلف اأثر
قامة والدعاء ساح امؤمن ينفع ما نزل وما م ينزل، وبقدر قوة اليقن عى اه، وااست

 وحصول امطلوب.  ،تكون إجابة الدعاء ،عى أوامر اه، وبذل اجهد إعاء كلمة اه
                             ) قال اه تعاى:

                                                  
 .[3-1/الطاق] (              
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 :إجابة الدعاء 
 اه عز وجل غني كريم ا يرد من سأله أبدا .

كثر امسلم ليُ  اإجابة أو يؤخر ..إما أن يعطي السائل حاا  اه إذا حصل الدعاء بروطه فو
أو يؤخره  ..أو يدفع به عنه باء ..أو يعطيه شيئا  آخر أنفع له من سؤاله ..رعـمن البكاء والتض
          ) :  أعلم با يصلح لعباده، فا نستعجلفاه ..إى يوم القيامة

 .[3]الطاق/(      
            )تعاى:اه قال و

 .[112]البقرة/ (      
  :موانع إجابة الدعاء 

وحصول امطلوب، ولكن قد يتخلف عنه ، الدعاء من أقوى اأسباب ي دفع امكروه
وإما لضعف ، عفه ي نفسه بأن يكون دعاء ا حبه اه؛ ما فيه من العدوانأثره، إما لض

وإما حصول امانع من اإجابة من أكل ، القلب وعدم إقباله عى اه تعاى وقت الدعاء
وإما استعجال ، ، واستياء الغفلة والسهو، وتراكم الذنوب عى القلبوالظلم احرام

نعه ي الدنيا ليعطيه ي اآخرة أعظم منه، وربا منعه ورف اإجابة وترك الدعاء، وربا م
وربا كان ي حصول امطلوب زيادة إثم فكان امنع أوى، وربا منعه ، عنه من الر مثله

 .، فهذه ثانية موانع منع إجابة الدعاءلئا ينشغل به عن ربه فا يسأله وا يقف ببابه
الَساُم َعَليَْك َفَقاُلو:ملسو هيلع هللا ىلص اه َم َناس  ِمْن َهُوَد َعَى َرُسوِل َسلَ عن جابر ري اه عنه قال:  -1
 َقْد َبى»  :َقاَل  ، َتْسَمْع َما َقاُلواَأمْ َفَقاَلْت َعاِئَشُة َوَغِضبَْت: « َوَعَليُْكمْ »ا اْلَقاِسِم، َفَقاَل:َأبَيا 

 .(1)أخرجه مسلم«. َجاُبوَن َعَليْنَا ـَا يُ َوإَِنا ُنَجاُب َعَليِْهْم وَ  ، َفَرَدْدُت َعَليِْهمْ  ،َسِمْعُت 
يِب  َا َيْقبَُل ـطَ  اهالنَاُس إَِن  أهاملسو هيلع هللا ىلص:» اه َقاَل َرُسوُل  :َعْن َأِي ُهَرْيَرَة ري اه عنه َقاَل و -1

ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَ ه  ياأَ : ) َأَمَر امْؤِمنَن بَِا َأَمَر بِِه امْرَسلَِن َفَقاَل  اهَوإَِن  ، إَِا طَيِبا   اِت يِبــا الر 
بَاِت َما ـا اَلِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن طيِ أَه  َيا  )َوَقاَل : (إِِي بَِا َتْعَمُلوَن َعِليم   َواْعَمُلوا َصاِحا  

 ،َيا َرِب َيا َرِب  ،ِه إِى الَسَاءِ ُثَم َذَكَر الَرُجَل ُيطيُل الَسَفَر َأْشَعَث َأْغَرَ َيُمد  َيَديْ  . (َرَزْقنَاُكمْ 
                                                        

 (.1122برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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«. ى ُيْستََجاُب لَِذلَِك ـََفَأن ، َوُغِذَي بِاحرامِ  ، َوَمْلبَُسُه َحَرام   ، َرُبُه َحَرام  ـَوَمْش  ،َوَمْطَعُمُه َحَرام  
 .(1)أخرجه مسلم

  :حالت الدعاء مع الباء 
  .ويرفعه إذا نزل، أو خففه الدعاء من أنفع اأدوية، وهو عدو الباء، يمنع نزوله،

 ثاث حاات: وللدعاء مع الباء 
 : أن يكون الدعاء أقوى من الباء فيدفعه. اأوى
 : أن يكون الدعاء أضعف من الباء فيقوى عليه الباء.   الثانية
 : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منها صاحبه.   الثالثة
  :فضل الدعاء 
                  ) قال اه تعاى: -1

 .[2/الزمر] (       جئ        
             ) قال اه تعاى:و -1

 .[112]البقرة/ (      
           ) قال اه تعاى:و -3

 . [21] غافر/ (   
  الدعاء إجابةأسباب: 

 إجابة الدعاء آداب وأسباب :
عز وجل، وأن يبدأ بحمد اه تعاى والثناء عليه، ثم الصاة عى النبي  ٬منها: اإخاص 

 ي أول الدعاء وآخره.  ملسو هيلع هللا ىلص
 ومنها: أن يكون الدعاء بأساء اه احسنى ، وا جوز أحد أن يدعو صفات اه فيقول: 

 يا وجه اه ، يا علم اه ، يا رمة اه ونحوها .
أو  اللهم إي أسألك بقدرتك العظيمة، إى اه بصفاته فيقول: لكن يستحب التوسل

 برمتك الواسعة ونحو ذلك .
                                                        

 (.1115برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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وااستغفار  ااعراف بالذنبوض الصوت بالدعاء، فْ وَخ ب أثناء الدعاء، حضور القلومنها: 
 .وشكر اه تعاى عليها، ااعراف بالنعمة ومنه، 
 الدعاء مع اجزم يووعدم استبطاء اإجابة،  اإحاح ي الدعاء،والدعاء ثاثا ، : ومنها

 . ، وحسن الظن باه يعتدي ي الدعاءّا أورحم،  يدعو بإثم أو قطيعة ّا أواليقن باإجابة، 
ربه وملبسه ـأن يكون مطعمه ومشوعدم الدعاء عى اأهل والنفس وامال والولد، ومنها : 

 .وع، والطهارة من احدث واخبثالترع واخشوكانت،  رد امظام إنْ ومن حال، 
نََع ها وجهه ـرفع اليدين إى امنكبن ضاما  ها وبطوها نحو الساء، وإن شاء قَ  ومنها :

 .وظهورما نحو القبلة
الدعاء باأدعية التي هي والدعاء ي الرخاء والشدة، واستقبال القبلة أثناء الدعاء، منها: و

  .ورد رعا  مظنة اإجابة ما 
               ) قال اه تعاى:

         
 .[17 -15/السجدة]  (                             

  أنواع الدعاء :أحكام 
 أنواع:ثاثة الدعاء 
عية الواردة ي كاأد، ر استحباب أو أَمْ  ،ر إجابالعبد به إما َأمْ  اه ورسوله رمَ أَ  نوع   :اأول

 ويرضاه.اه فهذا حبه  ،من اأدعية  الصاة وغرها ما ورد ي القرآن والسنة
              )وأفضل وأعظم وأكمل دعاء وسؤال ي القرآن هو:

 .[7 -2/الفاحة]  (                
مثل أن يسأل العبد ما هو من العبد عنه كااعتداء ي الدعاء،  ى اه ورسولهه نوع   :الثاي

لعه طْ أن جعله بكل يء عليم، أو عى كل يء قدير، أو يُ اه خصائص الرب، كأن يسأل 
 وا يرضاه.اه عى الغيب ونحو ذلك، فهذا ا حبه 

 مباح كأن يسأل الفضول التي ا معصية فيها. نوع   :الثالث
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 فيها الدعاء أفضل اأوقات واأماكن واأحوال التي يستجاب -7
 أفضل أوقات الدعاء:  -1

جوف الليل اآخر، ليلة القدر، دبر الصلوات امكتوبات، بن اأذان واإقامة، ساعة من كل 
ليلة، ساعة من يوم اجمعة وهي آخر ساعة بعد العر، وعند النداء للصلوات امكتوبة، إذا نام 

 ونحو ذلك.  رمضانعى طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، الدعاء ي شهر 
 أفضل أماكن الدعاء:  -7

دعاء يوم عرفة ي عرفة، والدعاء عى الصفا، والدعاء عى الدعاء أثناء الطواف بالكعبة، و
اجمرة الصغرى والوسطى ي  امروة، والدعاء عند امشعر احرام، والدعاء بعد رمي

 ونحو ذلك. النسك
 أفضل اأحوال:  -3

ــ  ، الدعاء حالة إقبال القلب «إا أنت سبحانك إي كنت من الظامن ا إله»عند الدعاء ب
دعاء امظلوم، ودعاء امريض، ودعاء امسافر، والدعاء بعد الوضوء، وعى اه عز وجل، 

الدعاء حال السجود، وعند اجتاع امسلمن ي و، دعاء امضطرو  ،دعاء الوالد لولدهو
وحده..  ا تعاَر امرء من الليل فقال: ا إله إا اهجالس الذكر، وعند صياح الديكة، وإذ

 ثم استغفر ودعا ونحو ذلك. الخ
                              ):قال اه تعاى  -1

 . [123 -121/اأنعام] (           
                            ):قال اه تعاى و -1

                                                   
 . [111 -111/اإراء] (              

                      وقال اه تعاى :  -3

 [ .21/النمل]        
 أمع الدعاء : 
ما عاله، وأن اه قريب يراي ويسمعني، ويعلم كال اليقن عى اه وأسائه وصفاته وأف -1

         ي قلبي، وأنه حب قضاء حاجتي، وقادر عى إجابة سؤاي: 
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 [ .112/البقرة]

يعطي  اإكثار من ذكر اه عزوجل ، فإن َمْن أكثر من ذكر اه عز وجل أعطاه اه أفضل ما -1
 .[٧٢١/البقرة]                    السائلن: 

 تقديم احمد والثناء عى اه جل جاله قبل السؤال . -3

              ٻ   ما حاور قومه توسل إى ربه بالثناء عليه قبل سؤاله :  ملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 
                                        

                                            
  [ .11-75/الشعراء]  

 [ .11/الشعراء]                  ثم مزج السؤال بالثناء فقال : 
            ثم رح بعده بالسؤال فقال : 

                                                    

 [ .12-13/الشعراء]                            
   عى هذا الرتيب فقال :  ملسو هيلع هللا ىلصثم أنزل الرمن الرحيم سورة الفاحة عى حمد 

  [ .1-1/الفاحة]                
 فهذا كله مد وثناء ومجيد حض عى اه عزوجل.

 [ .5/الفاحة]          نه : ثم قال سبحا
 وهذا كله ثناء مزوج بالسؤال .

                ثم قال سبحانه : 

 [ .7-2/الفاحة]     
 وهذا سؤال حض ، وأعظم سؤال ، وأول سؤال ي القرآن الكريم .

 .يحةوإليك بعض اأدعية الواردة ي القرآن الكريم والسنة النبوية الصح 
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 والسنة الصحيحة ،اأدعية الواردة ي القرآن الكريم -3
 من القرآن الكريم اأدعية -1

 وهذه بعض  ،ورمة وشفاءوموعظة  وهدى تبيانا  لكل يء الكريم أنزل اه القرآن
، مع اأخذ وختار منها ما يناسب حاله، اأدعية ما ورد ي القرآن الكريم يدعو ها امسلم

                         )   واليقن الكامل عى أن اأمور كلها بيد اه وحده ا ريك له. امشـروعة،باأسباب 
                                             

                                            )  .] 7-1الفاحة /  [ (         
                                                           

                                                            
 .[11/الدخان] (                           )  . [71]الفرقان/ (           )  .[11]الكهف/ (          )  .[1]التحريم/ (            )  . [12]آل عمران/(          )  . [13]امائدة/ (     )  . [112]امؤمنون/ (        )  . [53عمران/ ]آل(         )  [. 13 اأعراف/](                           )  .]17اأنبياء /  [(                             )  .]112التوبة / [ (                                         )  .]11الزخرف / [(                       )  .] 32يس /  [(                                                                    )  .] 11 -11احر /[(                     
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 (                       ) /[12-15]يونس .  (           )  /[111]البقرة .  (         ) /[115]البقرة.   (                     
                )  . [5-1ممتحنة/]ا (  
                  )  . [11]احر/(     

 (ی             )   . [111-117]البقرة/ (         
 (                )   . [117]آل عمران/ 

                              )   . [22-25قان/]الفر
                         

                   )  .[112]البقرة/(    
                  )  . [2-1عمران/ ]آل (           

                  
                     

                                                               )  . [121-121]آل عمران/ (     
                               

                                       
 .[2 -7/غافر] (     
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  (        ) /[11]إبراهيم.   (                 
                     )  .[11 اهيم/]إبر(            )  . [11 -15]طه/   (                  )  . [12]القصص/ (         )  .[12]النمل/ (    

   (                        )   . [15]اأحقاف/ (         
                )  . [17]هود/

(                                      )   .[111 -117]الشعراء/ (   )  .[15-13]الشعراء/ (   
 (ڱ             )  . [111]طه/(         )  . [21-27]امؤمنون/ (    )  . [111]امؤمنون/(       جئ   )  . [111]الصافات/ (     )  . [12]اأنبياء/ (          )  .[31]آل عمران/ (               )  .[11]نوح/

 .[31]العنكبوت/ (       )  .[17]القصص/ (          )  . [12]امؤمنون/ (         )  . [11]اإراء/
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 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أدعيةمن  - 7
  وعى امسلم أن يدعو ها،ملسو هيلع هللا ىلصهذه بعض اأدعية الصحيحة التي كان يدعو ها النبي ، 

، واليقن اجازم عى أن روعةـوختار منها ما يناسب حاله، مع اأخذ باأسباب امش
 .الكريم سبحانه سيجيب دعاءه

إَذا َدَعا َأَحُدُكْم َفْليَـْعِزِم امَْسألَة َوا َيـُقوَلَن: : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه 
الَلُهـَم َرَبنَا َلَك احَـْمُد، َأنَت َقيُِم الَسَمَواِت َواأَْرِض، َوَلَك احَـْمُد َأنَت َرب  الَسَمَواِت »  .(1)متفق عليه«. ا ُمْستَـْكِرَه َلـهُ  الَلُهـَم إْن ِشئَْت َفَأْعطِني، َفإَنهُ 

، َواأَْرِض َوَمْن فِيِهَن، َوَلَك احَـْمُد، َأنَت ُنوُر الَسَمَواِت َواأَْرِض َوَمْن فِيِهنَ  ، َأنَت احق 
، َوالنَ  ، َواجَنَُة َحق  ، َولَِقاُؤَك احق  ، َوَوْعُدَك احق  ، َوالَساَعُة َحق  َوَقوُلَك احق  الَلُهـَم  ،اُر َحق 

َلَك َأْسَلـْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَليَك َتَوَكْلُت، َوإليَك َخاَصْمُت، َوبَِك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر ي َما 
ْرُت َوَأْعَلنُْت، َوَما َأنَت َأْعَلـُم بِـِه ِمنِي ا إَلـَه إَا َأْنَت قَ  ، ا إَلـَه إَا اه َرب   ، ا إَلـَه إَا اه َرب  الَعْرِش الَعظِيمِ  ا إَلـَه إَا اه الَعظِيُم احَلِيمُ »  .()متفق عليه«.َدْمُت َوَما َأَخْرُت، َوَأْرَ

الَلُهَم َصِل عى حََمٍد َوَعى آِل حََمٍد َكَا َصَليَْت عى إِْبَراِهيَم َوَعى آِل إِْبَراِهيَم إَِنَك »  .(6)متفق عليه«. ، َوَرب  الَعْرِش الَكِريمِ  ، َوَرب  اأَْرضِ الَسَمَواِت 
يد   َجِ ْكَت عى إِْبَراِهيَم َوَعى آِل الَلُهَم َباِرْك عى حََمٍد َوَعى آِل حََمٍد َكَا َبارَ ،َميد 

يد   ، َوِقنَا َعَذاَب النَارِ »  .()متفق عليه «.إِْبَراِهيَم إَِنَك َميد  َجِ ، َوِي اآِخَرِة َحَسنَة  ْنيَا َحَسنَة  َواجُبِْن َواهََرِم َوالبُـْخِل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، »  . ()متفق عليه«. الَلُهـَم آتِنَا ي الد 
، َوِمْن فِتْنَِة امَـْحيَا َوامَـَاِت  الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن ،  الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َواهََرِم، َوامَْغَرِم، َوامَْأَثمِ »  .()متفق عليه«. الَقْرِ

                                                        

 (.1271(، واللفظ له، ومسلم برقم )2331البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 1)
 (.722(، واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1731(،  ومسلم برقم )2312، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.112(، واللفظ له، ومسلم برقم )3371، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1211(، ومسلم برقم )2312، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1712(، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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، َوَرِ فِتْنَِة الِغنَى، َوَرِ فِتْنَِة الَفقْ َعذَ  ، َوَعَذاِب الَقْرِ ِر، َوِمْن اِب النَاِر، َوفِتْنَِة النَاِر، َوفِتْنَِة الَقْرِ
ِد، َوَنِق َقْلبِي ِمنَ ،  َرِ فِتْنَِة امِسيِح الَدَجالِ  اخََطاَيا َكَا  الَلُهـَم اْغِسْل َخَطاَياَي بَِاِء الثَْلـِج َوالَرَ

ِرِق ـُينََقى الثَوُب اأَْبيَُض ِمَن الَدَنِس، َوَباِعْد َبيْنِي َوَبَن َخَطاَياَي َكَا َباَعْدَت َبَن امَْش 
ُنوَب إَا َأنَت ـالَلُهـَم إِي َظَلـْمُت َنْفس»  .(1)متفق عليه «.َوامَْغِرِب  ، َفاْغِفْر ي َمْغِفَرة  ِمْن ي ُظْلـا  َكثِرا ، َوا َيـْغِفُر الذ 

الَلُهـَم َلَك َأْسَلـْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَليَك َتَوَكْلُت، َوإَليَك َأَنبُْت، َوبَِك َخاَصْمُت، الَلُهـَم »  .()متفق عليه«. ِعنِْدَك، َواْرَحـْمنِي إَنَك َأنَت الَغُفوُر الَرِحيمُ 
ـَه إَا َأنَت َأْن ُتِضَلنِي، َأنَت احَي  اَلِذي ا َيـُموُت، َواِجن  َواإْنُس إِي َأُعوُذ بِـِعَزتَِك ا إلَ 

 .(6)متفق عليه«. َيـُموُتونَ 
 « اي ي َأْمِري، َوَما َأنَت َأْعَلـُم ِبـِه ِمنِي، الَلُهـَم ــطِيْئَتي َوَج ــالَلُهـَم اْغِفْر ي َخ ْهي، َوإْرَ

ا قَدْمُت َوما ـفْر ي مــالَلهَم اغْ  ،ل  َذلَك ِعنِْدي ــَوَهْزْي، َوَخَطئي َوَعْمِدي َوكُ اْغِفْر ي ِجِدْي 
ْرُت َوما َأْعَلنُْت  ْرُت، َوماَأَخ   ، َأنَت اُمَقِدُم َوَأنَت امَؤِخُر  ، َوما َأنَت َأْعلـُم بـِه ِمنِي ، َأْرَ

ٍء َقِدير   َوَأنَت عى ُكِل  يتعوذ بِاه ِمْن َجْهِد البَاِء، َوَدَرِك الَشَقاِء، َوُسوِء الَقَضاِء، َوَشَاَتِة » ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه   . ()يهمتفق عل «.َيْ
الَلُهـَم َأنَت َرِي ا إَلـَه إَا َأنَت َخَلْقتَني، َوَأنا َعبُْدَك، َوَأنا عى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما »  .()متفق عليه«. اأَْعَداءِ 

َفاْغِفْر ي إَنُه  ، َي، َوَأبوُء بَِذْنبِيـتََطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َما َصنَْعُت، َأبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعلَ اْس 
ُنوَب إَا َأنَت  ِل، َواجُبِْن َوالبُـْخِل، َوَضَلِع الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن اهَـِم َواحََزِن، َوالَعْجِز َوالَكَس »  .()أخرجه البخاري«. ا َيـْغِفُر الذ 
 .(7)أخرجه البخاري«. الَدْيِن، َوَغَلبَِة الِرَجالِ 

                                                        

 ( ي كتاب الذكر.512(، واللفظ له، ومسلم برقم )2375، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.1715ومسلم برقم ) (،131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1717(، ومسلم برقم )7313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 ( واللفظ له.1712(، ومسلم برقم )2321، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.1717(، واللفظ له، ومسلم برقم )2212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.2312برقم ) بخاريأخرجه ال( )
 (.2322برقم ) أخرجه البخاري( 7)
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 « الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن اجُبِن، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن البُـْخِل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْن ُأَرَد إى َأْرَذِل
 .(1)أخرجه البخاري«. ْنيَا َوَعَذاِب الَقْرِ الُعُمِر، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الد  

 « ،الَلُهـَم أْصِلـْح ي ِدينِي اَلِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوأْصِلـْح ي ُدْنيَاَي اَلتِي فِيَها َمَعاي
اْجَعِل امَوَت َوأْصِلـْح ي آِخَري اَلتِي فِيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل احَيَاَة ِزَياَدة  ي ي ُكِل َخٍر، وَ 

 .()أخرجه مسلم«. َراَحة  ي ِمْن ُكِل َرٍ 
 «(6)أخرجه مسلم«. الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك اهَدى َوالت قى َوالَعَفاَف َوالِغنَى. 
 « ُالَلُهـَم بِْن َوالبُـْخِل، َواهَرِم َوَعَذاِب الَقْرِ ـالَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، َواج ،

 آِت َنْفِي َتْقَواَها، َوَزِكَها َأنَت َخْرُ َمْن َزَكاَها، َأنَت َولي َها َوَمواَها، الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك 
  «.َهاِمْن ِعْلـٍم ا َينَْفُع، َوِمْن َقْلٍب ا َيـْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس ا َتْشبَـُع، َوِمْن َدْعَوٍة ا ُيْستَـَجاُب َلـ

 .  ()أخرجه مسلم
 «أخرجه مسلم«. الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك اهَدى َوالَسَدادَ « »الَلُهـَم اْهِدي َوَسِدْدي(). 
 « أخرجه مسلم«. الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َماَعِمْلُت، َوِمْن َرِ َما َلـْم أَْعَمْل(). 
 « َُف الق ْف ُقُلوَبنَا عى َطاَعتَِك الَلُهـَم ُمَرِ  .(7)أخرجه مسلم«. ُلوِب َرِ

 «َبرَكة  َمَع َبرَكةٍ  َوي َصاِعنَا، ،َوي ُمِدَنا ،َوي ثَِاِرَنا ،الَلُهـَم َباِرْك َلنَا ي َمِدينَتِنَا.»  
 .()أخرجه مسلم

 « َِل ع افِيَتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، َوَجـِميِع الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك،َوَتـَحو 
 .()أخرجه مسلم«. َسَخطَِك 

 «(1)أخرجه مسلم«. الَلُهـَم اْغِفْر ي َواْرَحـْمني، َواْهِدي، َوَعافِني، َواْرُزْقني. 

                                                        

 (.2371برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1715برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1712برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1251برقم ) أخرجه مسلم( 7)
 (.1373برقم ) جه مسلمأخر( )
 (.1732برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1227برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 « ِمنَْك ا ُأْحِي  الَلُهـَم َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن َعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك
 .(1)أخرجه مسلم«. َثنَاء  َعَليَك، َأنَت َكَا َأثنيَت عى َنْفِسَك 

 « َُحْكُمَك، َعْدل  يَ  الَلُهـَم إِي َعبُْدَك واْبُن َعبِْدَك َواْبُن َأَمتَِك، َناِصيَتِي بِيَِدَك، َماٍض ي 
َأْو َعَلْمتَـُه َأَحدا   ، بِـِه َنْفَسَك، َأْو أَنَزْلتَـُه ي ِكتَابَِك  َقَضاُؤَك، َأْسأُلَك بُِكِل اْسٍم ُهَو َلَك، َسَميَْت 

ِمْن َخْلِقَك، َأْو اْستَأثْرَت بِـِه ي ِعْلـِم الَغيِب ِعنَْدَك، َأْن َتـْجَعَل الُقرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر 
 .()أخرجه أمد«.َصْدِري، َوَجاَء ُحزي، َوَذَهاَب َهـِمي

 « َفِيَا ي  َوَباِركْ  ،َتَوَليَْت  فِيَمنْ  َوَتَوَلني ،َعاَفيَْت  فِيَمنْ  َوَعافِني ،َهَدْيَت  فِيَمنْ  يـاْهِدنِ  ُهمَ الل 
 َيِعز   َوا، َواَليَْت  َمنْ  َيِذل   َا  إَِنهُ و ،َعَليَْك  ُيْقَى  َوَا  َتْقي إَِنَك  ،َقَضيَْت  َما َرَ  َوِقنِي ،َأْعَطيَْت 

 .(6)أبو داود والرمذيأخرجه «. َوَتَعاَليَْت  َرَبنَا تبَاَرْكَت  ْيَت،َعادَ  َمنْ 

 « ٍء َوَمِليَْكُه، َأُعوُذ الَلُهـَم َفاطَِر الَسَمَوات َِواأَْرِض، َعالِـَم الَغيِب َوالَشَهاَدِة، َرَب ُكِل َيْ
ِكِه، وَ ـِ بَِك ِمْن َرِ َنْفس َف عى َنْفسي، َوِمْن َرِ الَشيَْطاِن َوِرْ ي ُسوءا  أَْو َأُجَرُه إى ـِ َأْن أْقَرِ

 .()أخرجه البخاري ي اأدب امفرد والرمذي «.ُمْسِلـمٍ 
 « َأخرجه أمد والرمذي«. بِْت َقْلبِي عى ِدينَِك ـَيا ُمَقِلَب الُقُلوِب ث().  
 « ِي، َوِمْن َرِ لَِساي، َوِمْن َرِ َقْلبِيالَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َسْمِعي، َوِمْن َر  ، َبَرِ

 .()أخرجه الرمذي والنسائي«. يِيـَوِمْن َرِ َمنِ 

 « ِْنيَا َواآِخَرة ، الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك الَعْفَو َوالَعافيَة  الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك الَعْفَو َوالَعافيََة ي الد 
 َأْهي َوَماي، الَلُهـَم اْسُرْ َعْوَراي، َو آِمْن َرْوَعاي، َواْحَفْظني ِمْن َبِن ي ِديني َوُدْنيَاَي وَ 

 «. َيَدَي َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيـِميني، َوَعْن ِشَاي، َوِمْن َفوِقي، َوَأُعوُذ بَِك َأْن ُأْغتَاَل ِمْن َتـْحتي
 .(7)أخرجه أبو داود وابن ماجه

                                                        

 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1311/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.121برقم ) الرمذي(، وهذا لفظه،  وأخرجه 1115برقم ) أبو داود/ أخرجـه صحيح (6)
 (.3512( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1132قم )/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برصحيح( )
 (.1111(،  وأخرجه الرمذي برقم )11117/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.5155(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )3121/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 ذا لفظه.(، وه3171(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )5171/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 7)
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 « (1)أخرجه أبو داود والنسائي«.اأَْسَقام سـيِئَوِمْن  ،  أَُعوُذ بَِك ِمَن الَرَِص َواجنوِن َواجَُذامِ الَلُهـَم إِي. 
 « ِأخرجه الرمذي«.الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت اأَْخاِق َواأَْعَاِل َواأَْهَواء().  « ْر َعَي، َواْمُكْر ي َوا َتـْمُكر َعَي، َواْهِدي ـري َوا َتنُْص ـَرِب َأِعنِي َوا ُتِعْن َعَي، َواْنُص

ي عى َمْن َبـَغى َعَي، َرِب اْجَعْلني َلَك َشَكارا ، َلَك َذَكارا ، َلَك  َوَيِرِ اهَدى ي، َواْنُرْ
 بِتا ، إليَك َأَواها  ُمنيبا .َرَهابا ، َلَك ِمْطَواعا ، َلَك ُمـخْ 

ِب َتَقبَْل َتْوَبتي، َواْغِسْل َحْوَبتي، َوَأِجْب َدْعَوي، َوَثبِْت ُحَجتي، َوَسِدْد لَِساي، َواْهِد َقْلبِي، رَ 
َعِلـْمُت ِمنْـُه َوَما َلـْم َأْعَلـْم، َوَأُعوُذ بَِك الَلُهـَم إِي َأْسَأُلَك ِمَن اخَِر ُكِلِه، َعاِجِلـِه َو آِجِلـِه، َما »  .(6)أخرجه أبو داود والرمذي«. َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري

َخِر َما ِمَن الَرِ ُكِلِه، َعاِجِلـِه َو آِجِلـِه، َما َعِلـْمُت ِمنْـُه َوَما َلـْم أَْعَلـْم، الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك ِمْن 
الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك اجَنََة وَما ، بِـِه َعبُْدَك َوَنبِي َك  َسأَلَك َعبُْدَك َوَنبِي َك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َما َعاذَ 

أُلَك َقَرَب إَليْـَها ِمْن َقوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَاِر َوَما َقَرَب إَليْـَها ِمْن َقوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْس 
ِدي، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الَغَرِق َواحَ »  .()أخرجه أمد وابن ماجه «.َأْن َتـْجَعَل ُكَل َقَضاٍء َقَضيْتَـُه ي َخْرا   َرِق ــالَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن اهْدم، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الَرَ

يِلَك واهَرِم، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َيتَـَخبَطَنَِي الَشيَْطاُن ِعنَْد امَوِت، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت ي َسبِ 
 أخرجه«. ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن أَْن َأْظِلـَم أَْو ُأْظَلـمَ  الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك من الَفْقِر، َوالِقَلِة َوالِذَلةِ »  .()أخرجه أبو داود والنسائي«. ُمْدبِرا ، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت َلِديغا  

َأْسأُلَك َيا اه بَِأنَك الَواِحُد اأََحُد الَصَمُد، اَلِذي َلـْم َيِلْد َوَلـْم ُيوَلْد، َوَلـْم َيُكْن الَلُهـَم إِي »  .()أبو داود والنسائي
 .(7)أخرجه أبو داود والنسائي«. َلـُه ُكُفوا  َأَحد  َأْن َتْغِفَر ي ُذُنوي إَنَك َأنَت الَغُفوُر الَرِحيمُ 

 « ََبِديُع الَسَمَواِت َواأَْرِض، َياَذا  ،امنَانُ  ،َلَك احَـْمُد ا إَلـَه إَا َأنَت  الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك بَِأن
                                                        

 (.5123(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1551/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.3521/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه.3551(، وأخرجه الرمذي برقم )1511/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 6)
 .(، وهذا لفظه3112(، وأخرجه ابن ماجه برقم )15533/أخرجه أمد برقم )صحيح( )
 (.5531(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1551/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 (.5121(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1511/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه.1311(، وأخرجه النسائي برقم )215/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 7)
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 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي«. اجَاِل َواإْكَراِم، َيا َحي  َيا َقي وُم إِي َأْسأُلَك 
 «ُاَلِذي َلـْم َيلِْد  ، إَا أَنَت اأََحُد الَصَمدُ  ا إَلـهَ  الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك بَِأِي َأْشَهُد َأنَك َأنَت اه

 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َوَلـْم ُيوَلْد، َوَلـْم َيُكْن َلـُه ُكُفوا  َأَحد
 « ُ(6)أخرجه الرمذي وابن ماجه«.َرِب اْغِفْر ي َوُتْب َعَي إَنَك َأنَت التََواُب الَرِحيم. 
 « َِك الَغيَْب، َوُقْدَرتَِك عى اخَْلِق، َأْحيِني َما َعِلـْمَت احَيَاَة َخرا  ي، َوَتوَفني الَلُهـَم بِـِعْلـم

إَذا َعِلـْمَت الَوَفاَة َخْرا  ي، الَلُهـَم َوَأْسأُلَك َخْشيَتَـَك ي الَغيِب َوالَشَهاَدِة، َوَأْسأُلَك َكِلـَمَة 
َوَأْسأُلَك َنِعيا  ا َينَْفُد،  ،الَقصَد ي الَفْقِر َوالِغنَى أُلَك احَِق ي الِرَضا َوالَغَضِب، َوَأْس 

َوَأْسأُلَك ُقَرَة َعٍن اَتنَقطُِع، َوَأْسأُلَك الِرَضا َبـْعَد الَقَضاِء، َوَأْسأُلَك َبْرَد الَعيِْش َبـْعَد امْوِت، 
ٍة، َوا فِتْنٍَة ُمِضَلٍة، َوَأْسأُلَك َلَذَة النَظَِر إى َوْجِهَك، َوالَشوَق إى لِ  اَء ُمِرَ َقاِئَك، ي َغْرِ َرَ
 .()أخرجه النسائي«. الَلُهـَم َزِينَا بِِزينَِة اإيَاِن، َواْجَعْلنَا ُهَداة  ُمْهتَِدينَ 

 «أخرجه أبو داود والنسائي«. الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بِـَعَظَمتَِك َأْن ُأْغتَاَل ِمن َتـْحتِي(). 
 «  َوا َباِسَط لِـَا َقبَْضَت، َوا َهاِدي لِـَا ُه، الَلُهـَم ا َقابَِض لِـَا َبَسطَْت الَلُهـَم َلَك احَـْمُد ُكل ،

َأْضَلْلَت، َوا ُمِضَل من َهَدْيَت، َوا ُمْعطَِي لِـَا َمنَْعَت، َوا َمانَِع لِـَا أَْعَطيَت، َوا ُمَقِرَب لِـَا 
 َعْدَت، َوا ُمبَاِعَد لِـَا َقَرْبَت، الَلُهـَم اْبُسْط َعَليْنَا ِمْن َبَرَكاتَِك َوَرْحـَمتَِك َوَفْضلَِك َوِرْزقَِك. َبا

يَْلِة،  العَ الَلُهـَم إِي أَْسأُلَك النَِعيَم امِقيَم اَلِذي ا َيـُحوُل َوا َيُزوُل، الَلُهـَم إِي أَْسأُلَك النَِعيَم َيومَ 
ْب إَلينَا َواأَْمَن َيوَم اخَوِف، الَلُهـَم إِي َعائِذ  بَِك ِمْن َرِ َما أَْعطَيْتَنَا َوَرِ َما َمنَْعَت، الَلُهـَم َحبِ 

الَلُهـَم ، الَراِشِدينَ َواْجَعْلنَا ِمَن اإيَاَن، َوَزِينْـُه ي ُقُلوبِنَا، َوَكِرْه إَلينَا الُكْفَر َوالُفُسوَق َوالِعْصيَاَن، 
الَلُهـَم َقاتِِل ،  َتَوّفنَا ُمْسِلـِمَن، َوَأْحينَا ُمْسلِـِمَن، َوأَْلـِحْقنَا بِالَصاحَن، َغَر َخَزاَيا َوا َمْفتُونِنَ 

وَن َعْن َسبِيلَِك، َواْجَعْل َعَليِهـْم رِ  ْجَزَك َوَعَذاَبَك، الَلُهـَم الَكَفَرَة اَلِذيَن ُيَكِذُبوَن ُرُسَلَك، َوَيُصد 
 .()اأدب امفرد أخرجه أمد والبخاري ي «.َقاتِِل الَكَفَرَة اَلِذيَن أُوُتوا الِكتَاَب إَلـَه احِق 

                                                        

 (، وهذا لفظه.1311(، وأخرجه النسائي برقم )1125وداود برقم )/أخرجه أبصحيح( 1)
 (.3157(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )3175/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه.3111(، وأخرجه ابن ماجه برقم )3131/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 6)
 (.1315/أخرجه النسائي برقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه.5512(، وأخرجه النسائي برقم )5171/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.711(، وهذا لفظه، وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )15573/ أخرجه أمد برقم )صحيح( )
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 «(1)أخرجه أمد وابن ماجه«. الَلُهـَم إَنَك َعُفو  ُتـِحب  الَعْفَو َفاْعُف َعنِي. 

  َوالَعافيََة، َفإَن َأَحدا  َلـْم ُيـْعَط َبـْعَد اليَـِقِن َخرا  ِمَن الَعافيةِ  ُلوا اه الَعْفوَ  اْسأَ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال.» 
 .()أخرجه الرمذي

 « الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن اجُوِع َفإَنُه بِئَْس الَضِجيُع، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اِخيَاَنِة َفإهَا بِئَْسِت
 .(6)يوالنسائأخرجه أبو داود «. البَِطاَنةُ 

 « الَلُهـَم اْقِسْم َلنَا ِمْن َخْشيَتَِك َما َيـُحوُل َبيْنَنَا َوَبَن َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعتَِك َما ُتبَِلُغنَا بِـِه
ْنيَا، َوَمتِْعنَا بِأَْسَاِعنَا، َوَأْبَص  اِرَنا، َوُقَوتِنَا، َما َجنَتَك، َوِمَن اليَـِقِن َما َتـُهِوُن بِـِه َعَلينَا ُمِصيبَاِت الد 

َنا عى َمْن َعاَداَنا، َوا  َأْحيَيْتَنَا، َواْجَعْلـُه الَواِرَث ِمنَا، َواْجَعْل َثْأَرَنا عى َمْن ظََلـَمنَا، َواْنُرْ
ْنيَا َأْكَرَ َهـِمنَا، َوا َمبَْلَغ ِعْلـِمنَ  ا، َوا ُتَسِلْط َعَليْنَا َمْن ا َتـْجَعْل ُمِصيبَتَنَا ي ِدينِنَا، َوا َتـْجَعِل الد 

 .()أخرجه الرمذي «.َيْرَحـُمنَا

 « ،ي عى َمْن َيْظِلـُمني ي، َواْجَعْلـُهـَا الَواِرَث ِمنِي، َواْنُرْ الَلُهـَم َمتِْعني بَِسْمِعي َوَبَرِ
 .()أخرجه الرمذي«. َوُخْذ ِمنْـُه بِثَأِري

 « ِأخرجه أمد والنسائي«. َك ِمْن َغَلبَِة الَديِن، َوَغَلبَِة الَعُدِو، َوَشَاَتِة اأَْعَداءِ الَلُهـَم إِي أَُعوُذ ب(). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.3151(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )15121/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.3551/أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( )
 (.5121(، وأخرجه النسائي برقم )1517/أخرجه أبوداود برقم )حسن( 6)
 (.3511/أخرجه الرمذي برقم )حسن( )
 (.3211/ أخرجه الرمذي برقم )حسن( )
 (، وهذا لفظه.5175(، وأخرجه النسائي برقم )2211/ أخرجه أمد برقم )حسن( )
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 ما يعتصم به العبد من الشيطان من اأدعية واأذكار -4
 أقسام اأمراض:  

 :، وماالتي تصيب اإنسان إى قسمناأمراض تنقسم 
 .وأمراض اأبدان ..أمراض القلوب

 مراض القلوب نوعان:وأ
       ) مرض شبهة كا قال اه عز وجل عن امنافقن: :اأول

 .[11]البقرة/ (      
            ) مرض شهوة كا قال اه عز وجل أمهات امؤمنن: :الثاي

 .[31]اأحزاب/ (                             
 .احسية أبدان فهو ما يصيبها من اأدواء والعللأما أمراض ا

فإنه ا صاح للقلوب إا  ،عرف بواسطة الرسل عليهم الصاة والسام فقطوطب القلوب يُ 
رة مرضاته ثِ ؤْ وأفعاله ورعه، مُ  ،بأسائه وصفاتهعامة  ،أن تكون عارفة برها وفاطرها

 وحابه، متجنبة مناهيه ومساخطه.
 عان: وطب اأبدان نو

، والعطش  ، اجوعكفهذا ا حتاج إى طبيب ، نوع فطر اه عليه احيوان ناطقه وهيمه 
 من اأكل والرب والراحة. ج بأضدادهاتعالَ ف ،والتعب

 أو ها معا . ،أو اإهية ،وعاجه يكون باأدوية الطبيعية ، ونوع حتاج إى فكر وتأمل
                         )قال اه تعاى :  -1

 .[171]البقرة/ (      
              وقال اه تعاى:  -1

 .[ 12-11/الرعد]            
 ب:وأمراض القل 

مرض القلب خروجه عن صحته واعتداله، فإن صحته أن يكون عارفا  باحق، حبا  له، 
 .بالشك فيه، وإما بإيثار غره عليه را  له عى غره، فمرضه إماثِ ؤْ مُ 
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 .فمرض امنافقن مرض شك وشبهة، ومرض العصاة مرض شهوة
وحب  ، واخياء ،والفخر ،واحسد ،جبوالعُ  ،والكر ،وللقلب أمراض أخرى من الرياء

 .والعلو ي اأرض، وهذه اأمراض مركبة ومتولدة من مري الشبهة والشهوة  ، الرئاسة
                   :  ة والعافيةنسأل اه الصح

 دفع رور شياطن اإنس واجن:    [ .11-77/الشعراء]        
طبعه  أذاه وماطفته واإحسان إليه لرده عنبمصانعة العدو اإني  عز وجل أمر اه -1

      )الطيب اأصل إى اموااة وكريم اأخاق، فقال سبحانه: 
                    
 . [35-31]فصلت/(     
 ،أمر اه عز وجل بااستعاذة باه من العدو الشيطاي الذي ا يقبل مصانعة وا إحسانا   -1

        ) بل طبعه إغواء بني آدم وعداوهم، فقال سبحانه:
 . [32]فصلت/ (     

 .ابتاء  من اه ان يتعاقبان عى قلب ابن آدم تعاقب الليل والنهارك والشيطلَ ـامَ   -3

فمن الناس من يكون ليله أطول من هاره، ومنهم من يكون هاره أطول من ليله، ومنهم من 
ی           : يكون زمانه كله ليا ، ومنهم من يكون زمانه كله هارا  

 .[35/اأنبياء]      
إا وللشيطان فيه نزغتان: فإما  ر اه بأمرٍ مَ وللشيطان َلـَمة، وما أَ  ،ابن آدم َلـَمة ك بقلبلَ ـوللمَ 

الشيطان :  ، ومعصيةوالفاح بطاعة الرمن ،إى غلو وجاوزة، وإما إى تفريط وتقصر
                  

 [ .111/البقرة]     
  :عداوة الشيطان لبني آدم 

 :  عز وجل امخلوقات امكلفة وهي اإنس واجن بثاث نعم أساسية وهياختص اه
 .وحرية ااختيار .. والدين .. العقل

وإبليس أول من أساء استخدام هذه النعم بتمرده عى أمر ربه، بل أر عى العصيان، 
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ين وطلب اإمهال إى يوم البعث استغال هذه النعم أسوأ استغال بإغواء بني آدم، وتز
 امعاي هم ليتبعوه إى النار. 

 (              ) قال اه تعاى: -1
 . [2]فاطر/

 . [5]يوسف/ (       ) قال اه تعاى:و -1
، البَـْحر إَن َعْرَش إْبلِيَس عى»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -3

اَياُه فَ   .(1)أخرجه مسلم«. يَْفتِنُوَن النَاَس، َفَأْعَظُمُهـْم ِعنَْدُه َأْعَظُمُهـْم فِتْنَة  فيَبَْعُث َرَ
 لبني آدم مظاهر عداوة الشيطان : 

 عــداوة الشيطــان لإنســان أشكــال وألــوان يعرضهــا علـى بنـي آدم بصـور ختلفة: 
 يترأ منهم. ثم ،  وتزين الرور واآثام هم، : إغواء بني آدم فمنها
 العمل. و النية والقول : إغواء بني آدم بالوسوسة يومنها
 وينزغ بينهم. ، وَيـِعُدهم وُيـمنِيهم ، : أنه يضل بني آدم ومنها
هم إى امعايومنها  .والفواحش والكبائر وسائر امحرمات : أنه َيُؤز 
 فه.وخوِ  ،وقهعُ ويَ  ،هويثبط ،: أنه قعد ابن آدم بطرق اخر كلها يمنعه منهاومنها
 : أنه يسعى ي التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم. ومنها
 . ليهلك بعضهم ببعض : إثارة احسد والغل ي قلوهمومنها
 : إيذاؤهم بأنواع الرور واأسقام، وصـدهم عـن سبيل اه بكل ما يقدر عليه.ومنها
دا  منعه من قَ ام إى الصباح، ويعقد عى رأسه عُ : أنه يبول ي أذن العبد حتى ينومنها
 . ، وحرمه من العمل الصالحاليقظة

ومن أطاع ربه، ، صار من حزبه، وُحر معه ي النار وانقاد له فمن سمع للشيطان وأطاعه
 وعى الشيطان، حفظه منه، وأدخله اجنة. 

              ) قال اه تعاى: -1
 . [12]امجادلة/  (    

                                                        

 (.1113برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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             ) قال اه تعاى:و -1
                     
                 ) 
 . [25-23]اإراء/

إَن الَشيَْطاَن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سرة بن أي فاكه ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -3
 َقَعَد اْبِن آَدَم َبَأطُْرِقِه، َفَقَعَد َلـُه بِطَِريِق اإسام، َفَقاَل: ُتْسِلـُم َوَتَذُر ِدينََك َوِديَن آبائَِك وآباءِ 

 َفَعَصاُه َفَأْسَلـَم. ،َأبِيَك 
َضَك َوَسَاَءَك، َوإَنَا َمثَُل امَهاِجِر َكَمثَِل ُثَم َقَعَد َلـُه بَِطِريِق اهْجَرِة َفَقاَل: ُتـَهاِجُر َوَتَدُع َأرْ 

 َفَعَصاُه َفَهاَجَر. ، الَفَرِس ي الِطَولِ 
فتَُقاتُِل فتُْقتَُل فتُنَْكُح امَْرأُة، ، ُثَم َقَعَد َلـُه بَِطِريِق اِجَهاِد، َفَقاَل: ُتـَجاِهُد َفُهَو ُجْهُد النَْفِس َواماَِل 

َفَمْن َفَعَل َذلَِك َكاَن َحّقا  عى اه َعَز َوَجَل : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه « ُل، َفَعَصاُه َفَجاَهدَ َوُيـْقَسُم امَا
 :إغواء بني آدم سبل الشيطان  .(1)أخرجه أمد والنسائي«. َأْن ُيْدِخَلـُه اجَنَة

 السبل التي يسلكها اإنسان أربعة: 
 .لفواخ.. واأمام  .. والشال.. اليمن 

كها العبد ي طاعة لَ َس  فإنْ  ،هذه وجد الشيطان عليها رصدا  له وأي سبيل سلكها اإنسان من
كها ي لَ َس  وإنْ  ، وخوفه، ويعوقه ، ويبطئه ، وجد الشيطان عليها يثبطه عنهااه ورسوله 

 ، ومغويا .ومزينا  ، ومعينا   ، وخادما  ، معصية وجده عليها حاما  له 
               ) :قال اه تعاى

 :عى بني آدم مداخل الشيطان  .[17-12 ]اأعراف/ (         
 امداخل التي يأي الشيطان من ِقبلها إى اإنسان ثاثة:

 .واهوى ..والغضب ..الشهوة
 لبخل.واوالطمع احرص  :فالشهوة هيمية، وها يصر اإنسان ظاما  لنفسه، ومن نتائجها

                                                        

 ( وهذا لفظه.3131، وأخرجه النسائي برقم ) (12151مد برقم )/أخرجه أصحيح( 1)



 
1 

والغضب سبعية، وهو آفة أعظم من الشهوة، وبالغضب يصر اإنسان ظاما  لنفسه ولغره، 
 .والعدوان جب والكرالعُ : ومن نتائجه

رك ـلمه إى خالقه بالشآفة أعظم من الغضب، وباهوى يتعدى ظُ  واهوى شيطانية، وهو
 .والكفر، ومن نتائجه الكفر والبدعة

 ؛ لعجزهم عن غرها، ومنها يدخلون إى بقية اأقسام. وأكثر ذنوب اخلق هيمية
                       قال اه تعاى : 

 خطوات الشيطان:  [ .21-21/يس]                        
ميع الرور ي العام ، ولكن ينحر ره ي سبع خطوات، ا يزال الشيطان هو سبب 

 .أو أكثرة ن آدم حتى ينال منه واحدباب
فإن ، ملسو هيلع هللا ىلصمن العبد ر الكفر والرك وعداوة اه ورسوله  الشيطان فأول وأعظم ر يريده

لكبائر عى اختافها فإن عجز عنه نقله إى ر ا، نقله إى ر البدعة وهي الثانية يئس منه
فإن عجز عنه أشغله ، نقله إى ر الصغائر وهي الرابعةفإن عجز عنه ، وهي الثالثة

فإن عجز ، ات وهي اخامسةبامباحات التي ا ثواب فيها وا عقاب عن الطاعات والواجب
 تفوت الفرائض وهكذا وهي بالعمل امفضول عن الفاضل كإشغاله بالنوافل حتىعنه أشغله 
ليشغله  ؛فإن عجز عنه سلط عليه حزبه من شياطن اإنس واجن بأنواع اأذى، السادسة

نسأل اه العون  ،يزال ي جهاد حتى يلقى اه فامؤمن ا وهي السابعة، ش عليهشوِ وي
 .والنر عى شياطن اإنس واجن ،والثبات

                               ) قال اه تعاى: -1
 .[122-121 /البقرة] (                

                               ) قال اه تعاى:و -1
                                          

 .[11 /النور] (      
                   وقال اه تعاى:  -3

 [ .37-32/الزخرف]               
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 انما يعتصم به العبد من الشيط -1
وثبت ي السنة النبوية  ، يتحصن العبد من الشيطان وحرز من ره با ورد ي القرآن الكريم

واهدى والعصمة من ميع الرور  ،من اأدعية واأذكار، وفيها الشفاء والرمة، الصحيحة 
 ي الدنيا واآخرة بإذن اه تعاى، ومن ذلك: 

 ن الرجيم.من الشيطا: ااستعاذة باه احرز اأول
أن يستعيذ باه من الشيطان عى وجه العموم، وعند قراءة  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أمر اه عز وجل رسوله 

 م امكروه عى وجه اخصوص. لْ القرآن، وعند الغضب، وعند الوسوسة، وعند احُ 
 (           )  قال اه تعاى: -1

 . [32]فصلت/
              ) قال اه تعاى:و -1

 . [22-21]النحل/ (     
التسمية، فالتسمية حرز من الشيطان، وعصمة من خالطته لإنسان ي طعامه  احرز الثاي:

 .ونحو ذلك  ما ورد ورابه، وماعه، ودخوله بيته
الَرُجُل َبيْتَـُه،  إَذا َدَخَل »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَبَِي  أنهعن جابر بن عبداه ري اه عنها  -1

 .َفَذَكَر اه ِعنَْد ُدُخولِـِه، َوِعنَْد طََعاِمِه، َقاَل الَشيْطَاُن: ا َمبِيَت َلُكْم َوا َعَشاءَ 
نَْد  عِ َوإَذا َدَخَل َفَلـْم َيْذُكِر اه ِعنَْد ُدُخولِـِه، َقاَل الَشيَْطاُن: َأْدَرْكتُـُم امَبِيَت، َوإَذا َلـْم َيْذُكِر اه

 .(1)أخرجه مسلم«. َطَعاِمِه َقاَل: َأْدَرْكتُـُم امَبِيَت َوالَعَشاءَ 
َلو َأَن َأَحَدُكْم إَذا َأَراَد َأْن َيأَْي : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1

الَشيَْطاَن َما َرَزْقتَنَا، َفإَنُه إْن ُيـَقَدْر َبيْنَـُهـَا  َأْهَلـُه َفَقاَل: بِاْسِم اه، الَلُهـَم َجنِبْنَا الَشيْطَاَن، َوَجنِِب 
ا ُه َشيَْطان  َأبد   .()متفق عليه«. َوَلد  ي َذلَِك َلـْم َيُرَ

    )و (    ) و         :اتءة امعوذقرا احرز الثالث:
 .، وعند امرضاخمس واتــار الصلــوم، وأدبــد النـعن  ( 
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ُقْلُت: َوَما أَُقوُل؟ َقاَل: « ُقْل : »ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل: َقاَل ِي َرُسوُل  ري اه عنهَعْن ُعْقبََة ْبِن َعاِمٍر 
، ُقْل َأُعوُذ بَِرِب اْلَفَلِق، ُقْل َأُعوُذ بَِرِب النَاسِ  اهُقْل ُهَو » ، ُثَم ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقَرَأُهَن َرُسوُل « َأَحد 

 .(1) النسائي أخرجه .«ِذ النَاُس بِِمثِْلِهَن، َأْو َا َيتََعَوُذ النَاُس بِِمثِْلِهنَ َمْ َيتََعوَ »َقاَل: 
  .قراءة آية الكري احرز الرابع:

                       )  : قال اه تعاى -1
                                  

   .[155/البقرة] (                         
بِـِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفأَتاي آٍت  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َوَكَلنِي َرُسوُل اه و -1

احَِديَث َفَقاَل: ، َفَقَص ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعَل َيـْحثُو ِمَن الطََعاِم، َفَأَخْذُتـُه َفُقْلُت: أَْرَفَعنََك إى َرُسوِل اه 
، َوا َيـْقَرُبَك َشيَْطان  حَ  ، َلـْم َيَزْل َمَعَك ِمَن اه َحافِظ  تَى إَذا أََوْيَت إى فَِراِشَك َفاْقَرأْ آَيَة الُكْرِيِ

، َذاَك َشيَْطان  : »ملسو هيلع هللا ىلصُتْصبِـَح، َفَقاَل النَبِي    .()سائيووصله الن ي معلقا  أخرجه البخار«. َصَدَقَك َوُهَو َكُذوب 
 .قراءة اآيتن اأخرتن من سورة البقرة احرز اخامس:

َمْن َقَرأَ َهاَتِن اآيتَْنِ ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مسعود اأنصاري ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 .(6)متفق عليه«. آِخِر ُسوَرِة البَقَرِة ي َليَْلٍة َكَفتَاهُ 

                ) قال اه تعاى:
                                    

                   
                   

  . [112-115/البقرة] ( 
  .قراءة سورة البقرة احرز السادس:

إَن الَشيَْطاَن  ،ا َتـْجَعُلوا ُبيُوَتـُكْم َمَقابِرَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصه عن أي هريرة ري اه عنه َأَن َرُسوَل ا
 .()أخرجه مسلم«. َينِْفُر ِمَن البَيِْت اَلِذي ُتْقَرأُ فِيِه ُسوَرُة البَقَرةِ 
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كثرة ذكر اه تعاى بقراءة القرآن، والتسبيح والتحميد، والتكبر والتهليل، احرز السابع: 
 . ، فمن َذَكر اه َذَكره وحفظهالصاحة من اأعال ونحوها

يَك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  َمْن َقاَل: ا إَلـَه إا اه َوْحَدُه ا َرِ
ٍء َقِدير   ِرَقاٍب،  رِ ـَكاَنْت َلـُه َعْدَل َعْش ، ِماَئَة َمَرٍة  ،َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ

َك َحتَى َوُكتبَْت َلـُه ِماَئُة َحَسنٍة، َوُمـِحيَْت َعنْـُه ِماَئُة َسيِئٍة، َوَكاَنْت َلـُه ِحْرزا  ِمَن الَشيَْطاِن َيوَمُه َذلِ 
 .(1)متفق عليه «.ُيـْمَي، َوَلـْم َيأِْت َأَحد  بَِأْفَضَل ِمـَا َجاَء إَا َرُجل  َعِمَل َأْكثََر ِمنْـهُ 

  .الدعاء إذا نزل منزا   :الثامناحرز 
إَذا نزَل أََحُدُكْم َمنِْزا  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن خولة بنت حكيم السلمية ري اه عنها أها سمعت رسول اه 

ء  َحتَى َيْرَتـحِ  هُ َيْ  . ()أخرجه مسلم «.َل ِمنْـهُ فَْليـُقْل: أَُعوُذ بَِكلِـَاِت اه التَاَماِت ِمْن َرِ َما َخلََق، فَإنَهُ ا يَُر 
  .لئا يدخل الشيطانكظم التثاوب، ووضع اليد عى الفم  :التاسع احرز

إَذا َتثَاَوَب َأَحُدُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
 .(6)أخرجه مسلم«. َفإَن الَشيَْطاَن َيْدُخُل  ، َفليُـْمِسْك بِيَِدِه عى فيهِ 

التّثَاُوُب ِمَن الَشيَْطاِن، َفإَذا َتثَاَءَب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
 .()متفق عليه«. َأَحُدُكْم َفْليَْكظِْم َما اْستَطَاعَ 

  .اأذان :العاراحرز 
ر الَشيَْطاُن َلـُه إَذا ُنوِدَي لِلَصاِة َأْدبَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

اط  َحتَى ا َيْسَمَع التَأِْذيَن، َفإَذا ُقِض  َي النَِداُء أَْقبََل، َحتَى إَذا ُثِوَب لِلَصاِة َأْدَبَر، َحتَى إَذا ـُرَ
ْر َكَذا لِـَا َلـْم َيُكْن َر َبْنَ امْرِء َوَنْفِسِه، َيـُقوُل اْذُكْر َكَذا، اْذكُ ـَي التَثِْويُب أَْقبََل، َحتَى َيـْخطُ ـُقِض 

 .()متفق عليه«. َيْذُكر َحتَى َيظََل الَرُجُل ا َيْدِري َكْم َصَى 
  .دعاء دخول امسجدعر:  ادياحرز اح

َأُعوُذ »أنه َكاَن إَذا َدَخَل امْسِجَد َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها عن النبي 
                                                        

 (.1221( واللفظ له، ومسلم برقم )2113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1225برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 ( واللفظ له.1221(، ومسلم برقم )3112، أخرجه البخاري برقم )عليهمتفق ( )
 (.312(، واللفظ له، ومسلم برقم )211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )



 
111 

؟ ُقْلُت: َنَعْم، « ِمَن الَشيَْطاِن الَرِجيمِ  ،ِهِه الَكِريِم، َوُسْلطَانِـِه الَقِديمِ َوبَِوْج  ،بِاه الَعظِيمِ  َقاَل: أَقط 
 .(1)أخرجه أبو داود َقاَل: َفإَذا َقاَل َذلَِك َقاَل الَشيَْطاُن: ُحِفَظ ِمنِي َسائَِر اليَوِم.

الشهوة، فا أطفأ العبد مرة الوضوء والصاة، وا سيا عند الغضب و ر:ـعش الثاياحرز 
 الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصاة. 

  . [153/البقرة] (                         ) قال اه تعاى:
فضول وجنب  اجتناب امعاي ،، وملسو هيلع هللا ىلصطاعة اه تعاى ورسوله  ر:ـعش الثالثاحرز 
 لطة.امخافضول الطعام، وفضول الكام، وفضول النظر، و

                          ) قال اه تعاى:
                                       

  . [21 -21/امائدة] (             
، لتدخل تطهر البيت من الصور، والتاثيل، والكاب، واأجراس عر: الرابعاحرز 

  اطن . امائكة، وخرج الشي
ا َتْدُخُل امَاِئَكُة َبيْتا  فِيِه َتـَاثِيُل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

 .()أخرجه مسلم«. َأْو َتَصاِويرُ 
ا َتْصَحُب امَاِئَكُة ُرْفَقة  فِيْـها »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1

 .(6)أخرجه مسلم«. َكْلب  َوا َجَرس  
 اخربة، واأماكن النجسة اجتناب مساكن اجن والشياطن كاأماكن ر:ـعش اخامساحرز 

 ،كاحشوش، وامزابل، واأماكن اخالية من اإنس كالصحاري، وشواطئ البحار البعيدة
 ومرابض اإبل ونحوها. 

 
 
 

                                                        

 (.122/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1113برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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 عاج السحر وامس - 7
 :القلوب واأبدان. د تؤثر يقَ هو عزائم ورقى وعُ  السحر  
وظلم وبغي وعدوان، واعتداء عى حقوق العبد إما ي بدنه، أو ماله،  ،السحر ر حضو

 أسباب امس:   هو رع اجن لإنس.  امس:  أو عقله، أو عاقته مع غره.
أو يقع عن ،  امس يقع بشكل مبار من اجن إما عن شهوة وهوى وعشق كا يقع لإنس

لمهم أو آذاهم من اإنس إما بقتل بعضهم، أو صب ماء حار، أو البول ظَ  بغض وجازاة من
 من اجن كسفهاء الناس. ور عى بعضهم، وقد يكون عن عبث

                             قال اه تعاى : 
 أحوال اإنس مع اجن:  [ .175/البقرة]      

، منهيون، هم طاعات ومعاص، وهم ثواب وعقاب نمأمورو مكَلفون ،اجن أحياء عقاء
 ،كان من اإنس يأمر اإنس ويأمر اجن با أمر اه ورسوله به من الدعوة إى اه نْ مَ ف

 .والنهي عن امنكر، فهذا من أفضل أولياء اه ،واأمر بامعروف
م الدم، أو عدوان ل معصوتْ رك، أو قَ ـالش من استعمل اجن فيا هى اه ورسوله عنه نْ مَ و

فهذا قد ، أو رقة ،  ي فاحشة أو يستعملهم، ، أو برهم أحدا  من الناس كأن يمرضهم
 . اإثم والعدوانالكفرواستعان هم عى 

 .استعان هم عى ما يظن أنه من الكرامات فهذا مغرور قد مكروا به نْ مَ و
 : حكم إتيان السحرة  .وروده ي الرع ذا ُيمنع منه ؛ لعدماستعمل اجن ي أمور مباحة فه نْ مَ و

، وامنجمن م من الكهان والعرافنحرم عى اإنسان الذهاب إى السحرة ومن ي حكمه
 وسؤاهم وتصديقهم ، وذلك من كبائر الذنوب ، بل قد يصل إى الكفر .

ومن يء من أمور الغيب فصدقه فقد كفر، فمن سأل الساحر أو الكاهن أو امنِجم عن 
سأله وم يصدقه م ُتـقبل له صاة أربعن يوما  ، سواء قابله، أو شاهده ي قنوات اإعام ، 
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وإن سأله ليمتحن حاله ويفضحه  زاء ، أو تسلية ، أو حب استطاع،أو سأله سؤال استه
 فهذا مروع من له قدرة ليدفع ره عن الناس. كشف أمره لـيُحِذر منهوي
أو كاهنا  فصَدقه فيَا  َمْن َأتى َعَرافا   » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِِي  ه عنهأي هريرة ري اَعْن  -1

 .( 1)احاكمأخرجه «. ملسو هيلع هللا ىلصيقوُل فقد َكفَر با أُنِزَل عى ُمـحَمٍد 
ٍء مْ  َمْن َأتى َعَرافا   » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِِي ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْعِض َأْزَواِج النَبِِي و -1 ْقبَْل ـتُ  َفَسأَلُه َعْن َيْ

 .( )مسلمأخرجه «.َلُه َصَاة  َأْرَبِعَن َليَْلة  
 حكم تعُلم السحر : 

؛ ما كفرال من، بل وكل ذلك من الكبائر ،حرم عى اإنسان تعل م السحر وتعليمه وفعله
 الباطل.والعدوان، واّدعاء علم الغيب، وااستعانة بالشياطن، ونر فيه من الشـرك والكذب

           ):  تعاىقال اه -1
 . [111 /البقرة] (                

َيا َرُسوَل :َقاُلوا «اْجتَنبُوا الَسبَْع امُوبَقاِت » :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِِي  َعنْه اهَعْن أَي ُهَرْيَرَة َرِي و -1
ُك » :َقاَل  ؟َوَما ُهنَ  اه ، َوأَْكُل الِرَبا ،إَِا بِاحِق  اهُل النَْفِس اَلتِي َحَرَم َوَقتْ  ،َوالِسْحرُ  باه ،الِرْ

 .( 6)متفق عليه«.َوَقْذُف امُْحَصنَاِت امؤِمنَاِت الَغافَِاِت  ،ي َيْوَم الَزْحِف ـَِوالتََول ،َوأَْكُل َماِل اْليَتيمِ 
 حكم أخذ اأجرة عى السحر : 

السحر ، أو عى فك السحر ، كا حرم عى حرم عى الساحر أخذ اأجرة عى فعل 
الناس دفع امال للساحر أو الكاهن ونحوهم ؛ أها عوض عن حرم ، وأكل أموال 

 الناس بالباطل، وتعاون عى اإثم والعدوان.
               ): قال اه تعاى -1

 . [1 /امائدة] (    
َوَمْهِر  ،هى َعْن َثَمِن اْلَكْلِب ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه أنَ  َعنْه اهَرِي  يأي مسعود اأنصارَعْن و -1

 .( )متفق عليه.َوُحْلَواِن اْلَكاِهنِ  ،البَِغِي 
                                                        

 .(15برقم ) احاكمأخرجه / صحيح  (1)
 .(1131برقم ) مسلمأخرجه  ()
 .(12واللفظ له ، ومسلم برقم ) (1722برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه ، (6)
 .(1527، ومسلم برقم ) (1137برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه ، ()



 
111 

 أسباب انتشار السحر : 
 ما يي : أمها، كثرة أسباب السحر والسحرة بن الناس انتشار

 كَهان وامشعوذين.اجهل بأحكام اه ، واجهل بحقيقة السحر والسحرة وال -1
ضعف اإيان والتقوى ، فيُْؤثِر الساحر الرك عى التوحيد ،وامعصية عى الطاعة ،  -1

 والدنيا عى اآخرة ، ثم يستحي السحر ، ويتكسب به.
 كثرة الوسائل والقنوات امعينة عى انتشار السحر والسحرة. -3
 والركات والقنوات التي ترِوج للفساد.  الطمع والرغبة ي كسب امال من ِقـبَل السحرة -1
 رغبة بعض الناس ي معرفة أحوال الغيب امستقبل. -5
كثرة اأمراض واأوهام وامشكات التي جعل امصاب يتعَلق بأي يء ، ويركن  -2

 إى أهل الَدَجل الذين ُيَمن ونه باأماي الباطلة ، والوعود الكاذبة .
اخرافة  كأفام الكرتون امشتملة عىتي تنرالكفر والرك والسحر م المشاهدة اأفا -7

 والَدَجل واخداع ونحو ذلك ما ُيفسد التوحيد.
قوبات الرادعة للسحرة وامشعوذين: ، وقَلة العمن يأي السحرة من ضعاف اإيان كثرة -1

                                     
 : أنواع السحر  .[115 /النساء]           

والقلوب  ، تؤِثر ي اأبدانف من عزائم وُعَقد وُرَقى ركية، مؤلَ هو كل أمر َخِفَي سببه السحر
 بمرض ، أو قتل ، أو تفريق أو جميع ، أو حب أو كره.

 والسحر أنواع كثرة :
 حلقة ضيقة، أو يمي عى ي ، أو َيدخلتمويه كأن يطر الساحر ي اهواءفمنه اخداع وال

ف ، أو يقلب احامة إى إنسان ونحو ذلاماء، أو يمي عى خيط معَلق ك ما فيه َرْ
، ق، فهذا كله من السحر والشعوذة، وإخراج الباطل ي صورة احاليء عن حقيقته

             ): ون كا قال سبحانه عن سحرة فرعونواأخذ بالعي
 . [112 /اأعراف] (      

وهناك أعال يمكن إحاقها بالسحر لِـَا بينها من التشابه وااشراك ي اّدعاء علم الغيب، 
 ،بغراه ل واخرافة، والتعلق، وَفـتْح أبواب الَدجَ ك الطرق امنحرفة للوصول إى ذلكوسلو
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 : عامات السحرة والدجالن  ى الرمل ونحو ذلك.، والتنجيم ، والِطـَرة ، واخط ع، والِعَرافةومن ذلك: الكهانة
 للسحرة والدجالن وامشعوذين عامات منها :

أن يسأل الساحر عن اسم امريض، أو اسم أمه، أو اسم أبيه، ليستعن بذلك عى معرفة  -1
 امريض عن طريق الشياطن.

 يتكلم؛أن الشيطان أخره.وخره بعَلته قبل أن  أن خر الساحر امريض باسمه واسم أمه، -1
أثرا  من آثار امريض كشعره ، أوثوبه ، أوصورته، ليستعن بذلك عى  الساحر أن يطلب -3

 معرفته عن طريق الشياطن.
 أن يشتمل كام الساحرأو امشعوذ عى استعانٍة باجن والشياطن أو عبارات غر مفهومة. -1
انا  ، أو طرا  ، وا يذكر اسم اه عليه، ليضعه من امريض أن يذبح حيو الساحر أن يطلب -5

 عى صدره، أو حت وسادته.
 امريض حرزا  ختوما  ا يعلم ما فيه ، ويمنعه من فتحه. الساحر أن يعطي -2
من امريض أا يمس اماء مدة معينة ، أو يطلب منه وضع أوراق  الساحر أن يطلب -7

 .حرمة ي النجاسة قد تكون من امصحف
 ها ي ظام من دون َمـْحرم. من امرأة أن تتكشف وتتبـَرج أمامه، وخلو الساحر أن يطلب -1
قا  ختومة ليحرقها امريض أشياء يدفنها ي اأرض، أو يعطيه أوراالساحر أن يعطي  -2

 ، أو يبول عليها قد تكون من امصحف.ويتبَخر ها
، تاركا  أو مقِصـرا  ي غشيان امحرمات، ومعروفا  باانحرافالساحر أن يكون  -11

 الشعائر الظاهرة كالصاة مع اجاعة ونحو ذلك.
 حكم َحّل السحر عن امسحور : 

ا ريب أَن السحر داء يؤِثر ي الناس بامرض أو القتل أو التفريق بن امرء وزوجه ، وَلـَا  كان 
ع للمصاب أن يسعى ي عاجه بالر  قية الرعية ، واأدوية النافعة امباحة.لكل داء دواء ُرِ

 .«َداء  إَِاَأنَزَل َلُه ِشَفاء   اُهَما َأنَزَل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  َعنْه اهَعْن َأي ُهَرْيَرَة َرِي 
 .(1)أخرجه البخاري

                                                        

 .(5271برقم ) أخرجه البخاري (1)
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 حكم َحّل السحر بالسحر : 
َحّل السحر بالسحر ؛ ما ي ما أنزل اه داء إا أنزل له دواء  مباحا  أو مروعا  ، فا جوز 

ب إى الشياطن بالرك والكبائر، لـيَِحَل الشيطان السحر عن امسحور   .ذلك من التقر 
ْبح  وا َيـِحّل السحر إا ساحر يتقَرب إى الشيطان با حب من الشـرك كالسجود له ، أو ذَ 

 ما ُيسِخط اه. حيوان عى غر اسم اه ، أو تلطيخ امصحف بالنجاسة ونحو ذلك
،  فإذا فعل الساحر ذلك ساعده الشيطان ، وكَلم إخوانه الشياطن الذين عملوا السحر

               ) : وهؤاء وأولئك فأبطلوا ذلك العمل عن امسحور،
 .[111 /اأنعام] (                               

أو كاهنا  فصَدقُه فيَا يقوُل  َرافا  ـَمْن َأتى عَ  » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِِي  هأي هريرة ري اه عنَعْن و
 : حد الساحر  .( 1)احاكمأخرجه «. ملسو هيلع هللا ىلصفقد َكفَر با ُأنِزَل عى ُمـحَمٍد 

حد الساحر القتل ؛ ما ي السحر من الرك ، واِدعاء علم الغيب ، وااستعانة بالشياطن ، 
 .تل الساحر بسحره ُقتِل حدا  وإذا قَ  لفساد ،والسعي ي اأرض با

وُتقبَل توبة الساحر إذا تاب؛ أنه مرك ، وامرك إذا تاب تاب اه عليه ، وهذا َقبِل اه 
 توبة سحرة فرعون.

        ) :قال اه تعاى -1
 . [111 /البقرة] (         

 (                           ): قال اه تعاىو -1
 عاج السحر وامس:   . [32 /امائدة]

 عاج السحر وامس له حالتان: 
وهذا أبلغ  ،فيبطل معه السحر بإذن اه، فيُستخرج وُيتلف  ،أن ُيـعرف موضع السحر اأوى:

ه اه أو يوفق إما بالرؤيا ي امنام، ويمكن معرفة موضع السحر ما ُيـعالج به امسحور،
، فينطق اجني، أو عن طريق اجن إذا قرأ عى امسحور، لرؤيته أثناء البحث عن السحر

 ، فيؤخذ وُيتَلف.وخر بمكان السحر
                                                        

 .(15برقم ) احاكمأخرجه /صحيح  (1)
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َيأْي النَِساَء َوا  أنهَر َحتَى َكاَن َيَرى ـحِ ُس  ملسو هيلع هللا ىلصاه  رسولعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن 
َيا َعائَِشُة، َأَعِلـْمِت َأَن »يكون من السحر إذا كان كذا، َفَقاَل:  قال سفيان: وهذا أشد ما. َيْأتيِهنَ 

 ،َي ـْجلَ اه َقْد َأْفتَاي فِيْـَا اْستَْفتَيْتُـُه فيِه؟ َأَتاي َرُجاِن َفَقَعَد أََحُدُهـَا ِعنَْد َرْأِي، َواآَخُر ِعنَْد رِ 
، َقاَل: َوَمْن طبَُه؟ َقاَل: َلبِيُد بُن  الَرُجِل؟ َفَقاَل اَلِذي ِعنَْد َرْأِي لِآَخِر: َما َباُل  َقاَل: َمطْبُوب 

َرُجل  ِمْن َبنِي ُزَرْيٍق َحِليف  لِيَـُهوَد َكاَن ُمنَافِقا ، َقاَل: َوفيَم؟ َقاَل: ي ُمْشٍط َوُمَشاطٍَة،  ،اأَْعَصمِ 
البِئَْر  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفَأتى النَبِي  « ٍة ي بِئِْر َذْرَوانَ َقاَل: َوَأيَن؟ َقاَل: ي ُجِف َطْلَعِة َذَكٍر َتـْحَت َرُعوفَ 

 .(1)متفق عليه .َحتَى اْستَـْخَرَجُه..
 فيعالج حينئذ بأمرين:  ،  يعرف موضع السحرأّا  الثانية:
وتكون بالقراءة عى امريض رغبة إى اه ي شفائه با ورد من  رعية:ـالرقية الش اأول:

 . والسنة أو با يوافقها اأدعية ي القرآن
الرقية الشـرعية تكون من السحر، وامس، واحسد، والعن، والصـرع، واجنون ، والسم، و

واللدغة، واأم، وامرض، واهّم وغر ذلك من اأمراض الظاهرة والباطنة، فاحمد ه 
   نه: ، وجعل الشفاء بيده سبحاالذي جعل لكل داء دواء، وجعل القرآن هدى  وشفاء

                                                           
 .[11-17 /اأنعام]              
 وروط الرقية الرعية ما يي :

 أن تكون بكام اه ورسوله، أو باأدعية اموافقة للرع. -1
 .فهم معناهأو بغره ما يُ  أن تكون باللسان العري -1
 بل يتوكل عى اه ي الشفاء. أن يعتقد الراقي وامصاب أن الرقية سبب، فا يعتمد عليها، -3
 .ونحو ذلك أا تشتمل الرقية عى يء خالف الرع كدعاء غر اه ، والسب والشتم -1

هل واأحسن أن يقرأ اإنسان عى نفسه أو مريضه ، وجوز له طلب الرقية من غره من أ
 .، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعهالتقوى والصاح

 ، والعجوة، واحبة السوداء، واحجامة. ، وماء زمزمكالعسل الدواء امباح رعا   الثاي:
َطِة ِمـْحَجـٍم، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي  -1 الِشَفاُء ي َثاَثٍة: ي َرْ

                                                        

 (.1112(، واللفظ له، ومسلم برقم )5725اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 1)
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َبِة َعَسٍل، َأْو كَ   .(1)أخرجه البخاري«.يٍَة بِنَاٍر، َوَأْنـَهى ُأَمتي َعِن الَكِي َأْو َرْ
َمـْن َتَصبََح »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن سعد بن أي وقاص ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1

ُه َذلَِك اليَوَم ُسـم  َوا ِسْحــر    .()متفق عليه«. بَِسبِْع َتـَمـَراٍت َعْجَوة  َلـْم َيُر 
ُه ُسم  َحتَى رَ ـَمْن أََكَل َسبَْع َتـَمـَراٍت ِمـَا َبْنَ ابتَيْـَها ِحَن ُيْصبِـُح َلـْم َيُض »م: وي رواية مسل

 «. ُيـْمِيَ 
إَن ي احَبَِة الَسوَداِء »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه أنه سمع رسول اه و -3

 .( 6)متفق عليه«. ِشَفاء  ِمْن ُكِل َداٍء إَا الَسامَ 
َرَة، ـَمْن اْحتَـَجـَم لَِسبَْع َعْش ملسو هيلع هللا ىلص: »عن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

ينَ  َة، َوإْحَدى َوِعْرِ  كيفية الرقية الرعية :  .( )أخرجه أبو داود«.َكاَن ِشَفاء  ِمْن ُكِل َداءٍ  ،َوتِْسَع َعْرَ

نفسه أو مرتا  لآيات، وينفث عى  يض،نفسه أو امرثم يبدأ بالقراءة عى  ،يتوضأ الراقي
ر من القرآن، ومن ذلك: سورة الفاحة، آية الكري، خواتم سورة البقرة، ـبا تيس امريض

                         )   ، وآيات السحر واجان، ومنها: اتوامعوذسورة الكافرون، 
                      

                           )   . [11-72 ]يونس/(    
                                    

                                                     
                                                             

                 )  .[111]البقرة/   (                     
                       

                                                        

 (.5211برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 ( واللفظ له.1117(، ومسلم برقم )5722، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.1115(، ومسلم برقم )5211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.3121/أخرجه أبو داود برقم )حسن( )
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                             )  .[11-1  ]الصافات/ (   

                     )   .[31-31 /]اأحقاف      (                 

، ِشَفاء  ا َواْشِفِه َوَأنَت الَشاي، ا ِشَفاَء إَا ِشَفاُؤكَ  ،الَلُهـَم َرَب النَاِس، أْذِهِب البَْأَس »  . [11  -17/اأنعام] (            
ٍء ُيْؤِذيَك، ِمْن َرِ ُكِل َنْفٍس َأْو َعْنِ َحاِسٍد اه َيْشِفيَك »  .( 1)متفق عليه«. ُيـَغاِدُر َسَقا    ، بِاْسِم اه َأْرِقيَك، ِمْن ُكِل َيْ

يَك، َوِمْن ُكِل َداٍء َيْشِفي»  .( )أخرجه مسلم«. بِاْسِم اه َأْرِقيك  «.َك، َوِمْن َرِ َحاِسٍد إَذا َحَسَد، َوَرِ ُكِل ذِْي َعنٍ بِاْسِم اه ُيْرِ
واضعا  يده  ،سبع مرات« َأُعوُذ بِاه َوُقْدَرتِـِه ِمْن َرِ َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ  ، ) َثاثا  ( ٬بِاْسِم ا»  .  ()أخرجه مسلم «.َأُعوُذ بَِكِلـَاِت اه التَاَماِت ِمْن َرِ َما َخَلَق »  .()أخرجه البخاري«.َمٍة، َوِمْن ُكِل َعْنٍ اَمةٍ َأُعوُذ بَِكِلـَاِت اه التَاَمِة، ِمْن ُكِل َشيَْطاٍن َوَها»  .()أخرجه البخاري«.َرَب النَاِس، بِيَِدَك الِشَفاُء، ا َكاِشَف َلـُه إَا َأنَت ، اْمَسـِح البَـأَْس »  .  ( 6)أخرجه مسلم
 .()أخرجه أبو داود والرمذيسبع مرات. « َأْسأُل اه الَعظِيَم َرَب الَعْرِش الَعظِيِم َأْن َيْشِفيََك »  .(7)أخرجه مسلمأم. عى مكان ا

 
 

                                                        

 (.1121( واللفظ له، ومسلم برقم )5713، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1112برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1115برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.5711برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.3371برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.1712برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 7)
 (.1113(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )3112رجه أبوداود برقم )/أخصحيح( )
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 رقيـة العيــن - 3
  َنعِ ـس احاسد والعائن نحو امحسود وامَ فْ ـالعن: هي سهام خرج من ن. 

ه مكشوفا  ا وقاية عليه أَثرت فيه وا بد، وإن تْ ـصادفَ  ، فإنْ  تصيبـه تـارة، وخطئه تارةف
 صادفته حذرا  ُمـحَصنا  ا منفذ فيه للسهام م تؤثر فيه. 

العن التي تصيب بني آدم نتيجة من نتائج احسد، أو انبهار شديد با يرى العائن مع غفلة و
 عن ذكر اه تعاى، وقد يتبعها شيطان من شياطن اجن. 

  بالعن: كيفية اإصابة 
يطلق العائن الوصف عى من يريد بدون ذكر اسم اه تعاى وا تريك، فتَتََلَقُفه اأرواح 
الشيطانية احارة، وتعمد إى إهاك امعيون أو إيذائه إذا أراد اه عز وجل، وم يكن ثمة 

 بذكر، أو دعاء ، أو قرآن . حصن
                                 ):قال اه تعاى 

 . [11/التغابن] (  
 : عاج من أصابته العن 

 من أصابته عن فله حالتان: 
 ٬، وعى العائن أن يمتثل ويغتسل طاعة  إن َعرف العائن فعليه أن يأمره بااغتسال :اأوى

 ،ة واحدةن دفععِ ـوُيصب من خلف امَ  ،، ثم ُيؤخذ اماء الذي اغتسل فيه العائنملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
 فيرأ بإذن اه تعاى. 

ء  َساَبَق الَقَدَر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي  ، َوَلو َكاَن َيْ الَعْنُ َحق 
 .(1)أخرجه مسلم«. تْـُه الَعُن، َوإَذا اْستُْغِسلتُـْم َفاْغِسُلواـقَ ـَسبَ 
  :صفة الغتسال 

َخَرَج َوَساُروا َمَعُه َنْحَو  ملسو هيلع هللا ىلصدثه َأَن َرُسوَل اه عن أي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه ح
َفِقيَل َلـُه: َيا َرُسوَل اه، َهْل َلَك ي َسْهٍل  ملسو هيلع هللا ىلصَفُلبَِط بَِسْهٍل، َفُأَي َرُسوَل اه  -َوفِيهِ - َمَكَة..

 َقاُلوا: َنَظَر إَليِه َعاِمُر بُن َربِيَعَة. « ٍد؟َهْل َتتَِهـُموَن فِيِه ِمْن َأَح »َواه َما َيْرَفُع َرْأَسُه َوَما ُيفيُق، َقاَل: 
                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 َعاَم َيـْقتُُل َأَحُدُكْم َأَخاه؟ َهَا إَذا َرَأيَت »َعاِمرا  فتََغيََظ َعَليِه َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَعا َرُسوُل اه 
يِه َوِمْرَفَقيْـِه َوُرْكبَتَيِه َوَأْطـَراَف َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيدَ  .«اْغتَِسْل َلـهُ »ُثَم َقاَل له: « َما ُيـْعِجبَُك َبَرْكَت 

 َيُصب ه َرُجل  َعَى َرْأِسِه َوظَْهِرِه  ، ُثَم َصَب َذلَِك امَاَء َعَليهِ ، ِرْجَليْـِه َوَداِخَلَة إَزاِرِه ي َقَدح 
. َفَراَح َسْهل   ، ِمْن َخْلِفِه، ُثَم ُيْكِفُئ الَقَدَح َوَراَءُه، َفَفَعَل به َذلَِك   َمَع النَاِس َليَْس بِـِه َبأْس 

 .(1)أخرجه أمد وابن ماجه 
خواتم وآية الكري، والفاحة، ك بالقرآننفسه أو غره  يقِ رإذا م ُيـعرف العائن ف :الثانية

 : ما يي من القرآن امعوذتان، وإن شاء قرأوسورة اإخاص، وسورة البقرة، 
 (                                    

 .[117/يونس] (               
 (                       

 .[137]البقرة/ (  
 (                                                       

 . [51-51/]القلم (  
 (                    

 . [51]النساء/ (   
 (ڭ              )  /[11]اإراء . 
 (        )/[11]فصلت.  
  التي تقدمت ي كيفية الرقية الرعية. ملسو هيلع هللا ىلصاأدعية الثابتة عن رسول اه بيرقيه ثم 
 

                                                        

 (.3512(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )12172/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)



 
116 

 

 اب الثالثـالب

 

 
 

 
 

 العباداتكتاب 
 شتمل عى ما يي:يو    

 كتاب الطهارة -1  
 كتاب الصاة -7  
 كتاب اجنائز -3  
 اةـكتاب الزك -4  
 كتاب الصيام -5  
 العمرة  كتاب احج و -6  
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 اأصول والقواعد الرعية

 هي مصادر الفقه اإسامي: 
 القرآن.. والسنة.. واإماع.. والقياس.

 نة ما أصل اأدلة الرعية.فالقرآن والس
اتفاق علاء اأمة عى حكم رعي مبني عى الكتاب والسنة كاإماع هو :واإماع

 عى وجوب الصلوات اخمس.
 هو إحاق فرع بأصل لعلة جمع بينها. :والقياس

 سامي:ي الفقه اإ يةأهم اأصول والقواعد الرع  لعلة اإسكار. ؛مثاله: حريم امخدرات قياسا  عى حريم اخمر
أن اليقن ا يزول بالشك.. واأصل الطهارة ي كل يء إا ما دل الدليل عى نجاسته.. 
واأصل براءة الذمة إا بدليل.. واأصل اإباحة إا ما دل الدليل عى نجاسته أو حريمه.. 

َقَدر ـرورة تُ ـرورات تبيح امحظورات.. والضـوأن امشقة جلب التيسر.. والض
وأنه ا واجب  وأن الواجبات ا تلزم إا بعد العلم ها، والتمكن من العمل ها..رها..دْ بقَ 

وأن ميع الروط  ..رة.. وأن الواجبات تلزم امكلفنم مع الرورَ ـمع العجز.. وا ح
وأن درء امفاسد مقدم عى جلب ي العبادات وامعامات ُتعتر حسب اإمكان .. 

ويرتكب أخف امفسدتن عند التزاحم.. وأن  ،. وختار أعى امصلحتنامصالح.
احكم يدور مع علته ثبوتا  وعدما .. واإتافات جب عى امكلفن وغرهم.. واأصل 
ي العبادات احظر إا ما دل الدليل عليه.. واأصل ي العادات وامعامات اإباحة إا ما 

رعية الوجوب إا إذا دل الدليل عى ـي اأوامر الش رع بتحريمه.. واأصلـورد الش
 ..ااستحباب أو اإباحة.. واأصل ي النواهي التحريم إا إذا دل الدليل عى الكراهة

وما أفى إى  ..امضار احرمةو واأصل ي النجاسات ..واأصل ي امنافع احل
 حكام الرعية:أقسام اأ  . وما بني عى باطل فهو باطل.حرم فهو حرم.

 تنقسم اأحكام الرعية إى مسة أقسام هي:
يثاب فاعله امتثاا ، ويستحق ، طلب الشارع فعله طلبا  جازما  هو ما و ،: الواجباأول



 
111 

 .والزكاة ونحوما من الواجبات الصلوات اخمسك العقاب تاركه
له امتثاا ، وا يعاقب يثاب فاعما طلب الشارع فعله طلبا  غرجازم،  وهو ،امستحب الثاي:
 .لتطوعواوامسنون  ويسمى امندوب ، ونحوها وصيام ، أنواع التطوع من صاةك تاركه

العقاب  ، ويستحقامتثاا   يثاب تاركه ،كه طلبا  جازما  رْ ـطلب الشارع تَ  وهو ما ،امحرم الثالث:
 .من الكبائر وامحرمات ونحو ذلك والربا ىكالكفر والرك، والزن فاعله

امتثاا  ، وا يعاقب  يثاب تاركه طلبا  غرجازم ،َتـْركه  طلب الشارعوهو ما  ،امكروه الرابع:
 .كالسدل ي الصاة ونحوهفاعله 

خيَـر اه امسلم بن فعله  ا يتعلق به أمر وا هي لذاته ، وهو ما وهو ما ،امباح اخامس:
 .ونحوما البحروصيد الر و ،ن الطيباتاأكل م، ايثاب فاعله، وايعاقب تاركه كوتركه

وقد يتوصل بامباح إى ، بفعل امباح ااستعانة به عى طاعة اه فيؤجرامسلم وقد ينوي 
 فقه اأمر والنهي الرعي:   يُلحق بامنهيات.ـوقد يتوصل بامباح إى الر ف،  يُلحق بامأموراتـاخر ف

فإذا أوجب شيئا  دل ذلك عى أن مصلحته متمحضة ، اه حكيم خبر ي خلقه وأمره وهيه
ي كل زمان ومكان، وإذا حرم شيئا  دل ذلك عى أن مفسدته متمحضة ي كل زمان 
ومكان، وإذا ندب إى يء دل ذلك عى أن مصلحته راجحة، وإذا كره شيئا  دل ذلك عى 

، فتارة تكون مصلحته أن مفسدته راجحة، وإذا أباح شيئا  دل ذلك عى أنه تعريه العوارض
 راجحة، وتارة تكون مفسدته راجحة، فيوزن حينئذ بميزان الرع والعقل.

                       قال اه تعاى: -1
 [.21 /]النحل                 

                                قال اه تعاى:و -1
 [.7 /حر]ا        

ويسعدهم  ينفعهمة البر، وإنا لينظم حياة البرباواه سبحانه أنزل الدين احق ا ليقيد حيا
                   :ي الدنيا واآخرة، ويعطيهم أكثر ما يأخذ منهم

                                

 [.21 – 22 /]النساء
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 :خطابات الرع 
 جعل خطابات الرع أربعة أقسام: ،اه حكيم عليم

بالتوحيد والطاعات، والنهي  خطاب موجه إى الفرد، يستطيع إقامته بنفسه كاأمر اأول:
 ، وهذا ربع الفقه اإسامي. عن الرك وامعاي

خطاب موجه إى اأرة إذا تكونت، بدءا  بالنكاح وتوابعه، ثم تربية اأواد وفق  الثاي:
 الريعة، وختاما  بقسمة امواريث، وهذا ربع الفقه اإسامي.

خطاب موجه إى اأمة كلها بالدعوة إى اه، واأمر بامعروف، والنهي عن  الثالث:
امنكر، والنصح للمسلمن، وتعليم رع اه، واإحسان إى اخلق ونحو ذلك، وهذا ربع 

 الفقه اإسامي.
اكم والسلطان وذي القوة كاستخراج خرات اأرض، وتوزيع خطاب موجه إى اح الرابع:

اأموال بن الناس بالعدل، واحكم با أنزل اه، وتنفيذ أوامر اه ي خلق اه، وإقامة 
 احدود، وجهاد العدو، وصد العدوان عن امسلمن ونحو ذلك، وهذا الربع اأخر.

واأرة، واأمة واحكام، ويسعد اجميع  وبتحقق هذه اأوامر اأربعة تصلح أحوال الفرد
                      ي الدنيا واآخرة: باأمن واهدى، 

                           
                                      

 ة :أقسام اأوامر الرعي      [.31 – 31 /]فصلت          

 تنقسم اأوامر الرعية من حيث الثبات والتغر إى قسمن :
أحكام ثابتة ا تتغر بتغر الزمان وامكان وا اجتهاد اأئمة ، مثل اأحكام الواردة اأول : 

بالنص من القرآن والسنة،كوجوب الواجبات،وحريم امحرمات،واحدود امقدرة رعا ، 
 وأركان اإسام وغرها .

أحكام تتغر بحسب اقتضاء امصلحة ها زمانا  ومكانا  وحاا  ، وامصالح وامنافع  :الثاي
أحكام  فهذه ، ومقادير التعزيرات،ت واأعراف، مثل العادار بتغر الزمان وامكان  واحالتتغ

 ، لكن تؤصل حسب نصوص الريعة.عى ااجتهاد حسب العرف والعادةمبنية 
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                         قال اه تعاى : 

 أقسام اأعال:  [ .52/النساء]                                

 نوعان: امسلمالعمل الذي يصدر من 
 والتوكل امحبة واخوف والرجاءو اإيان : عمل قلبي، فالقلوب ها أعال مناأول

 البر. درك بالسمع واونحو ذلك ما ا يُ 
 : عمل بدي ُيدرك، وهو نوعان:الثاي

 قوي، وهو ما يصدر من اللسان من الكام من الدعاء والذكر، والدعوة والتعليم. -1
فعي، وهو ما يصدر من اجوارح كالوضوء والصاة واحج ونحو ذلك، وقد ذكر اه  -1

                            بقوله: القسمن
                             

 حكم فعل اأوامر الرعية:  [.1 – 1 /]اأنفال                          

، فيؤدي العبد اأوامر والرمة والساحة ،العدل واإحسانأوامر اه عز وجل مبنية عى 
 منها بقدر استطاعته، وجتنب امنهيات مطلقا .

            ) ى:قال اه تعا -1
 .[12]التغابن/  (     

 َما َتَرْكتُُكْم، إَِنَا َهَلَك َمْن َكاَن َدُعوي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1
ءٍ َقبَْلُكْم بُِسَؤالِـِهـْم َواْختِافِِهـْم َعَى أنبِيَاِئِهـْم، َفإَِذا َنـ بُوُه، َوإَِذا أَمْرُتُكْم بِأْمٍر َفاْجتَن َهيْتُُكْم َعْن َيْ

 وفعل امنهي: ،حكم ترك امأمور  .(1)متفق عليه«. َفْأتوا ِمنْـُه َما اْستََطْعتُـمْ 

ا ُيـعذر فيه باجهل والنسيان، فمن صى بغر وضوء جاها  أو ناسيا  به رعا   ترك امأمور
أما فعل امحظور فيعذر فيه ، صاة وهكذاإثم عليه، لكن جب عليه أن يتوضأ ويعيد ال فا

  مها ثم نسيها فصاته صحيحةلِ أو عَ ، ، فمن صى وي ثوبه نجاسة جهلهاباجهل والنسيان
                                                        

 (.1337( واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 .[112/البقرة] (                ) اه تعاى: وما نزل قول ،وا إثم عليه
 فعاله:وأملسو هيلع هللا ىلص فقه أقوال النبي   .(1)أخرجه مسلم  «قد فعلت»قال اه: 

واز، لكنه يواظب عى عى أمر أو هى عنه، ثم فعل خافه فهو لبيان اجملسو هيلع هللا ىلص إذا حث النبي 
وزجر عن ، الوضوء ثاثا ، وتوضأ مرة ومرتنعى ملسو هيلع هللا ىلص ومثاله: حث النبي  ،اأفضل منه
فهذا ، ومشى حافيا  ومنتعا  ،  وطاف بالبيت ماشيا  وراكبا  ،  ورب قائا   ، الرب قائا  

رب ـوالش ،واظب عى اأفضل منه وهو الوضوء ثاثا  ملسو هيلع هللا ىلص لكنه ، كله لبيان اجواز وأمثاله
 والطواف ماشيا ، وامي منتعا . ،جالسا  

؛ أن الفعل مظنة اخصوصية، أما القول عند تعذر اجمع بينها والقول مقدم عى الفعل
كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه ابد فيها من أمرين: الرتيب، واموااة كالوضوء،     .نور فذلك نورعى -وهو اأكثر -، فإذا حصل التوافق بن القول والفعلفهو قطعي بالعموم

 الفرق بن فرض الكفاية وفرض العن:  والعمرة وغرها . مناسك احجوالصاة ، و

فرض العن يتعلق بالعامل كالصلوات اخمس والصوم ونحوما ، وفرض الكفاية يتعلق 
طلوب فعله كاأذان ، وجهيز اميت ونحوما ، فإذا قام بذلك أحد سقط اإثم بالعمل ام
 :ملسو هيلع هللا ىلصأفعاله   عن الباقن .
 ثاثة أقسام : ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي 

: الفعل اِجبِِلـي امحض الذي تقتضيه الطبيعة البشـرية كالقيام والقعود، واأكل اأول
يقول أحد: أقوم وأقعد  التأي، فاللتشـريع و ملسو هيلع هللا ىلصوالشـرب، والنوم والسهر، فهذا م يفعله 

 . ملسو هيلع هللا ىلص تقربا  إى اه، واقتداء بنبيه
الفعل التشـريعي امحض كأفعال الصاة، وأفعال احج ونحو ذلك من أحكام : الثاي

وهذا هو  -كا َفَعله  من أجل التأي به، فنفعله ملسو هيلع هللا ىلصفهذا وأمثاله َفـَعله النبي  الريعة،
 ي سرته ، وريرته ، وسنته. ملسو هيلع هللا ىلصوالتأي بالنبي فيجب علينا ااقتداء ، -الغالب

                                                        

 (. 112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .: الفعل امحتمل للتريعي واِجبِلـيالثالث
وضابطه: أن تكون اجبَلة البشـرية تقتضيه، ولكنه وقع متعلقا  بعبادة أو ي وسيلتها 
كالركوب ي احج، وجلسة ااسراحة ي الصاة، والرجوع من صاة العيد من طريق 

َصب ـحَ ة عى الشق اأيمن بن ركعتي الفجر وصاة الصبح، والنزول بامُ أخرى، والضجع
 بعد النفر من منى ونحو ذلك ، فهذا وأمثاله حتمل لأمرين، ومن شاء فِْعله أو َتـْركه.

                                                                      قال اه تعاى : 

 فقه مقاصد العبادات:  [ .11/اأحزاب]    جئ         

 لكل عبادة جسد وروح، ومقصد وغاية، وصورة وحقيقة كا يي:
صورة الصاة القيام والقراءة، والركوع والسجود، ولبها اخشوع واخضوع، وتعظيم  -1

                       أوامر اه ي كل زمان ومكان وحال: 

 [.1 – 1 /ؤمنونام]
                             وقال سبحانه: 

 [.15 /العنكبوت]                           
الفجر إى الغروب، ولبه تقوى اه حتى طلوع صورة الصيام الكف عن امفطرات من  -1

                                 امات:
 [.113 /البقرة]     

عان ة وامزدلفة، ورمي اجار، ولبه إصورة احج الطواف والسعي، والوقوف بعرف -3
ي كل مكان، وتعظيم شعائر اه وأوامره ي كل  واإيان والطاعة وااستقامة التوحيد

 [.31 /احج]                            زمان ومكان وحال: 
اافتقار ة والطلب، ولبه إظهارصورة الدعاء رفع اليدين، واستقبال القبلة، وألفاظ امناجا -1

                       : وحالزمان ومكان إى اه ي كل 
                                   

 [.52 – 55 /اأعراف]
استحضار عظمة  :ه، وا إله إا اه، واه أكر، ولبه صورة الذكر: سبحان اه، واحمد -5

ه، وتعظيم أوامره، ومراقبته وطاعته ومده، وخوفه ورجاؤاه، وإجاله وتكبره، وحبته 
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                        حال: زمان ومكان وي كل 
                                

 [.1 – 1 /اأنفال]                          
مر اه، واوامقصود اأصي من ميع الطاعات استدامة ذكر اه؛ ليسهل عى العبد امتثال أ

        وجر امكلف إى أنواع الطاعات، ورفه عن ااشتغال بالدنيا عن اآخرة: 
                                           

 [.٣٧ – ٣٧آل عمران/ ]
          ره، وأحبه ومده، وأطاعه وم يعصه: ـبَ ـمه وكَ فمن ذكر اه كثرا  عظَ 

 روط قبول العمل الصالح:  [.٣٧اأحزاب/ ]            

 العمل الصالح هو ما استكمل ثاثة أمور:
                 ) يقول: : أن يكون خالصا  ه عزوجل؛ أن اهاأول

 .]5البينة/ [ (                  
        )؛أن اه يقول :  ملسو هيلع هللا ىلص: أن يكون موافقا  ما جاء به الرسول الثاي

 .]7احر/[  (                          

                         ): أن يكون فاعله مؤمنا ؛ أن اه يقول : الثالث
 .]27النحل/[  (                       

 فإذا اجتمعت  هذه الروط َقبِل اه العمل،وإذا اختل رط منها بطل العمل. 
                                                    ) قال اه تعاى : -1

 .]111الكهف/ [ (                
                               قال اه تعاى :و -1

 :الصالح العمل اتآف  .]22-25/الزمر [                    
 هي:  والصيام ونحوها ثاث آفاتأ ،يعرض للعامل إذا عمل عما  صاحا  كالصاة

 ورضاه به وسكونه إليه. ..هوض عليوطلب العِ  ..رؤية العمل
ه، وأنه من اه وبه ا من وتوفيقه ل ،فالذي خِلصه من رؤية عمله مطالعته منة اه عليه
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مه بأنه عبد حض ملوك لسيده ا يستحق لْ عِ  وض عليهوالذي خِلصه من طلب العِ  ،العبد
من سيده ا عوضا   فهو إحسان وإنعام فإن أعطاه سيده شيئا  من اأجر عى اخدمة أجرة،

وتقصره ي عمله  ،مطالعة عيوبه، وسكونه إليه، والذي خِلصه من رضاه بعمله، لعن العم
أن  من مه بعظيم حق اه، وأن العبد أعجز وأضعفلْ عِ و ،وما فيه من حظ النفس والشيطان

 .وحسن العبادة نسأل اه اإخاص والعون وااستقامة، يقوم به عى الوجه اأكمل
 :الصالح حفظ العمل   [ .53/النحل]                       قال اه تعاى :
 .العمل الصالح فحسب، إنا الشأن ي حفظ العمل ما يفسده وحبطه أداء ليس الشأن ي

وكون العمل غر مقيد باتباع السنة ، فالرياء وإن دق مفسد للعمل، وهو أبواب كثرة ا حر
وتعمد خالفة  ،له نقصوأذى اخلق م ،به عى اه تعاى بقلبه مفسد له نّ وامَ  ،للعملحبط 
 .، ويقِوض أركانهماهدم بنيان العمل الصالح ونحوذلك مبطل له ها وااستهانة اه أوامر

، فإنك راجع فانتبه لنفسك أها العبد امسلم، واعبد ربك املك احق الذي يراك ويسمعك
 [ .111/الكهف ]                           : إليه

ق منك ء ينطلويرجع إليك ثوابا ، والعمل السيى واعلم أن العمل الصالح  ينطلق منك عما ،
                                    ) :عما ، ويرجع إليك عقابا  

 أمية النية:  .]11حمد/ [ (                            

 .النية ي الرع: هي العزم عى فعل العبادة تقربا  إى اه تعاى
 .النية رط لصحة العمل وقبوله وإجزائه،وحلها القلب،وهي ازمة ي كل عملو

ُكِل اِت، َوإَنَا لِ ـَ إَنَا اأَْعَاُل بِالنِي: »يقول ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه عن عمر ري اه عنه قال: سمعت
 .(1)متفق عليه«. اْمِرٍئ َما َنوى

 : النية تنقسم إى قسمنو
 الوضوء، أو الغسل، أو الصاة مثا .  امسلم نية العمل: بأن ينوي اأول:
أو غرها  فينوي بالوضوء، أو الغسل، أو الصاة، وهواه عزوجل، نية امعمول له، الثاي:

 . ، وكاما ازم ي كل عملوىأهم من اأ وهذهالتقرب إى اه وحده، 
                                                        

 (.1217( واللفظ له، ومسلم برقم )1) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( 1)
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 :معنى اإخاص 
 .عن ماحظة امخلوقن ٬استواء أعال العبد ي الظاهر والباطن بتصفية العمل  : هواإخاص

 .والصدق ي اإخاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره
ه إليه رَ ـإليه، وحبَب إليه الطاعات،وكَ  وقـَربهوإذا أخلص العبد اجتباه ربه، فأحيا قلبه، 

، تارة إى الرئاسة ،امعاي، بخاف القلب الذي م خلص، فإن فيه طلبا  وشوقا  وإرادة
 ، وتارة إى الدرهم والدينار.وتارة إى الشهرة 
                                    )قال اه تعاى : 

 حكم اإيثار :    .[5/البينه] (       

 ثة أقسام :اإيثار ثا
إيثار منوع ، وهو أن ُتـْؤثر غرك با جب عليك رعا  كاء الوضوء الذي ا يكفي إا   -1

 لواحد ، فهذا ا جوز لك أن ُتـْؤثر به غرك ؛ أنه يستلزم إسقاط الواجب عنك .

إيثار مباح كاإيثار باأمور امستحبة ، كأن ُتـْؤثره بالصف اأول الذي أنت فيه ، وهذا  -1
 ركه أوى إا مصلحة كا لو كان أباك .ت

   : آثرته بطعام وأنت جائعن ُتـْؤثرغرك ي أمرغر تعبدي كا لوإيثارمستحب كأ -3
                                  

                                      
 ا اأعال :ى هالصفات التي تؤدَ   [ .2/احر] 

الطاعات أغذية نافعة، ينمو ها اإيان ويزهر ويثمر، وامعاي سموم ضارة، يضعف ها 
مثمرا  صاحا  ليكون  ؛ ى هامن صفات يؤدَ  له كل عمل ا بدو اإيان ويذوي ويموت،

أو كان من ، سواء كان من العبادات كالصاة والزكاة والصوم واحج وغرها، مقبوا  
، أو امعارات ، أو كان من اآداب، غرها وت كالبيع واإجارة والصلح والوكالة امعاما

أو اأدعية أو غرها من أوامر اه عز وجل كالدعوة إى اه، وتعليم رعه،  ، أو اأذكار
 .، واإحسان إى اخلقبامعروف، والنهي عن امنكر رواأم

 ليكون مثمرا  مقبوا  ما يي :صالح  توفرها ي كل عمل ينبغيوأهم الصفات التي 
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جاتنا ي اليقن بأن هذا العمل الذي أمر اه ورسوله به فيه قضاء حاجاتنا وفوزنا ون: اأول
 [ .71/اأحزاب]              : الدنيا واآخرة با ريب

وأعاننا عليه،  إليه،هدانا أنه الذي خلقنا و ؛إخاص العمل ه وحده ا ريك له: الثاي
                           : عليه وهو الذي يثيبنا

 [ .111/اأنعام]      

إا اه وحده، فكل من ي السموات  جازي عليهاا يستطيع أحد أن  ،وأعال الدين غالية
 ثواب تسبيحة واحدة. أحدا   واأرض ا يستطيعون أن يعطون

 وهو اه وحده ا ريك له. ، من وعدك بأجرهص العمل فأخلِ 
 .لهعَ فعله كا فَ ني كل عمل، بأن ملسو هيلع هللا ىلص تباع الرسول ا: الثالث
 استحضار فضيلة العمل، فاأعال ثقيلة، وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام  ها،: الرابع

 .، والدعوة إليهاوامداومة عليها، واإكثار منها
 يراك .إنه  كأنك تراه ، فإن م تكن تراه فبأن تعبد اه ، اإحسان: اخامس

فنحسن له العمل ، ، ويعلم أحوالنا، ويراقب ترفاتنا فنستحر أن اه يرانا، ويسمع كامنا،
 ونعبده كأننا نراه، ونستحر أن اه مطلع علينا، وسيجازينا بأعالنا.

لبه ه إليه وحده بقوجَ فالعبد حقا  من عمل ه ي اخلوة أو مع الناس عى حد سواء، وت
وأساء عمله ي  ، ومن أحسن عمله ه بحرة الناس،  وقالبه، وم يلتفت أحد سواه

           :  هو النفاق اخلوة، فقد استحر عظمة امخلوق ا اخالق، وهذا

 [ .113/الشعراء]              
الح، ونفطم نفوسنا ما حب وتريد فنجاهد أنفسنا لتسارع إى كل عمل ص ، امجاهدة  -1

عل ما حب، واجتناب ما إى ما حب اه ويريد، ونبذل كل ما نملك من أجل رضا اه ، وفِ 
م ما حب اه عى ما حب نفسه، م مراد اه عى مراد نفسه، وقدَ فالعبد حقا  من قدَ  ،يكره

                         )  فمن وفقه اه هذا فهو امجاهد حقا :
 .[22/العنكبوت]  (      

وإذا قمنا بالعلم الطيبة،  والصفات ، وإذا قمنا باأعال هذه الصفات انتر العلم والعمل
وكثر اجدل واخاف ،  ،الصفات الصفات انتر العلم والعمل بدون هذه والعمل بدون

 رت الِفَرق واأحزاب.وَطَلب الرخص ، والكسل والرياء ، وهبت الفتن ، وانت
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  (                             )قال اه تعاى : 
 .[111/هود]

ومن قام ، موعودات اه ي الدنيا واآخرة ومن قام بالعمل هذه الصفات حصل عى
ينجو من  حصل له اموعود عى العمل، وا بالعمل وقد أخل بإحدى هذه الصفات م

            ) :كا قال سبحانه من أكمل وسائل النجاة اأربعة، اخسارة إا
 مقدار أجور الطاعات:   .[3-1/العر] (                                    

اه سبحانه هو الرمن الرحيم الذي يدعو عباده إى أنواع الطاعات، ويرِغبهم ي أنواع 
     وثواها، فتارة جعل احسنة عى الطاعة عرا :  القربات، بمضاعفة أجورها

   [.٧٦١ /اأنعام]                                  
                              وتارة سبعائة حسنة: 

 [.١٦٧ /البقرة]                                 
                          أضعافا  مضاعفة: وتارة 

 [.٧٣ /التغابن]       
                            وتارة أضعافا  كثرة: 

 [.١٧٢ /البقرة]          
             وتارة يعطي اه امؤمن اأجور العظيمة من لدنه كرما  منه وفضا : 

 [.٧١ /النساء]                          
                     وتارة يعطي الكريم سبحانه اأجر بغر حساب: 

 [.٧١ /الزمر]
اجمعة،  وتارة يضاعف الكريم سبحانه اأجر بحسب اأزمنة كرمضان، وليلة القدر، وساعة

 وعر ذي احجة.
م اأجر بحسب اأمكنة كالصاة ي امسجد احرام بائة ألف وتارة يضاعف الرب الكري

 صاة، وامسجد النبوي بألف صاة، وامسجد اأقى بمئتن ومسن صاة.
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 كتـاب الطـهــارة - 1
 الطـهـــــارة أحكام -1

 :اأقذار احسية وامعنوية هي النظافة والنزاهة عن الطهارة.  

 أنواع الطهارة الرعية: 
 :الطهارة الرعية نوعان

وتكون بالوضوء أو الغسل باماء إى جانب طهارة الثوب والبدن  ،طهارة الظاهر :اأول
 والبقعة من النجاسة. 

 ،والكر ،والكفر ،ركـالقلب من الصفات السيئة كالش بتخليصوتكون  ،طهارة الباطن الثاي:
بالصفات احسنة القلب  ءوالرياء ونحوها، وامتا ،والنفاق ،واحسد ،واحقد ،والعجب
ل ذلك وُيكم، والتوكل ونحوها ،واليقن ،واإخاص ،واإيان، والصدق ،كالتوحيد

، والتفكر والنظري اآيات الكونية، ذكر اه عز وجلكثرة و ،بكثرة التوبة وااستغفار
 .واآيات الرعية

 اد بالنظافة ي باب الطهارة شيئان:وامر

: إزالة ما ينبغي إزالته رعا  من سنن الفطرة كتقليم اأظافر ، وقص الشارب ، ونتف اأول 
 اإبط ، وحلق العانة .

 : إزالة ما ينبغي إزالته طبعا  كالعرق ، والرائحة الكرهة، وآثار البول والغائط .  الثاي
 :أقذر النجاسات 

ونجاسته معنوية؛ أن ركه باه أنتن ، هو الرك باه، فكل مرك نجس أقذر النجاسات
 وأنجسه. يء وأخبثه وأقذره

وأجل شدة نجاسة امرك أمر اه أن ُيبَْعد عن امسجد احرام وا يقرب منه بقوله سبحانه: 
(                            

                          ) 
 .]11التوبة/[
           )يغفر اه ميع الذنوب بعد اموت إا الشـرك كا قال سبحانه : هذا و



 
111 

 .]11النساء/[ (                                      
  :هيئة العبد عند مناجاة ربه 

 ي الدنيا واآخرة. الطهارة البدنية والقلبية ازمتان لنجاة وفاح كل عبد
نفسه،  ت روحه، وطابتفَ ر باطنه بالتوحيد واإيان، َص طَهَ وباماء، ظاهره  ر اإنسانإذا طَهَ ف

ولباس ، بدن طاهر، وقلب طاهرب ،قلبه، وصار مهيئـا  مناجاة ربه ي أحسن هيئة واطمأن
ب العامن من طاهر، ي مكان طاهر، وهذا غاية اأدب، وأبلغ ي التعظيم واإجال لر

 . ، وأحَب اه أهلهالقيام بالعبادة بضد ذلك، ومن هنا صار الط هور شطر اإيان
 .[111]البقرة/ (               ) قال اه تعــاى: -1
الط ُهوُر َشطُْر اإْيـَاِن، : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مالك اأشعري ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .(1)أخرجه مسلم«. َتـْمأُ اميَزانَ  ٬واحَـْمُد 
  :عافية البدن والروح 

 خلق اه اإنسان من بدن وروح، والبدن تراكم عليه اأوساخ من جهتن:
 .من الداخل كالعرق، ومن اخارج كالغبار، ولعافيته ا بّد من اأغسال امتكررة

كر، وبا يقرفه اإنسان والروح تتأثر من جهتن: با ي القلب من اأمراض كاحسد وال
، من الذنوب اخارجية كالظلم والزنى، ولعافية الروح ابّد من اإكثار من التوبة وااستغفار

 .وَمْن مع بن هذا وهذا فقد كملت طهارته وعافيته، وحصلت نجاته وسامته
 الطهارة من حاسن اإسام، وتكون باستعال اماء الطاهر عى الصفة امروعة ي 

 ث، وهي امقصودة ي هذا الكتاب. بَ ـــوإزالة اخَ ، رفع احدث 

  :أقسام امياه 

 امياه قسان:
وهو الباقي عى خلقته كاء امطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع  ،روهاماء الطاأول: 

الذي جوز وهذا هو اماء الطهور  حارا  أو باردا ، عذبا  أو ماحا ، أو بآلة، ،من اأرض بنفسه
 اماء الذي تغر بصدأ اأنابيب أو اخزانات ونحوما فهو ماء طهور. يلحق بهالتطهر به، و

                                                        

 (.113برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وإذا تغر اماء بحناء أو حر أو صبغ أو صابون ونحو ذلك فهذا التغر إن كان يسرا  ا 
 يسلب اسم اماء امطلق، وا يغلب عى أجزائه، فهو طهور يرفع احدث ، ويزيل اخبث .
 ؛وإن سلبه اسم اماء امطلق ، وغلب عى أجزائه ، فا يرفع احدث ، لكن يزيل اخبث 

 ن إزالة اخبث أوسع من رفع احدث .أ
قليا  كان اماء أو  ،أو رحـه بنجاسـة ،أو طعمـه ،وهو مـا تغر لونـه ،نجسالاء ام الثاي:
 ، وحكمه: أنه ا جوز التطهر به. كثرا  
 مياه الرف الصحي : حكم استعال 

ي نجسة ضارة مستقذرة ، فا جوز استعاها  اإنسان امياه امجتمعة من بول وغائط
لو زالت نجاستها بزوال طعمها ورحها ولوها  ايت، فإهقِ ـولو نُ الطهارة والنظافة والسقي 

معترة  أها ؛بالرسيب ونحوه فا تزال فيها العلل واجراثيم الضارة ، وأها مستقذرة 
أن الراب واماء  ؛صب ي البحر، أو تُ فالواجب تركها تنزل ي اأرض، من البول والغائط

 طهور مطهر .
 أحكام الطهارة : 

 إذا شك امسلم ي نجاسة ماء أو طهارته بنى عى اأصل وهو الطهارة.  -1
 هارته.إذا اشتبه ماء طاهر بنجس وم جد غرما توضأ ما غلب عى ظنه ط -1
 َيْطهر اماء النجس بزوال تغره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغر.  -3
، أو م يقدر عى الطهارة من احدث اأصغر أو اأكر تكون باماء، فإن م يوجد اماء -1

 رر باستعاله تيمم. ـأو خاف الض استعاله،

 ،أو البقعة تكون باماء، أو غره من السوائل ،أو الثوب ،ث عى البدنبَ ــالطهارة من اخَ  -5
 أو اجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العن اخبيثة بأي مزيل طاهر.

 .رفع احدث اأصغر واأكر ا يكون إا باماء عند وجوده أو التيمم عند فقده  -2
مها أها فا جوز الوضوء والغسل بمشتقات البرول من البنزين والغاز ونحوما ، وحك

 تزيل اخبث ، لكن ا ترفع احدث .
أن  ؛اماء امسخن بالشمس أو الطاقة الشمسية طهور يرفع احدث ، ويزيل اخبث  -7

 اأصل ي امياه الطهارة .
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له باماء يفسده أو يره ، ْس كل يء إذا تنجس من ثياب أو فرش ونحوما ، فإن كان غَ  -1
 . اماء مع استعال بخار اماءيف اجاف ، وهو سائل غرفطهارته أن تزول نجاسته بالتنظ

اجتهد وصى فيا غلب  ،وم جد غرما ،إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو حرمة -2
 عى ظنه طهارته، وصاته صحيحة إن شاء اه. 

 بول مايؤكل حمه وروثه ومنيه ومني اآدمي كله طاهر، وسؤر اهرة طاهر. -11
، أو كان من عال كل إناء طاهر للوضوء وغره ما م يكن اإناء مغصوبا  يباح است -11

 ه صحيح مع اإثم. ؤستعاله، فإن توضأ أحد منها فوضوافيحرم اخاذه أو ،الذهب أو الفضة
م نجاستها وجب تباح آنية الكفار وثياهم إن َجهل حاها؛ أن اأصل الطهارة، فإن َعلِ  -11

 . استعاهاإذا أراد  غسلها باماء

ــل واخــالنع تطهر -13 ــتــك باأرض حــدلــبال يكون باماء أو ســنجــف امتــ  رــب أثــــى يذهــ
ـــالنجاس  ة.ـــ
 :حكم استعال أواي الذهب والفضة 

  رب ي آنية الذهب والفضة وميع أنواع ااستعالـحرم عى الرجال والنساء اأكل والش
 . نحوهومن ذهب ، والفضة للرجال، وما له رورة كسن إا التحي للنساء

ا َتْلبَُسوا احَِريَر َوا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن اليان ري اه عنه قال: سمعت النبي  -1
نْ  ُبوا ي آنيَِة الَذَهِب َوالِفَضِة، َوا َتأُكُلوا ي ِصَحافَِها، َفإهَا َلـُهـْم ي الد   ، يَاالِديبَاَج، وا َتْرَ

 .(1)متفق عليه«. َوَلنَا ي اآِخَرةِ 
َرُب ي إَناِء الِفَضِة إَنَا ـاَلِذي َيْش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها أن رسول اه و -1

 .()متفق عليه«. ُيـَجْرِجُر ي َبْطنِـِه َناَر َجَهنَمَ 
 :مواضع تقديم اليمن والشال 

 أفعال اإنسان نوعان:
ا ي م اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كقدَ ـرى، فتُ ـك بن اليمنى واليس: مشرأحدما

م اليرى قدَ وتُ ، واللباس واانتعال، ودخول امسجد وامنزل ونحو ذلك ،الوضوء والغسل
                                                        

 (.1127( واللفظ له، ومسلم برقم )5112خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( 1)
 (.1125( واللفظ له، ومسلم برقم )5231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 .ونحو ذلك ي ضد ذلك كاخروج من امسجد، وخلع النعل، ودخول اخاء
 ،ربـوالش ،الكرامة كان باليمن كاأكل: ما ختص بأحدما، إن كان من باب الثاي

 .والعطاء ونحو ذلك ،وامصافحة واأخذ
 وإن كان ضد ذلك كان باليرى كااستجار، ومس الذكر، واامتخاط ونحو ذلك.

ِلـهِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن النَبِي   ِلـِه، َوَتَرج  ُن ي َتنَع  ِرِه، َوُطُهو ،ُيـْعِجبُـُه التَيم 
 .(1)متفق عليهَوي َشْأنِـِه ُكِلِه. 

 التي جب غسلها النجاسات نواعأ : 
 غسلها تنقسم إى قسمن، وما:جب  التي  النجاسات 

غسل ما أصابه منها حتى و ،تنزه عنهاعى امسلم الجب  التي احسية  النجاسات  اأول:
يعه، والدم امسفوح، ودم احيض : بول اآدمي ورج، وا ُيشرط ها عدد هي يزول اأثر

والنفاس، والودي، وامذي، واميتة ما عدا السمك واجراد، وحم اخنزير، وبول وروث 
 .ما ا يؤكل حمه كالبغل واحار

ْيِن ُيـَعَذَباِن َفَقاَل:  أنه ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي  ا إَهُـَا َليُـَعَذَباِن َومَ »َمَر بَِقْرَ
ُثَم « َكبِر، َأَما َأَحُدُهـَا َفَكاَن ا َيْستَِرُ ِمَن البَْوِل، َوَأَما اآَخُر َفَكاَن َيـْمِي بِالنَِميَمةِ  يُيـَعَذَباِن 

 لِـَم َصنَْعَت َأَخَذ َجِريَدة  َرطْبَة  َفَشَقَها بِنِْصَفْنِ ُثَم َغَرَز ي ُكِل َقْرٍ َواِحَدٍة، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اه
 .()متفق عليه«. َلَعَلُه َأْن ُيـَخَفَف َعنْـُهـَا َما َلـْم َييْبَسا»َهَذا؟ َفَقاَل: 

 ؛ أن ااطاع عى عذاب القر أمر غيبي.  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من خصائص النبي 
 أواهن بالراب.  ويغسل سبعا   ،لعاب الكلب الثاي:

طُُهوُر إَناِء َأَحِدُكْم إَذا َوَلَغ فِيِه الَكْلُب : »ملسو هيلع هللا ىلصول اه عن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رس
اِب  َأْن َيـْغِسَلـُه َسبَْع َمَرات ُأْواُهنَ  َ  .(6)متفق عليه«. بِالر 

 
 

                                                        

 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.121قم )( واللفظ له، ومسلم بر1321، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.172( ومسلم برقم )171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 الستنجاء والستجار - 7
 هو إزالة اخارج من السبيلن باماء. ااستنجاء : 
 ر، أو ورق ونحوما.: هو إزالة اخارج من السبيلن بحجااستجار 
 :ما يقول ويفعل عند دخول اخاء واخروج منه 
الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن اخُبِْث »رى وقول: ـيسن عند دخول اخاء تقديم رجله اليس -1

 .(1)متفق عليه«. َواخَبَائِِث 
 .()جه أبوداود والرمذيأخر «.ُغْفَراَنَك »يسن عند اخروج من اخاء تقديم رجله اليمنى وقول:  -1
 : أحكام الستنجاء والستجار 
 .تقديم اليمنى ، واخروج من احام،والنعل ،ولبس الثوب ،يسن عند دخول امسجد -1

 تقديم اليرى. ، ودخول احام،والنعل ،ونزع الثوب ،وعند اخروج من امسجد
عن  عن العيون، واستتاره يسن من أراد قضاء احاجة ي الفضاء أو الصحراء ُبـعده -1

 لبوله؛ لئا يتنجس.  رخوا   ، وارتياده مكانا  الناس
 ن تلوثا ، وَأِمَن من الناظر إليه. مِ أَ  إنْ  ، وجوز بوله قائا  السنة أن يبول الرجل قاعدا   -3

 حرم عى الذكر واأنثى كشف العورة أمام الناس. -1
أن ُيسـرق فله أن يدخل به، وإن وجد  فإن خافحرم الدخول بامصحف إى احام،  -5

 . أحدا  حفظه له حتى خرج أعطاه إياه
جوز دخول احام بجهاز فيه قرآن أو حديث من حمول ، أو جوال، أو ريط ، أو  -2

 غرما ؛ أنه يشبه جوف اإنسان.
 ، واأفضل عدم الدخول به.دخول احام بيء فيه ذكر اه تعاى وزج -7

ي شق، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجاره ها، ورفع ثوبه  اإنسان بوليكره  -1
ى ـقبل دنوه من اأرض ي الفضاء، ويكره من يبول أو يتغوط أن يرد السام، فإذا قض

 د. حاجته تطهر ثم رَ 

 . ا ميعا  ا ُغِس عِ عا، فإذا طَ طْ ُينضح بول الغام، وُيـغسل بول اجارية، وهذا ما م يَ  -2
                                                        

 (.375( ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.7(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )31/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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 :حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احاجة 
 حرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احاجة، ي الفضاء أو البنيان. 

إَذا أتيْتُـُم الَغاِئَط، َفا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب اأنصاري ري اه عنه قال: قال رسول اه 
ُقوا َأْو َغِرُبواَتْستَْقبُِلوا الِقبَْلَة، َوا َتْستَْدبُِروهَ  قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا « ا، َوَلِكْن َرِ

 .(1)متفق عليهمراحيض ُبنيْت ِقبَل القبلة فننحرف ونستغفر اه تعاى. 
 فيها قضاء احاجة اأماكن التي حرم: 

والظل النافع، وحت شجرة وموارد امياه، حرم البول والغائط ي امسجد، والطريق، 
كااسراحات وأماكن  التي يرتادها الناس العامة ونحو ذلك من اأماكنواحدائق مرة، مث

 . البيع ونحوما
 صفة الستجار: 

ق زاد، ويسن قطعه عى وتر كثاث أو نْ فإن م تُ  قية،نْ ااستجار يكون بثاثة أحجار مُ 
 مس ونحوما. 

 حرم ااستجار بعظم، وروث، وطعام، وحرم. و
اخارج من السبيلن باماء، أو باأحجار، أو امناديل، أو الورق، واماء أفضل؛ أنه  زاليُ و

 أبلغ ي التنظيف. 
  ويستحب بعد الفراغ من قضاء احاجة غسل اليدين بمطهر من صابون ونحوه .

 ل الثوب كله.جب غسل موضع النجاسة من الثوب باماء، فإن َخفي موضعها َغَس و
 ثم ها بعض اموادضيف إليأومكتوب عليها إذا حولت إى عجينة الصحف واأوراق ا ،
 .، فيجوز استعاهاوإزالة النجاسة ،نعت عى شكل مناديل ورقية تستخدم ي النظافةُص 
تك الريعة، ما فيه من ه ؛فيحرم ذلك أوراق امصاحف وكتب العلم الرعيأما 

 .دفن أو اإحراق، وتكون صيانتها إذا مزقت بالوااستخفاف بحرمتها
 
 

                                                        

 (.121ه، ومسلم برقم )( واللفظ ل321، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 سنن الفطرةمن  - 3
 اخصال التي فطر اه الناس عليها ، واتفقت عليها الشـرائع ، بحيث  هي :سنن الفطرة

 :ما يي عى أفضل الصفات ، وأمل اهيئات، ومن سنن الفطرةيكمل  ها امرء ، ويكون 

 .عود ليـِن من أراك، أو زيتون ونحوما: السواك -1
 هرة للفم ، مرضاة للرب، وعبادة يثاب عليها العبد.والسواك َمطْ 

 :صفة التسوك 
من اجانب اأيمن  ويبدأ، ه عى لثته وأسنانهرّ ـمِ أن يمسك الِسواك بيده اليمنى أو اليرى ويُ 

 ر من الفم، وأحيانا  جعل السواك عى طرف لسانه. ـإى اجانب اأيس
 :حكم السواك 

لسواك عند الوضوء، والصاة، وقراءة القرآن، ودخول السواك مسنون كل وقت، ويتأكد ا
 امنزل، وعند القيام من الليل، وعند تغر رائحة الفم. 

أَْو َلْوا َأْن  -َلْوا أَْن َأُشَق َعَى ُأَمتِي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  
 .(1)متفق عليه«. َمَع ُكِل َصاةٍ أََمْرُتـُهـْم بِالِسَواِك  -َأُشَق َعَى النَاسِ 

 قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفرها: -7
ِرِكَن، َوِفُروا الِلَحى، َوَأْحُفوا ـَخالُِفْوا امْش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي 

 .()متفق عليه«. الَشَواِرَب 
 تمع فيها الوسخ والبول. : وهو قطع اجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئا جاختان - 3
 اختان واجب ي حق الرجال، سنة ي حق النساء. و
 حلق العانة، ونتف اإبط، وقص اأظافر: - 4
، َأْو َخـْمس  ِمَن الِفْطَرِة: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1 الِفْطَرُة َخـْمس 

 .(6)متفق عليه«. َوَقص  الَشاِرِب  ،َوَتْقليُم اأَظَْفارِ اِختَاُن، َوااْستِـْحَداُد، َوَنتُْف اإْبِط، 
عن أنس بن مالك ري اه عنه قال: ُوِقَت َلنَا ِي َقِص الَشاِرِب، َوَتْقِليِم اأَظَْفاِر، و -1

                                                        

 (.151( واللفظ له، ومسلم برقم )117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.152( واللفظ له، ومسلم برقم )5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.157( واللفظ له، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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. َك َأْكثَْر ِمْن َأْرَبـِعَن َليَْلة   .(1)أخرجه مسلمَوَنتِْف اإبِِط، َوَحْلِق الَعاَنِة َأْن ا َنْرُ
 :قص الشارب ، وتقليم اأظفار ، ونتف اإبط ، وحلق العانة ، ها ثاثة أوقات 

 وقت السنية بأن تؤخذ متى طالت . اأول :
 وقت الكراهية ، بأن ُتـرك فوق أربعن يوما  . الثاي :
 ه من التشبهوقت التحريم بأن ُتـرك حتى تكثر وتتفاحش جدا  ، فهذا حرم ؛ ما في الثالث :

 بالكفار واحيوانات.
                                  : قال اه تعاى 

 .]7احر/[      
 الطيب بامسك أو غره.  - 5

 .()أخرجه أبوداود .يَُب ِمنَْها ـة  َيتَطَ ـُسكَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنْت لِلنَبِِي ري اه عنه قال: أنس بن مالكعن 
 ونحوما . متَ احناء والكَ تغير الشيب ب - 6

 يسن صبغ الشعر الذي تغر لونه بشيب أو غره.
وجوز صبغ الشعر بالسواد ي احرب، أما صبغه بالسواد للزينة فاأفضل اابتعاد عنه، 

 أما صبغه بالسواد من أجل اخداع فيحرم عى الرجال والنساء. ،وإبداله باحنَاء والكتم
إَِن اْليَُهوَد َوالنََصاَرى َا َيْصبُغوَن : »ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول اه  عن أي هريرة ري اه -1

 .(6)متفق عليه«. َفَخالُِفوُهْم 
عن جابر بن عبداه ري اه عنها قال: ُأي بأي ُقحافة يوم فتح مكة، ورأسه وحيته و -1

ءٍ ـَغيِ : »ملسو هيلع هللا ىلصكالثغامة بياضا ، فقال رسول اه   .()أخرجه مسلم«.ُرْوا َهَذا بَِيْ
َر بِِه َهَذا الَشيُْب ـإَِن َأْحَسَن َما ُغيِ  : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي ذر ري اه عنه قال: قال رسول اه  -3

 .()أخرجه أبوداود والرمذي«. اِحنَاُء َواْلَكتَُم 
 

                                                        

 (.151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1121برقم ) أبو داودأخرجه  /صحيح( )
 (.1113( واللفظ له، ومسلم برقم )5122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1153برقم ) وأخرجه الرمذي( ، 1115برقم ) أبوداودأخرجه  /صحيح( )
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  إعفاء اللحيةحكم: 
كث اللحية،  ملسو هيلع هللا ىلصإعفاء اللحية وتوفرها من ِسمة اأنبياء والرسل الكرام، وكان رسول اه 

 وهو أمل الرجال، وأحسنهم صورة ، وأحسنهم وجها .
 واللحية مال، وأعظم وسام يميز الرجال عن النساء.

والعجيب أن كثرا  من امسلمن غرهم الشيطان، ومسخ ذوقهم، فحلقوا حاهم، وغروا 
حولة ، وصاروا يفرون من فملسو هيلع هللا ىلصخلق اه، وتشبهوا بالكفار والنساء، وعصوا رسول اه 

الذكورة، ورف الرجولة، إى نعومة اأنوثة، ومثَلوا بوجوههم بحلق حاهم، وأضاعوا 
 وأمواهم، وتشبهوا بالنساء الاي لعن اه من تشبه هن. أوقاهم

 .ملسو هيلع هللا ىلصاه  ، واقتداء برسولملسو هيلع هللا ىلصفيجب إعفاء اللحية، وحرم حلقها؛ طاعة ه ورسوله 
                                ) : قال اه تعاى -1

 .]7احر/[ (  
                       :قال اه تعاىو -1
 .]23/النور[
 ،لَحىَوِفُروا الِ  ،ِرِكنَ ـَخالُِفوا امُْش » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي وعن ابن عمر ري اه عنها  -3

 .(1)متفق عليه«. َوَأْحُفوا الَشَواِرَب 
وا الَشَواِرَب : »ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه َقاَل  :َقاَل ري اه عنه  َعْن أَِي ُهَرْيَرةَ و -1  ،لَحىالِ  َوأَْرُخوا ،ُجز 

 .()أخرجه مسلم«. َخالُِفوا امَُجوَس 
  إكرام شعر الرأس، ودهنه وترحه. 

َوَكاَن  ، َرِجُلهُ  َرْأَسُه َفأُ  ـَي إِلَ  إَِذا اْعتََكَف ُيْديملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَبِي   :َقاَلْت  اري اه عنهَعْن َعائَِشَة 
نَساِن.   .(6)متفق عليهَا َيْدُخُل اْلبَيَْت إَِا حَاَجِة اْإِ

 وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ما م يتشبه بالكفارفيحرم.  ، ويكره القزع
 

                                                        

 (.152ومسلم برقم )( واللفظ له، 5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.121برقم ) أخرجه مسلم ()
 .واللفظ له ،(127( ، ومسلم برقم )5215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 : حكم حلق شعر الرأس 

 حلق شعر الرأس له ست حاات :
 ، وذلك ي أربعة مواضع ، وهي : احج ، والعمرة ، وحلق طاعة وقربة إى اه اأوى :

 رأس الصبي ي اليوم السابع لوادته ، والكافر إذا أسلم .
 رك ، وذلك كمن حلق رأسه تذلا  لغر اه عزوجل من وي أو صنم . الثانية :
أربعة بدعة ، وذلك كمن حلق رأسه عى سبيل التعبد والزهد ي غر امواضع ا الثالثة :

كا لو ُجعل حلق الرأس شعارا  للصاحن ، أو من مام الزهد ، كا كانت اخوارج  سابقةال
 تفعل ، وكذا َحْلق التائب رأسه بعد التوبة بدعة .

حرمة كحلق الشعر عند امصيبة بموت قريب ونحوه ، وحلقه عى سبيل التشبه  الرابعة :
 بالكفار أو الفساق .

هو أن حلق رأسه حاجة كالتداوي من مرض ، أو لدفع أذى القمل مباح ، و اخامسة :
 ونحوذلك .
أن حلق رأسه من غر حاجة وا سبب من اأسباب امتقدمة ، فهذا اأفضل  السادسة :

 م حلق رأسه إا ي نسك حج أو عمرة . ملسو هيلع هللا ىلصعدم حلقه إا عند احاجة ؛ أن النبي 
                                ) : قال اه تعاى -1

 .]7احر/[ (  
من َأْحدَث ي َأْمرنا هذا ما ليس »:  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قالت وعن عائشة ري اه عنها -1

 .(1)متفق عليه. «منه فهو َرّد 
 
 

  
 
 

                                                        

  .(1711برقم ) ومسلم واللفظ له، (،1227برقم ) البخاريأخرجه  ،متفق عليه (1)
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 الوضــوء - 4
 :التعبد ه عز وجل باستعال ماء طهور ي أعضاء اإنسان عى صفة هو  الوضوء
 صوصة. خ
  :فضل الوضوء 
يا بِاُل، »لبال عند صاة الفجر:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

 .«َحِدثني بَِأْرَجى َعَمٍل َعِمْلتَـُه ِي اإْساِم، َفإِي َسِمْعُت َدَف َنْعَليَْك َبْنَ َيَدَي ي اجَنَةِ 

نِْدْي َأِي َلـْم َأتَطَهْر ُطُهورا  ي َساَعِة َليٍْل َأْو َنـَهاٍر، إَا َصَليُت َقاَل: َما َعِمْلُت َعَما  َأَرَجى عِ 
 .(1)متفق عليهي. ـبَِذلَِك الط ُهوِر َما ُكتَِب ي أَْن ُأَصلِ 

إَِذا َتوَضَأ اْلَعبُْد امْسِلُم َأِو » : ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َغَسَل َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكل  َخطِيئٍَة َنَظَر إَِليَْها بَِعيْنَيِْه َمَع امَاِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر امْؤِمُن فَ 

أَْو َمَع آِخِر َقْطِر  َفإَِذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه ُكل  َخطِيئٍَة َكاَن َبطََشتَْها َيَداُه َمَع امَاءِ  ،امَاءِ 
 ، َفإَِذا َغَسَل ِرْجَليِْه َخَرَجْت ُكل  َخطِيئٍَة َمَشتَْها ِرْجَاُه َمَع امَاِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر امَاءِ ، ءِ امَا

ُنوِب  ْخُرَج َنقيّا  ـَحتَى يَ   .()مسلم أخرجه«. ِمَن الذ 
  :فروض الوضوء 

 فروض الوضوء ستة ، وهي حسب الرتيب :
 غسل الرجلن إى الكعبن. -1  وااستنشاق. غسل الوجه، ومنه امضمضة -1
 الرتيب بن اأعضاء السابقة. -5    غسل اليدين مع امرفقن. -1
 اموااة بن غسل اأعضاء. - 2    مسح الرأس، ومنه اأذنان. -3
 ؛ أنه فقد حل الفرض غر تيمممن فقد عضوا  من أعضاء الوضوء سقط عنه فرضه إى ،

 م جب عليه غسله وا مسحه وا التيمم عنه .كيـٍد ضوا  صناعيا  وإن ركب مكانه ع

  كل ما يمنع وصول اماء إى البرة كامناكر، واأصباغ ، واأظافر الصناعية ، فإنه ا
 يصح معه الوضوء وا الغسل ، بل جب إزالته .
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  :سنن الوضوء 

وخليل ..  قبل غسل الوجهالبدء بامضمضة ثم ااستنشاق ..  السواك من سنن الوضوء :
 وصاة ركعتن بعده. .. والدعاء بعد الوضوء.. والغسلة الثانية والثالثة.. والتيامناأصابع .. 

 :مقدار ماء الوضوء 
جاوز امسلم ي غسل أعضائه أكثر من ثاث مرات، وأن يتوضأ  أاالسنة ي الوضوء 

 م. لَ ى وظَ ، وا يرف ي اماء، ومن زاد فقد أساء وتعددٍ بمُ 
  من احتاج إى أنف أو أصبع من ذهب ، أو ركب أسنانا  صناعية متحركة فا يرع له إذا

 أراد الوضوء أو الغسل أن خلعها أو حركها ، وكذا اخاتم والساعة .
 ما يفعله امسلم إذا قام من النوم: 

 .من قام من النوم وأراد الوضوء فعليه أن يغسل كفيه ثاثا  
 إَذا اْستَيَْقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنوِمِه َفا َيـْغِمْس َيـَدهُ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص ة ري اه عنه أن النبي عن أي هرير

 .(1)متفق عليه «.ي اإَنـاِء َحتَـى َيـْغِسَلـَهـا َثاثـا ، َفإَنـُه ا َيـْدِري َأْيـَن َباَتْت َيـُدهُ 
  :صفة الوضوء امجزئ 

وحد الوجه: من  يغسل وجهه،ثم م يتمضمض ويستنشق، ، ثبقلبه  الوضوءامسلم أن ينوي 
يغسل يديه من أطراف ثم  منابت شعر الرأس إى الذقن طوا ، ومن اأذن إى اأذن عرضا ،

مرة لكل  ،يغسل رجليه مع الكعبنثم يمسح رأسه مع اأذنن، ثم اأصابع إى امرفقن، 
 عضو من أعضائه.

  :صفة الوضوء الكامل 
، ثم يغسل كفيه ثاثا ، ثم يتمضمض ويستنشق من كف بقلبه  الوضوءلم امس أن ينوي

واحد، نصف الغرفة لفمه، ونصفها أنفه، يفعل ذلك ثاثا  بثاث غرفات، ثم يغسل وجهه 
ثم يمسح رأسه بيديه مرة ، ليرى كذلكثاثا ، ثم يغسل يده اليمنى مع امرفق ثاثا ، ثم ا

خل سبابتيه ي باطن دْ م يردما إى اموضع الذي بدأ منه، ثم يُ واحدة من ُمقَدِمه إى قفاه، ث
رى ـأذنيه، ويمسح بإهاميه ظاهرما، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثاثا ، ثم اليس
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 ثم يدعو با ورد كا سيأي إن شاء اه.  ،غ الوضوء، وُيـخلل بن اأصابعسبِـــيُ وكذلك، 
ة فيجب غسل ظاهرها با خليل، وإن كانت خفيفة وأما خليل اللحية فإن كانت كثيف

 تصف البرة فيجب غسل ظاهرها وباطنها.
  ملسو هيلع هللا ىلصصفة وضوء النبي  : 

عن مران موى عثان أنه رأى عثان بن عفان ري اه عنه دعا بإناء، فأفرغ عى كفيه 
ا ، ثاث مرار فغسلها، ثم أدخل يمينه ي اإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثاث
 .ويديه إى امرفقن ثاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثاث مرار إى الكعبن

ى َرْكَعتَْنِ ا ُيـَحِدُث فيِهـَا ـَمْن َتَوَضَأ َنْحَو ُوُضوئِي َهَذا، ُثَم َصلَ ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم قال: قال رسول اه 
 .(1)ليهمتفق ع« بِـهِ َنْفَسُه ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذنْ 

  ملسو هيلع هللا ىلصأنواع وضوء النبي : 

 .توضـأ مـرة مـرة، ومرتن مرتن، وثاثا  ثاثا ، وكل هـذا سنـة ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن النبـي 
 .، ويداوم عى اأكمل إحياء للسنة ؛ ، فيأي هذا مرة، وهذا مرة واأفضـل للمسلم أن ُينِوع

 .()أخرجه البخاريَمـَرة  َمـَرة .  ملسو هيلع هللا ىلصـي  عـن ابـن عبـاس رضـي اه عنهمـا قـال: َتَوَضـَأ النَبِ  -1
 .(6)أخرجه البخاريَتَوَضَأ َمَرَتِن َمَرَتِن.ملسو هيلع هللا ىلص عن عبداه بن زيد ري اه عنه أن النبي و -1
 حكم الوضوء لكل صاة  : 

، ويسن حدثأ كلايستحب الوضوء جب عى امحدث أن يتوضأ إذا أراد الصاة، و
 إذا صى بوضوئه اأول، وله أن يصي صلوات بوضوء واحد.جديد الوضوء لكل صاة 

                     )قال اه تعاى :  -1
   .[2/امائدة] (                  

 ،َيتََوَضُأ ِعنَْد ُكِل َصَاةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَبِي  رضـي اه عنه قـال:  عمرو بن عامر عن أنسعـن و -1
 .()أخرجه البخاري .ْحِدْث ـْجِزُئ َأَحَدَنا اْلُوُضوُء َما مْ يُ ـيُ  :َقاَل  ؟َكيَْف ُكنْتم َتْصنَُعون :ُقْلُت 
َوَمَسَح  ،ى الَصَلَواِت َيْوَم اْلَفتِْح بُِوُضوٍء َواِحدٍ ـَصلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَن النَبَِي  ري اه عنهُبرْيَدَة  وعن -3
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«. َصنَْعتُُه َياُعَمرُ  َعْمدا  »: َقاَل  .َمْ َتُكْن َتْصنَُعهُ  َقْد َصنَْعَت اْليَْوَم َشيْئا  لَ  :َفَقاَل َلُه ُعَمرُ ،َعَى ُخَفيْهِ 
 .(1)أخرجه البخاري

  :صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء 
َمْن َتَوَضَأ َفَقاَل: َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخطاب ري اه عنه أن النبي  -1

يَك َلـُه، َوَأْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َعبُْدُه َوَرُسوُلـُه إَا ُفتِـَحْت َلـُه َأبَواُب اجَنَِة إَا اه  َوْحَدُه ا َرِ
 .()أخرجه مسلم«. َشاءَ  أهاالثََانيَِة َيْدُخُل ِمْن 

ُسبْـَحاَنَك َمْن َتَوَضَأ ُثَم َقاَل: : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َع بَِطاَبـٍع، فلم ـا إَلـَه إَا َأنَت، َأْستَْغِفُرَك َوَأتوُب إَليَك، ُكتَِب ي َرٍق، ثم ُطبِـ ، الَلُهـَم َوبِـَحـْمِدكَ 

 .(6)أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة والطراي ي اأوسط«. ر إَى َيوِم الِقيَاَمةِ ـُيْكَس 
  الوضوء: نواقض 

 الوضوء ستة: نواقض 
، اخارج من السبيلن كالبول، والغائط، والريح، وامني، وامذي، والدم ونحوها :اأول

  أما الداخل فيها كالتحاميل فا ينقض الوضوء، وا يفسد الصوم .
 ه إا أن خرج منه يء.وؤولو بشهوة م ينتقض وض أو مسها زوجته الرجل إذا َقبَلو

 . ، أو جنونوم مستغرق، أو إغاء، أو مسكرزوال العقل بن :الثاي
 .باليد من غر حائل مس الفرج:الثالث
 كل ما أوجب غسا  كاجنابة، واحيض، والنفاس. :الرابع

 الردة عن اإسام.:اخامس
 ، ويشمل كل ما مل خف البعر.أكل حم اجزور:السادس

ةَ  َعنْ  -1  «.َفْليَتَوَضأْ  َفْرَجهُ  َمَس  َمنْ »:ملسو هيلع هللا ىلص ها َرُسوُل  َقاَل :َقاَلْت ري اه عنها  ُبْرَ
 .()أمد والنسائيأخرجه 

ُحوِم الَغنَِم؟ ـَأَأتَوَضُأ ِمْن لُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن سمرة ري اه عنه َأَن َرُجا  َسأَل َرُسوَل اه و -1
                                                        

 (.177برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1171(، والطراي ي اأوسط برقم )11/أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة برقم )صحيح( 6)
 .(111، وأخرجه النسائي برقم )(17121برقم )أخرجه أمد  صحيح/( )
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َنَعْم فتََوَضأ »ُحوِم اإبِل؟ َقاَل: ـَقاَل: أتَوَضُأ ِمْن لُ « إْن ِشئَْت فتََوَضْأ، َوإْن ِشئَْت َفا َتَوَضأْ »َقاَل: 
 ؟ متى يتوضأ من شك ي الطهارة  .(1)أخرجه مسلم«. بلِ ِمْن ُلـُحوِم اإِ 

من تيقن الطهارة وشك ي احدث بنى عى اليقن وهو الطهارة، ومن تيقن احدث وشك 
 ي الطهارة بنى عى اليقن وهو احدث فليتطهر. 

إَذا َوَجَد َأَحُدُكْم ي َبْطنِـِه َشيْئا  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة ري اه عنه
ء  َأْم ا، َفا َيـْخُرَجَن ِمَن امْسِجِد َحتَى َيْسَمَع َصْوتا  َأْو َيـِجَد  فَأْشَكَل َعَليْـِه َأَخَرَج ِمنْـُه َيْ

 حكم إبقاء اأدهان عى أعضاء الوضوء :  .()أخرجه مسلم «.ِرحا  

إن كانت جرد لون أو رطوبة أو دسومة فهذه ا منع وصول اماء  الكريات والدهونات
وإن كان ها كثافة دهنية ، أو طبقة شمعية ونحو ذلك ما يمنع ،  إبقاؤها فيجوز،  إى البرة

 :به حدث دائم حكم وضوء من   أن اماء ا يتخللها. ؛ تجب إزالتها عند الوضوء أو الغسلوصول اماء إى البرة ف
كمريض احتاج إى قسطرة خروج الذي ا يستطيع التحكم به صاحب احدث الدائم 

نبوب باستيك يصب ي كيس خارجي، أو رج صناعي خروج الراز أالبول بواسطة 
طهر، وا جب عليه  أفهذا إذا توض،  نبوب ، أو ريح شديدة ا يمكنه التحكم فيهاأبواسطة 

وإن توضأ بعد دخول الوقت فهو ؛ لسقوط الواجب عليه بالعجز عنه، أن يتوضأ لكل صاة
خر غر حدثه الدائم ، فمن به سلس آوا جب عليه الوضوء حتى خرج حدث فضل، أ

 أقسام ما خرج من اإنسان :  البول ، إذا خرج منه براز أو ريح توضأ .
 ما خرج من اإنسان ثاثة أقسام:

والعــرق والبــزاق، والقــيء والــبلغم، والــدم اخــارج مــن غــر  طــاهر كالــدم وامخــاط، اأول:
الســبيلن، فهــذه كلهــا ا تــنقض الوضــوء، وإن أصــاب الثــوب أو البــدن منهــا يء م ينجســه، 

 .، وما تكرهه النفسلكن حسن غسله إزالة  لأذى
                                                        

 (.321برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.321) برقم أخرجه مسلم( )
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وهــو البــول والغــائط، والــودي الــذي خــرج مــن بعــد البــول، وامــذي الــذي  ،نجــس الثــاي:
 عنــد التفكــر ي الشــهوة، فهــذا كلــه يــنقض الوضــوء، وجــب غســله إن أصــاب الثــوب  خــرج

 أو البدن.
 ما بعضه طاهر، وبعضه نجس، وجب بخروجه الغسل، وهذا ثاثة أشياء: الثالث:

فــدم احــيض والنفـاس نجــس مـنجس، وامنــي طــاهر، امنـي.. ودم احــيض.. ودم النفـاس، 
 فركه.لكن يستحب غسله إن أصاب الثوب أو 

 :حكم الرطوبة التي خرج من فرج امرأة 
 الرطوبة التي خرج من فرج امرأة ها حالتان:

 : إن كانت الرطوبة خرج من الرحم فهي طاهرة ا تنقض الوضوء، وهذا هو الغالب.اأوى
: إن كانت خرج من خرج البول فهي نجسة، وجب منها الوضوء، فإن كانت الثانية

 م َمْن به سلس البول.مستمرة فحكمها حك
 :حكم خروج الدم 

 الدم اخارج من اإنسان نوعان :

 .ينقض الوضوء، وهذا الدم اخارج من السبيلن: ولاأ
ا  فهذا ،وما أشبه ذلك أو اجرح ،أو السن ،الدم اخارج من بقية البدن من اأنف: الثاي

 .ه من باب النظافة والنزاهةسن غسلحْ ـينقض الوضوء، قليا  كان الدم أو كثرا ، لكن يَ 
 : حكم النوم والغيبوبة 

النوم امستغرق ينقض الوضوء ، أما النوم اليسر من قائم وجالس ومضطجع فا ينقض 
، حساس فا تنقض الوضوءإن كانت يسرة ا يفقد معها الوعي واإفالغيبوبة وأما الوضوء، 

 ه .وؤران فإنه ينتقض وضإن كانت منع شعوره با خرج منه كمريض ومروع وسكو
َفَلْم َيَزْل ُينَاِجيِه  ُينَاِجي َرُجا  ملسو هيلع هللا ىلص أُقيَمِت الَصَاُة َوالنَبِي  : َقاَل  ري اه عنه أَنس بن َمالٍِك  عن

 .(1)متفق عليه  .ى هم ـَحتَى َناَم َأْصَحاُبُه ُثَم َجاَء َفَصلَ 
 

                                                        

 واللفظ له.، (372( ، ومسلم برقم )211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 امسح عى اخفيــن - 5
 عى واجوربن ونحوما أ اخفن عىبإمرار اليدين  بد ههو التع :عى اخفن امسح

 صفة خصوصة.

 ْجل ويغطي الكعبن من جلد ونحوه.اسم لكل ما ُيلبس عى الرِ  واخف :
 .اسم لكل ما ُيلبس عى الِرْجل ويغطي الكعبن من قطن ونحوه: واجورب 

 امسح عى اخفن: حكم 
َذاَت َليَْلٍة إِْذ َنَزَل َفَقَى ملسو هيلع هللا ىلص  اهَبيْنَا َأنا َمَع َرُسوِل  :اَل قَ  ري اه عنه امغرة بن شعبةعن 

 .(1)متفق عليه ى ُخَفيِْه.ـَفتَوَضَأ َوَمَسَح َعلَ  ، ُثَم َجاَء َفَصبَبُت َعَليِْه ِمْن إَِداَوٍة َكاَنْت َمعي ،َحاَجتَهُ 
 :مدة امسح عى اخفن 
للمقيم، وللمسافر ثاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة  جوز امسح عى اخفن يوما  وليلة -1

 امسح من أول مسح بعد لبس.
اٍم َوَليَاليَـُهَن لِْلـُمَسافِِر، يـََثاَثَة أَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عي بن أي طالب ري اه عنه قال: َجَعَل َرُسوُل اه 

 .()أخرجه مسلمَوَيْوما  َوَليَْلة  لِْلـُمِقيِم. 
كرجال امطافئ ، مسافر الذي يشق عليه اشتغاله باخلع واللبس اتتوقت مدة امسح لل -1

 كالريد امجَهز ي مصلحة امسلمن ونحوه. ورجال اإنقاذ ي النكبات والكوارث العامة، و
  :روط امسح عى اخفن 

ملبوسا  عى طهارة، وأن يكون امسح ي ساترا  للكعبن، أن يكون املبوس مباحا ، طاهرا ، 
 دث اأصغر، وي امدة للمقيم أو امسافر. اح
  :صفة امسح عى اخفن 
قدم اليمنى من خف أو جورب ال ثم يمسح بيده اليمنى ظهر خل امسلم يديه باماء،ُيدْ 

،  واليرى بيده اليرى كذلك دون أسفله وعقبه،، ساقه مرة واحدة أسفل أصابعه إى 
 .ويقِدم اليمنى عى اليرى

                                                        

 .(، واللفظ له171، ومسلم برقم )(113)برقم أخرجه البخاري  متفق عليه،( 1)
 (.172برقم ) أخرجه مسلم( )
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ربا  عى جورب وهو عى طهارٍة َمَسح عى الفوقاي ، وإن لبسه عى غر ومن لبس جو
ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوما   من مسح ي السفر يوما  ول، طهارة مسح عى اأسف

 وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح عى خّفيه يوما  أتم مسح مسافر ثاثة أيام بلياليهن.

  :يبطل امسح عى اخفن با يي 
 إذا ُنزع املبوس من القدم.  -1
           إذا لزمه غسل كاجنابة.    -1
 إذا مت مدة امسح.  -3 

 أما الطهارة فا تنتقض إا بأحد نواقض الوضوء. 
 :صفة امسح عى العامة واخار 
 عند احاجة با توقيت. ،جوز امسح عى عامة الرجل، وعى مار امرأة -1

 ى لبسها عى طهارة.وْ أكثر العامة أو اخار، واأَ  ويكون امسح عى
نزعها جب ، والنساء، فيجوز امسح عليها عند الوضوءمر ـالباروكة حكم العامة وُخ وتأخذ 

 ، فإن م توجد مشقة عند الوضوء فيجب نزعها وامسح عى الشعر اأصي .عند الغسل
 .(1)البخاري أخرجه.ى ِعَاَمتِـِه َوُخَفيهِ ـَيـْمَسُح َعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَبَِي عمرو بن أمية ري اه عنه قال: َرأَيُت ال عن
 ي احدث اأصغر، امرأة ومار والعامة، واجوربن، امسح عى اخفن، جوز -1

كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة ي مدة امسح فايمسح، ويلزمه 
 الغسل لكامل بدنه. 

 جبرة:صفة امسح عى ا 
إى َحِلها ولو طال الزمن، أو من ميع اجهات جب امسح عى اجبرة واللفائف  -1

 . ، وإن م يمكنه امسح إا عى بعضها أجزأه ذلكأصابته جنابة، أو لبسها عى غر طهارة
َح اجرح باماء، فإن رر َمَس ـاجرح إن كان مكشوفا  فالواجب غسله باماء، فإن تض -1

ل دَ حه باماء، فإن تعذر عَ َس وإن كان اجرح مستورا  مَ  ،ل إى التيممدَ ح باماء عَ تعذر امس
 . ، وي كا احالن يكون التيمم بعد الفراغ من الوضوءإى التيمم

                                                        

 (.115برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 موجبات الغسل:   .بد ه بغسل ميع البدن باء طهور عى صفة خصوصةتعالهو  الغسل:  الغســل  -6
 موجبات الغسل ستة: 

، أو ماعا ، أو احتاما .: اأول  خروج امني دفقا  بلذة من رجل، أو امرأة، استمناء 
 نزل. تغييب حشفة الذكر ي الفرج ولو م يُ  :الثاي
 إذا مات امسلم إا شهيد امعركة ي سبيل اه.  :الثالث
 إذا أسلم الكافر. : الرابع

 احيض. : اخامس
 النفاس.: السادس

إَذا َجَلَس َبْنَ ُشَعبِـَها اأَْرَبـِع ُثَم : »ملسو هيلع هللا ىلصه عنه قال: َقاَل َرُسوُل اه عن أي هريرة ري ا
 صفة الغسل امجزئ:   .(1)متفق عليه«. َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب الُغْسُل 

 صفة الغسل الكامل:   بدنه بالغسل مرة واحدة. الغسل، ثم يعمّ  امسلم أن ينوي
يه ثاثا ، ثم يغسل فرجه وما لَوثه، ثم يتوضأ وضوءا  الغسل، ثم يغسل يد امسلم أن ينوي

كاما ، ثم ُيروي رأسه ثاثا ، وخِلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن، 
 : ملسو هيلع هللا ىلصصفة غسل النبي   لكه، وا يرف ي اماء. دْ ويَ 

يُْت ـ اه َعنْـَها َقاَلْت: َأدنَ عن ابن عباس ري اه عنها قال: َحَدَثتْني َخاَلتي َميْـُموَنُة َرِيَ 
ُغْسَلـُه ِمَن اجنَابِة، َفَغَسَل َكَفيْـِه َمَرَتْنِ َأْو َثاثا ، ُثَم َأْدَخَل َيَدُه ي اإَناِء، ُثَم  ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسوِل اه 

َب بِِشَالِـِه اأَْرَض  ، َفَدَلَكَها َدْلكا  َشِديدا ، ُثَم أْفَرَغ بِـِه َعى َفْرِجِه، َوَغَسَلـُه بِِشَالِـِه، ُثَم َرَ
َم َتَوّضَأ ُوُضوَءُه لِلَصاِة، ُثَم أْفَرَغ َعَى َرْأِسِه َثاَث َحَفنَاٍت ِملَء َكِفِه، ُثَم َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه، ثُ 

 .()متفق عليهه. َتنََحى َعْن َمَقاِمِه َذلَِك، َفَغَسَل ِرْجَليْـِه، ُثَم َأتيتُـُه بِامِنِْديِل َفَردَ 
                                                        

 (.311، ومسلم برقم )(، واللفظ له121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.317(، ومسلم برقم )172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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  السنة أن يتوضأ امسلم وضوءه للصاة قبل الغسل، فإن اغتسل وم يتوضأ قبله، أو أتى
 حرم عى اجنب ما يي:   إذا نواه . فإنه ا يرع له الوضوء بعد الغسل ، بالوضوء قبل الغسل

 .، ومس امصحف، وامكث ي امسجد الطواف بالكعبةو،  الصاة
                         ): قال اه تعاى

 . [13]النساء/    (                 
 صفة نوم اجنب:  وجوز للجنب قراءة القرآن، واأفضل فِعل ذلك عى طهارة.

 .السنة أن يغتسل اإنسان بعد اجاع -1
 .فرجه ويتوضأوجوز أن ينام اإنسان وهو جنب، واأفضل أن ا ينام إا بعد أن يغسل  

إَذا َأَراَد َأْن َينَاَم َوُهَو ُجنُب  َغَسَل َفْرَجُه،  ملسو هيلع هللا ىلص: َكاَن النَبِي  قالت عائشة ري اه عنهاعن 
 .(1)متفق عليهَوَتَوَضَأ لِلَصاِة. 

 .جوز للرجل أن يغتسل من اجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منها عورة اآخر -1

 ِمْن إَناٍء َواِحٍد ِمْن َجنَاَبٍة. ملسو هيلع هللا ىلص: ُكنُْت َأْغتَِسُل َأنا َوالنَبِي  قالت عنهاعائشة ري اه عن 
 .  ()متفق عليه

 صفة غسل من كرر اجاع: -3
أو أراد أن يطوف عى نسائه، أن يغتسل بن  ،يستحب من جامع أهله ثم أراد أن يعود

 .اجاعن، فإن م يتير توضأ؛ فذلك أنشط للَعْود
 .لغسل مرة من جامع مرتن أو أكثر، لزوجة أو أكثرجزئ او

 أوجه الغسل :  .(6)متفق عليهَكاَن َيطُوُف َعَى نَِسائِِه بِـُغْسٍل َواِحٍد.  ملسو هيلع هللا ىلصَأَن النَبَِي  عن أنس ري اه عنه
 واجب.. وسنة.. ومباح. الغسل عى ثاثة أوجه:

 أو النفاس. كغسل اجنابة، وغسل امرأة من احيض الغسل الواجب -1
                                                        

 (.315(، واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.311(، واللفظ له، ومسلم برقم )123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 ( واللفظ له.312(، ومسلم برقم )121ي برقم )، أخرجه البخارمتفق عليه( 6)
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 والغسل من اجنابة جب باإنزال، أو التقاء اختانن.
وخروج امني ي اليقظة أو النوم موجب للغسل، سواء خرج عند التفكر، أو النظر، أو 

 اللمس، أو التقبيل، أو اجاع، أو ااحتام.
 وجب عى امرأة الغسل بعد انقطاع دم احيض أو النفاس.

 ونحوها. َغَسَل اميت نْ ُغْسل مَ و غسل اجمعة، والغسل عند اإحرام،ك الغسل امسنون -1
 : أحكام الغسل  كالغسل للترد ونحوه. الغسل امباح -3

جاز  بحام ونحوه جب ااستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده ي اخلوة -1
 من الناس. له التعري، ولكن التسر أفضل ولو كان وحده، فاه أحق أن ُيستحى منه

 جزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة ومعة ونحو ذلك. -1
 .غسل امرأة كالرجل، وا جب عى امرأة نقض شعرها ي الغسل من اجنابة -3

صفة غسل احائض والنفساء كغسل اجنابة، إا أنه يستحب للحائض والنفساء َنـْقض  -1
 شديدا  ، ومسح الفرج بقطعة من مسك. شعرها، والغسل باء وسدر ، وَدْلك الرأس دلكا  

جوز استعال ميع امنظفات التي حتوي عى يء من اأطعمة كالشامبو ومزيل   -5
الشعر ، لكن برط أن حوها الصناعة إى شكل آخر كالصابون السائل واجامد ، فإن 

 أصله من الزيت .

ن م خرج منها دم مع من ولدت بعملية قيرية عن طريق فتح البطن فا غسل عليها إ -2
 من سنن الغسل:   الفرج ، ومن ولدت وادة طبيعية فعليها الغسل إذا طهرت .

 مقدار ماء الغسل:  الوضوء قبله، وإزالة اأذى، وإفراغ اماء عى الرأس ثاثا ، والتيامن.
 ص أو دعت احاجة إى الزيادةقَ ـنَ  فإنْ ، السنة أن يغتسل اجنب بالصاع إى مسة أمداد

 . والنظافة اإراف ي ماء الوضوء والغسل جوز عى ما سبق كثاثة آصع ونحوها جاز، وا
َيـْغِسُل َأْو َكاَن َيـْغتَِسُل بِالَصاِع إى َخـْمَسِة َأْمَداٍد،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َكان النَبِي  

 .(1)متفق عليهِد. ـَوَيتَوَضأ بِامُ 
                                                        

 (.315(، واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 يض :حكم الغتسال ي امراح 

 السنة أن يغتسل امسلم ي مكان نظيف كاحام ونحوه.
؛ أها حل النجاسات، والغسل وهي أماكن قضاء احاجة  يكره ااغتسال ي امراحيضو

 حكم من اغتسل ثم خرج منه اماء :  فيها يؤدي إى الوسواس، وا يبول ي مكان ثم يغتسل فيه؛ لئا يتنجس.

بدون تدفق وا شهوة فا يعيد الغسل، لكن جب عليه غسله  من اغتسل ثم خرج منه امني
 حكم ُغسل امحتلم:  والوضوء إذا أراد الصاة.

 إذا استيقظ النائم فوجد بلا  فله ثاث حاات:
 أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الغسل. -1
 أن يتيقن أنه ليس بمني، فحكمه حكم البول، فيغسل ما أصابه منه. -1
 حكم َمن  تعَذر عليه الغسل:  وإن م يذكر فهو مذي حكمه حكم البول. فإن ذكرأنه احتلم فعليه الغسل، ال،أن جهل اح -3

اجنب إذا تعذر عليه الغسل لفقد اماء، أو ترر باستعاله تيمم، فإذا وجد اماء اغتسل، 
 وا يعيد ما صى بالتيمم.

تعاله مرضا  أو تأخر برء تيممت ، وامرأة إذا َعـِدمت اماء وهي جنب، أو خافت من اس
 حكم غسل يوم اجمعة :  فإذا زال موجب التيمم اغتسلت.

 غسل اجمعة سنة مؤكدة عى كل مسلم جب عليه صاة اجمعة.
 وجب الغسل عى من به رائحة كرهة تؤذي امصلن وامائكة.

 واجب الغسل.ومن ترك الغسل من به رائحة كرهة فصاته صحيحة، لكنه قَر ي 
الُغْسُل َيْوَم اجُُمَعِة َواِجب   : »ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: َقاَل َرُسوُل اه عن أي سعيد اخدري 

 .(1)متفق عليه«. ْحتَِلٍم ـَعى ُكِل مُ 
 

                                                        

 (.112(، واللفظ له، ومسلم برقم )151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصاة وغرها. التعبد ه بر هو  التيمم:  التيمــــم - 2
 وهو بدل طهارة اماء.  ،ئص اأمة اإساميةمن خصا التيممو

ْ ُيْعَطُهَن  ْمسا  ـُأْعطِيُت َخ : » ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اه قالعن جابر بن عبداه ري اه عنها  َم
ْعِب َمِسَرَة َشْهر ، َأَحد  َقبْي ُت بِالر   َا َرُجلٍ ـ  َفَأي ، َوَطُهورا   َوُجِعَلْت َي اْأَرُض َمْسِجدا   ،ُنِرْ

ُت يْ ـَوُأْعط ،ِحَل ِأََحٍد َقبْيـَوُأِحَلْت َي امََغانُِم َومْ تَ  ،ِمْن ُأَمتي َأْدَرَكتُْه الَصَاُة َفْليَُصِل 
 حكم التيمم:  .(1)متفق عليه«.  َوَكاَن النَبِي  ُيبَْعُث إَِى َقْوِمِه َخاَصة  َوُبِعثُْت إَِى النَاِس َعاَمة   ،الَشَفاَعةَ 

رر ـرع التيمم للمحدث حدثا  أصغر أو أكر إذا تعذر استعال اماء، إما لفقده، أو التضـيش
 .أو رائه باستعاله، أو العجز عن استعاله

                   ) قال اه تعاى:
               

 مم به:ما جوز التي  .[2]امائدة/(            

 صفة التيمم:  أو يابس.  أو طن رطب، أو حجر ،أو رمل ،جوز التيمم بكل ما عى اأرض من طاهر من تراب
ثم ينفخها لتخفيف الغبار عنها، ، ثم يرب اأرض مرة بباطن يديه، امسلم التيمم  أن ينوي

رى ـهر اليسرى، ثم يمسح ظـثم يمسح ها وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليس
 ، يفعل هذا مرة ، وهذا مرة ؛ إحياء للسنة. بباطن اليمنى، وأحيانا  يقدم مسح اليدين عى الوجه

عن عبدالرمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إى عمر بن اخطاب فقال: إي  -1
سفر أنا ا كنا ي ـَ، فقال عار بن يار لعمر بن اخطاب: أما تذكر َأن ب اماءِص أجنبت فلم أُ 

فقال النبي ،  ملسو هيلع هللا ىلصفأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتَـَمَعْكُت فصليت فذكرت ذلك للنبي ، وأنت 
بكفيه اأرض، ونفخ فيها، ثم مسح ها  ملسو هيلع هللا ىلص، ورب النبي «إَنَا َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 .()متفق عليهوجهه وكفيه.
                                                        

 (.511(، واللفظ له، ومسلم برقم )335، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (..321(، واللفظ له، ومسلم برقم )331، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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إَنَا َكاَن َيْكِفيَك : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  : -وفيه،  ي صفة التيمم - ري اه عنه عن عارو -1
فرب بكفيه ربة عى اأرض ثم نفضها، ثم مسح ها ظهر كفه بشاله « َأْن َتْصنََع َهَكَذا

 ماذا يرفع التيمم؟  .(1)متفق عليهأو ظهر شاله بكفه، ثم مسح ها وجهه. 

ابه جنابة، أو حيض، أو ، ومن أصواحتلم ،وتغوط ،إذا نوى بتيممه أحداثا  متنوعة كا لو بال
 أجزأه التيمم عن الكل.  نفاس،

 مبطات التيمم:  ونحو ذلك. ، والوطء الصاة، والطوافكيباح و يرع اكامتوضئ في متيمموا

 يبطل التيمم با يي: 
 ما يرع له التيمم :  نواقض الوضوء السابقة.، أحد  زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوما ، وجود اماء

 .ع التيمم للطهارة من احدث اأصغر أو اأكرير -1
باماء أو  فليس ها تيمم، فيزيلها - سواء كانت عى البدن أو الثوب - أما طهارة اخَبث
 ، فإن م يستطع إزالتها صى بحسب حاله. أحد امطهرات

صى عى حسب أو م يقدر عى استعاها،  وما جوز التيمم عليه،م اماء دِ َمْن عَ  -1
 . ؛ أن الواجب يسقط بالعجز عنهوا إعادة عليه ،وا تيمم  حاله با وضوء

رر بامسح ـل الباقي، فإن تضَس مسح عليه وغَ إذا اغتسل ره اماء ـَمْن ُجرح وخاف أن يض -3
 ، ويكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء . ل الباقيَس تيمم له وغَ 

بطل التيمم.. فيقطعها ثم يتوضأ ويصي.. إذا وجد امتيمم اماء وهو ي أثناء الصاة  -1
  وإن وجد اماء بعد أن صى فصاته صحيحة، وا إعادة عليه.

رت الصاة، وليس ـعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: خرج رجان ي سفر فحض
معها ماء، فتيما صعيدا  طيبا ، فصليا، ثم وجدا اماء ي الوقت، فأعاد أحدما الصاة 

أََصبَْت »عد: فذكرا ذلك له، فقال للذي م يُ  ملسو هيلع هللا ىلصوء، وم يعد اآخر، ثم أتيا رسول اه والوض
نَة  .()أخرجه أبو داود والنسائي .«َلَك اأَْجُر َمَرَتْنِ »، وقال للذي توضأ وأعاد: «َوَأْجَزأَْتَك َصَاُتَك  ،الس 

                                                        

 (.321(، واللفظ له، ومسلم برقم )317، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.133(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )331/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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 احيض والنفاس - 8
 :م فيخرج من فرج امرأة ي أوقات معلومةهو دم طبيعة وِجبَِلة يرخيه الرح احيض.  
 :أصل دم احيض 

فإذا ، خلق اه دم احيض حكمة غذاء الولد ي بطن أمه، لذلك َقَل أن حيض احامل
فإذا خلت امرأة من مل ، ولدت َقَلبه اه لبنا  َيدر  من ثدييها، لذلك َقَل أن حيض امرضع

، وهو ثم خرج ي كل شهر ستة أو سبعة أيام ،الرحمورضاع بقي ا مرف له، فيستقر ي 
 .دم نجس

                   ) قال اه تعاى:
 .[111]البقرة/ (                

 :حد احيض 

أربعة وعرون ، وغالب مدة الطهر ثاثة أومن كل شهرغالب مدة احيض ستة أو سبعة أيام 
ه، وا حد أقل وا حد أقل احيض، وا أكثره، وا لبدايته، وا لنهايت، شهر من كل يوما  

، وبعضهن يأتيها أو طهرها أكثر من ذلك أو أقل منهوبعض النساء حيضها ، الطهر وا أكثره
 . ، أو كل نصف سنةاحيض مرة كل شهرين أو ثاثة ، وبعضهن يأتيها احيض مرة كل سنة

ي كل شهر مسة أيام مثا  ثم تطهر، ثم بعد ثاثة أيام مثا  يأتيها  ومن كان يأتيها احيض
 احيض مدة يومن مثا ، فهذه عادها متبعضة، فتعتر كل أيام احيض وما بينها كله حيضا .

 :أو بعدها.هو الدم اخارج من ُقبل امرأة عند الوادة، أو معها، أو َقبلها النفاس ، 

 : غالب مدة النفاس 

ب مدة النفاس أربعون يوما ، فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها غال
تغتسل منه مرة،  وطؤها، وإن زاد إى ستن فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم فساد
 . ويستحب أن تتوضأ لكل صاة ، وتؤدي العبادات كغرها من الطاهرات

 :حكم الدم الذي خرج من احامل 
وم يسقط الولد فهو دم فساد ا ترك الصاة أجله،  أمر نها دم كثراحامل إذا خرج م

لكن تتوضأ لكل صاة، وإذا رأت دم احيض امعتاد الذي يأتيها ي وقته وشهره وحاله 
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 . ، وذلك نادر جدا  ترك من أجله الصاة والصوم وغر ذلك  فهو حيض
 :ما حرم عى احائض والنفساء 

 ، والوطء ي الفرجالطواف بالبيت احرامالصاة، والصوم، وفساء حرم عى احائض والن
 حتى تطهر وتغتسل. 

 ويرع للحائض امحافظة عى اأذكار، واأدعية، وقراءة القرآن.
 :حكم تناول ما يقطع احيض 

رر، ويكون طهرا  تصوم فيه ـللمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع احيض ما م تتض جوز
 . ا َتـفعل الطاهر، وَتـفعل موتصي

  :عامة طهر احائض 
طهرها  احيض، ومن م تر هذا السائل فعامةدم خرج إذا توقف  ا  سائا  أبيضامرأة  أن ترى

 فإن خرجت وم تتغر فهو عامة طهرها. ،  أن ُتدخل قطنة بيضاء ي حل احيض
 :حكم الصفرة والكدرة 

 ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، الصفرة والكدرة ي زمن العادة حيض، وإن رأت
 .فتصي وتصوم، ولزوجها أن يبارها

 .وإن جاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصي كالطاهرات
وجب  ،امرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصاةو

 ومثلها النفساء.  ،عليها أن تصي تلك الصاة
 :حكم مبارة احائض 

 .جوز للرجل مبارة زوجته وهي حائض من فوق اإزار
 ُيبَاِرُ نَِساَءُه َفوَق اإَزاِر َوُهَن ُحيَض. ملسو هيلع هللا ىلصقالت: َكاَن َرُسوُل اه  ري اه عنها عن ميمونة

 .(1)متفق عليه
 :حكم وطء احائض 
 . ر، كا حرم وطء امرأة ي الدبحرم وطء احائض ي الفرج -1

                                                        

 ( واللفظ له.121م برقم )(، ومسل313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                   ) قال اه تعاى:
 .[111]البقرة/ (                

، ومن وطئها قبل - أي تغتسل -ا جوز وطء احائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر  -1
 الغسل فهو آثم. 

، وعليه تد ظاممع إذا وطئ الرجل زوجته ختارا  متعمدا  عاما  أها حائض فهو آثم -3
 .التوبة ، وامرأة مثلهو ااستغفار

 :هي من استمر خروج الدم منها ي غر أوانه.  امستحاضة 
 :الفرق بن احيض والستحاضة 
ق ي قعر الرحم يسمى العاذر، ولون هذا الدم أسود ثخن، رْ ـسيان دم عِ  احيض: -1

 غليظ، منتن كريه، ا يتجمد إذا ظهر. 
ق ي أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون هذا الدم أمر، رْ سيان دم عِ  ااستحاضة: -1

 رقيق، غر منتن، يتجمد إذا خرج؛ أنه دم عرق عادي. 
  والنفساء امستحاضةاحائض وصفة غسل: 

غسل احائض والنفساء كغسل اجنابة، إا أنه يستحب للحائض والنفساء َنـْقض شعرها، 
 أس دلكا  شديدا  ، ومسح الفرج بقطعة من مسك.والغسل باء وسدر ، وَدْلك الر

ا يلزمها الوضوء لكل صاة عن هذا امستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار احيض، وو
 وحشو فرجها بخرقة أو نحوها.الدم ، لكن يستحب ، 

 : أحوال امستحاضة 

 وهي:  ، امستحاضة ها أربع حاات
 تلك امدة، ثم تغتسل وتصي. أن تكون مدة احيض معروفة ها فتجلس -1
أن تكون مدة احيض غر معلومة ها فتجلس ستة أو سبعة أيام؛ أن ذلك غالب مدة  -1

 احيض، ثم تغتسل وتصي. 
ولكنها تستطيع مييز دم احيض اأسود من غره، فإذا  معلومة، أن ا تكون ها عادة -3

 انقطع دم احيض امميَز اغتسلت وصلت.
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ثم تغتسل ، فتجلس ستة أو سبعة أيام ، تكون ها عادة، وا تستطيع أن ميز الدم أن ا  -1
 وتسمى امبتدأة. ، وتصي 

  من اضطربت دورهاحكم: 
من اضطربت دورها فأصبحت تأتيها ي الشهر أكثر من مرة، فإن تيقنت أنه حيض فهو 

 ولزوجها أن جامعها. حيض، وإن م تتيقن أنه حيض فهو دم فساد، تغتسل منه مرة وتصي،
 :حكم ما خرج من امرأة 
نطفة فهذا ليس بحيض وا نفاس، وإن وضعت اجنن  احامل إذا وضعت امرأة -1

ـخَلقة فليس بنفاس ولو رأت أربعة أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غرمُ 
وإن وأنه نفاس،  وإن وضعت مضغة ُمـخَلقة بأن تم له ثاثة أشهر تأكد أنه ولد،، الدم

أسقطت امرأة ما تبن فيه خلق اإنسان من رأس أو يد أو رجل ونحوها فهي نفساء ها 
 أحكام النفاس .

امرأة التي تستعمل اللولب منع احمل إذا نزل منها دم بعد انقطاع احيض، ورؤية  -1
 .ضأ منه فقطبل هو دم فساد، تتو ،الطهر، فهذا من أثر اللولب فقط ، فا يعتر حيضا  

 : ما تفعله امستحاضة 

تصي قدر  وا رمضان، وجلس ، وتصومالفرائض مستحاضة أن تصيجب عى ا
أوطواف  أو صوم، فعل التطوعات من صاة، كغرها ويسن هاعادها من كل شهر، 

 .ولزوجها أن جامعها ونحوذلك،
قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصت النبي ها سألَ أن فاطمة بنت أي حبيش ري اه عن ري اه عنها عن عائشة

، َوَلِكن َدِعي الَصاَة َقْدَر »إي أستحاض فا أطهر، أفأدع الصاة؟ فقال:  ا، إَن َذلَِك ِعْرق 
 .  (1)متفق عليه«. يـاِم اَلتي ُكنِْت َتـِحيِضَن فيَها، ُثَم اْغتَِسي َوَصلِ ـَ اأَي
 
 
 

                                                        

 (.333(، واللفظ له، ومسلم برقم )315، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الصـــاة كـتـاب -7
 فقه أحكام الصاة -1

  القلب:استقامة فقه 
 ، وإنا يستقيم القلب بأمرين:بالطاعات استقامت اجوارح باإيان إذا استقام القلب

 تقديم ما حبه اه تعاى عى ما حبه النفس. اأول:
 .تعظيم اأمر والنهي وهو الريعة الثاي:
له، بأسائه وصفاته وأفعا  وهو اه عزوجل اآمر الناهي ومعرفة ناشئ عن تعظيم كله وذلك

فاإنسان قد يفعل اأمر لنظر اخلق إليه، وطلب اجاه وخزائنه ، ومعرفة وعده ووعيده ، 
وامنزلة عندهم، وقد يتقي امناهي خشية سقوطه من أعينهم، أو خوفا  من العقوبات 
الدنيوية التي رتبها اه عى امناهي كاحدود، فهذا ليس فعله وتركه صادرا  عن تعظيم 

 ، وا تعظيم اآمر الناهي.اأمر والنهي
                                                    ) قال اه تعاى:

 عامة تعظيم أوامر اه:  .[111/الكهف] (              
 ، وحرص عى ، ويأي بأركاها وواجباها وسننها وحدودها العبادات أن يراعي العبد أوقات

وحزن عند فواها كمن فاتته صاة اجاعة  ، ويسارع إليها عند وجوها فرحا  ها، كاها
أن و، هكت حارمه، وحزن عند معصيته، ويفرح بطاعتهإذا انتُ  ٬وأن يغضب ، ونحوها

ا يسرسل مع الرخص، وا يكون دأبه تكون عبادته ي اخفاء أعظم منها ي العانية ، وأن 
 ل اأحكام، فإن ظهرت له احكمة مله ذلك عى مزيد اانقياد والعمل.البحث عن عل
                              ) قال اه تعاى:

                   
 .[17-15/السجدة] (                                     

 : فقه اأمر والنهي 

 جاله هو املك احق ، واملك له أوامر عى خلقه وماليكه وعبيده. اه جَل 
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وا ينهاه إا عا ي فعله واه عز وجل حكيم عليم، ا يأمر العبد إا با فيه صاحه، 
 وما أمر اه بيء إا أعان عليه ، وما هى عن يء إا أغنى عنه.فساده، 

 وامكروهات؛ ات، والواجبات وامحرمات، وامحبوباتوقد ابتى اه العباد باأوامر والشهو
يه، ومن يتبع هداه من يتبع هواه، ليميز بذلك الصادق من الكاذب، ومن يطيعه من يعص

فامأمور به والنواهي هي امحرمات وامكروهات، فاأوامر هي الواجبات وامستحبات، 
 لة السم الذي فيه هاك البدن.بمنزلة الغذاء الذي هو قوام البدن ، وامنهي عنه بمنز

ومن تيقن هذا انشـرح صدره لطاعة اه ورسوله،وطابت نفسه بفعل اأوامر، واجتناب 
   النواهي، وُحسن العبادة، حبة ه، وتعظيا  له، وتقربا  إليه با حب:

                     

                 

  [ .1-1/اأنفال]     
وإذا ضعف اإيان مال اإنسان إى احيل والبدع وامعاي، وكسل عن الطاعات، 

           )تساهل ي اأوامر والنواهي،واتبع الشهوات، وزّلت به قدمه ي النار: و
                                  

 .]21-52مريم/[ (                
 الرعية:وامر فقه اأ 

 اه عز وجل نوعان:أوامر 
أوامر حبوبة للنفس كاأمر باأكل من الطيبات، ونكاح ما طاب من النساء إى  اأول:

 أربع، وصيد الر والبحر ونحو ذلك.
 وهي نوعان: ،أوامر مكروهة للنفس الثاي:

 ن ونحوها.أوامرخفيفة كاأدعية واأذكار واآداب وتاوة القرآ -1
، سبيل اه أوامرثقيلة كالدعوة إى اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر، واجهاد ي  -1

 .والصاة، واحج وغرها
، والنظر ي اآيات الكونية، واآيات واإيان يزيد بامتثال اأوامر اخفيفة والثقيلة معا  

حبوبا ، وصار الثقيل  امكروهاإيان صار فإذا زاد الرعية، واإكثار من ذكر اه عزوجل، 
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 .، ونال مرضاة ربهخفيفا ، وحقق مراد اه من العبد بالدعوة والعبادة، وحركت بذلك جوارحه
                        ) : قال اه تعاى -1

                 
 .[11 -11/اأحزاب] (                 

                      ) : قال اه تعاىو -1
 صفات النفس:  .[111/آل عمران] (      

، ونفسا  مطمئنة، وما متعاديتان، بالسوء رَكب اه سبحانه ي كل إنسان نفسن: نفسا  أَمارة
به اأخرى، مع هذه عى هذه ثقل عى اأخرى، وكل ما التذت به هذه تأمت  َف فكل ما َخ 

ومع تلك شيطان، واحق كله مع املك وامطمئنة، والباطل كله مع الشيطان  ،كلَ مَ 
 ،وقِدم ما حبه الرب عى ما حبه النفس فشِمر رمك اه، ،واأَمارة، واحرب سجال

 .ي الدنيا واآخرة يرضيك با حب
                                 ) قال اه تعاى:

 ختتمة بالتسليم. ،مفتتحة بالتكبر ،ذات أقوال وأفعال خصوصة ه عبادة: الصاة  .[11-1/الليل] (                         
وهي واجبة عى كل مسلم ومسلمة  ،الصلوات اخمس آكد أركان اإسام بعد الشهادتنو

اخوف، وي حال الصحة وامرض، وي حال مها كانت اأحوال، ي حال اأمن و
 احر والسفر، ولكل حالٍة صاة تناسبها ي اهيئة والعدد. 

 :َفَقاَل  يََمنال إِى هَعنْ  اهَرِي  ا  ُمَعاذَبَعَث ملسو هيلع هللا ىلص َعنْهَا َأَن النَبَِي  اهَعِن اْبِن َعبَاٍس َرِي 
 اهَفإِْن ُهْم َأطَاُعوا لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأَن  ،اهَوَأِي َرُسوُل  ،اه  َشَهاَدِة َأْن َا إَِلَه إَِا إِىاْدُعُهْم »

َض َعَليِْهْم َمَْس َصَلَواٍت   حكمة مروعية الصاة:   .(1)متفق عليه .« ُكِل َيْوٍم َوَليَْلةٍ يَقِد اْفَرَ
الصواب، ومنع من الصاة نور، فكا أن النور يستضاء به فكذلك الصاة هدي إى  -1

 ، وتنهى عن الفحشاء وامنكر.  امعاي
                                                        

 (.12ومسلم برقم ) ،(، واللفظ له1325ي برقم )، أخرجه البخارمتفق عليه( 1)
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الصاة صلة بن العبد وربه، وهي عاد الدين، جد فيها امسلم لذة مناجاة ربه، فتطيب  -1
ى حاجته، وها يرتاح من موم ـرح صدره، وُتقضـ، ويطمئن قلبه، وينشبربه  عينه نفسه، وتقر

 الدنيا وآامها. 
 .اجوارحاللسان وبظهوره عى القلب و تقويته وتصفيتهان توحيد اه والصاة فيها إع -3
الصاة ها ظاهر يتعلق بالبدن كالقيام واجلوس، والركوع والسجود، وسائر اأقوال ف

واأعال، وها باطن يتعلق بالقلب، ويكون بتعظيم اه تعاى، وتكبره، وخشيته، وحبته، 
عبد وخضوعه لربه، فالظاهر يتحقق بفعل ما جاء عن النبي وطاعته، ومده، وشكره، وذل ال

 ي الصاة، والباطن يتحقق بالتوحيد واإيان، واإخاص، واخشوع.  ملسو هيلع هللا ىلص
تعظيم  وروحها،  فجسدها القيام والركوع والسجود والقراءة ،الصاة ها جسد وروح -1
رسول  والصاة والسام عىوسؤاله، واستغفاره، والثناء عليه،  وخشيته، ومده وتوحيده اه
 وآله وعى عباد اه الصاحن.  ملسو هيلع هللا ىلصاه 
  :حياته بأربعة أشياء يقيدأمر اه كل مسلم بعد إقراره بالشهادتن أن  -5

 .، احج( وهذه أركان اإسام لصيام، ا ، الزكاة )الصاة
وطبيعته؛ ليقي  منها مرين لتنفيذ أوامر اه عى نفس اإنسان، وماله، وشهوته، وي كلٍ 

 حياته حسب أمر اه ورسوله، وحسب ما حب اه ورسوله، ا حسب هواه. 
 ،ليتدرب عى طاعة اه ؛امسلم ي الصاة ينفذ أوامر اه عى كل عضو من أعضائه -2

وتنفيذ أوامر اه ي شؤون حياته كلها، ي أخاقه، ومعاماته، وطعامه، ولباسه، وهكذا 
 عا  لربه داخل الصاة وخارج الصاة. حتى يكون مطي

 الصاة زاجرة عن فعل امنكرات، وسبب لتكفر السيئات. -7
را  بِبَاِب َأَحِدُكْم َنـهَلو َأَن  تُـمْ َأَرأيْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أنه سمع رسول اه 

؟ نِـهِ ْن َدرَ َس َمّراٍت َهْل َيبَْقى مِ َخـمْ ُكَل َيوٍم  نْـهُ تَِسُل مِ َيـغْ  ء  .  نِـهِ َقاُلوا: ا َيبَْقى ِمْن َدرَ « َيْ ء  َيْ
 .(1)متفق عليه«. َن اخََطاَيابِـهِ اه و ْمـحُ َيـِس، ـمْ اخَ اِت ُل الَصلوثَ ـَفَذلَِك مَ : »َقاَل 
 فقه مناجاة الرب ي الصاة: 

 ن يدي املك.إقامة الصاة تكمل بحسن العبادة، وحسن مناجاة امعبود، وخشوع القلب ب
                                                        

 ( واللفظ له.227(، ومسلم برقم )511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .ليُحره بن يدي ربه فالعابد حقا  من فتش عن قلبه الضائع قبل الروع ي الصاة
 فحضور القلب بن يدي اه أول منزل من منازل الصاة التي تصل الفقر العاجز بالغني القادر.
 فإذا حضـر القلب ، وانقادت اجوارح للطاعة، وحصلت امناجاة، اقرب العبد من ربه،
وتناثر عليه الر من فوق رأسه إى أمص قدميه، وَقبِل الرب صاته، وغفر ذنوبه، واقرب 

 منه، وأجاب دعاءه ، وأجزل عطاءه.
فإذا وصل العبد إى هذه امنزلة صار يعبد اه كأنه يراه، فخشع القلب، وذرفت الدموع، 

 يرى من عظمة اه اجاة الرب؛ ماواشتد احياء، وعظم اانكسار، وتلذذ القلب بمن
 نعمه وإحسانه.وكريائه، وعظيم 

 والتحميد، والتسبيح وااستغفار، وأظِهر الذلة واانكسار للعزيز اجبار. فأكثِـر التكبر
فسبحان من تكَرم عى عبده هذا اللقاء اليومي، وهذه الصاة التي تصل العبد بربه، وهذه 

أمل هيئة وصورة،  وأفضل مكان وزمان،  امناجاة التي جمع بن الفقر والغني ي
 وأحسن أقوال وأفعال ، وأعظم حميد ومجيد ، وأفضل تسبيح وتقديس للملك القدوس.
فهذه هي الصاة التي تصلح أن تكون مهرا  للجنة، بل ثمنا  للمحبة، بل سّلا  للقرب من 

 الرب املك الكريم الرحيم.
 .[55-51/القمر](                            ) قال اه تعاى:

 أقسام الناس ي الصاة: 
 الناس ي الصاة مسة أصناف :

: مصٍل قرة عينه الصاة، فهو حار القلب بن يدي ربه، يعبد ربه كأنه يراه، قد أكمل اأول
 وأحسن ظاهر صاته وباطنها، فهذا من امقربن ي أعى الدرجات.

  حر قلبه بن يدي ربه، قد جاء بالواجب ي صاته، فهذا مأجور.: مصٍل إذا كَر الثاي
: مصٍل جاهد نفسه ي حضور قلبه، فيحر تارة، ويغيب تارة، فهذا معفو عنه، الثالث

 وليس له من صاته إا ما عقل منها.
: مصٍل مواظب، لكنه غافل عن صاته، فهو داخل الصاة وخارجها سواء، فهذا الرابع
 قد عَرض نفسه للعقوبة. مقصـر

: مصٍل متهاون، يصي تارة، ويرك تارة، فهذا معَذب بالنار يوم القيامة بحسب اخامس
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 تقصره، وهو أر اأقسام، وأما تارك الصاة بالكلية فهو كافر.
                                ) قال اه تعاى: -1

 .[3-1/امؤمنون] (  
                         ) قال اه تعاى:و -1

 : وات اخمسحكم الصل  .[7 -1/اماعون] (              
جب الصلوات اخمس ي اليوم والليلة عى كل مسلم مكلف، ذكرا  كان أو أنثى، إا 

 حائضا  ونفساء حتى تطهرا، وهي آ كد أركان اإسام بعد الشهادتن. 
 .[113 ]النساء/ (            ) ل اه تعاى:قا -1
 .[131]البقرة/  ( ):تعاى اهقال و -1
ْسَاَم ُبنَِي  : » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و -3  ، ْمسٍ ـ َخ َعىإَِن اْإِ

  .(1)متفق عليه«. َوَحِج البيِت ،َوِصيَاِم َرَمَضانَ ،إِيتَاِء الَزَكاةِ وَ ،َوإَِقاِم الَصَاةِ اه،َشَهاَدِة َأْن َا إَِلَه إَِا 
 إى ُهـمْ اْدعُ »ِن َفَقاَل: يَـمَ ال َث ُمَعاذا  إىَبـعَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها َأَن النَبَِي و -1

َض اه َأَن  ُهـمْ ِلـمْ وا لَِذلَِك َفَأعْ َأطَاعُ  ُهـمْ َفإْن  اه،َوَأِي َرُسوُل  اه،إا  َلـهَ َشَهاَدِة َأْن ا إ اْفَرَ
 عامات البلوغ:  .()متفق عليه«. ٍم َوَليَْلٍة... َكِل َيوْ َس َصَلَواٍت يَخـمْ  ـمْ يْـهِ َعلَ 

 :ثاثة أقسام امسلم امكلف هو )البالغ العاقل(، وعامات البلوغ
 نة، ونبات شعر العانة، وإنزال امني.مس عرة س إماموهو  ،مشرك بن الرجل وامرأة :اأول
 وهو نبات شعر اللحية والشارب. ،خاص بالرجال فقط :الثاي
 .ل واحيضوهو احم ،خاص بالنساء فقط :الثالث

 واأصم أو ،سنن عرإذا تم له رب عليها ، ويُ سنن سبعإذا تم له ويؤمر الصغر بالصاة 
 ة الصاة: ـأميَ   اإشارة ونحوما. م اأحكام الرعية بالكتابة أومكلف كغره، فـيُـعلَ اأبكم إذا بلغ فهو 

 الصاة صلة بن العبد وربه ، وأول ما حاسب عليه يوم القيامة .
                                                        

 .واللفظ له (12، ومسلم برقم )(1، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.12(، واللفظ له، ومسلم برقم )1325، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ِقيَاَمِة الَعبُْد َيْوَم ال بِـهِ اَسُب ُيـحَ إَن َأَوَل َما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي 
، َوإْن َكاَن اْنتََقَص مِ  ، َفإْن ُوِجَدْت ُتـهُ َصا ، َقاَل: اْنظُُروا َهْل نْـهَ َتاَمة  ُكتِبَْت َتاَمة  ء  ُدْوَن َتـجِ ا َيْ
ٍع ُيَكِمُل  َلـهُ  ِعِه، ُثَم َسائُِر اأَْعَاِل  َلـهُ ِمْن َتطَو   َحَسِب ِري َعىَتـجْ َما َضيََع ِمْن َفِريَضٍة ِمْن َتَطو 
 عدد الصلوات امفروضة:  .(1)ابن ماجهأخرجه النسائي و «.َك َذلِ 

بدون واسطة قبل اهجرة بسنة، وفرضها اه  ملسو هيلع هللا ىلصفرض اه الصاة ليلة اإراء عى رسوله 
وهذا يدل عى أميتها، وعى  ، سبحانه مسن صاة ي اليوم والليلة عى كل مسلم

ومسن  ،ا  ي العملفجعلها مس ها اهففثم خوعى حاجة اإنسان إليها،  حبه اه ها،
 فضا  منه ورمة.  ؛ي اأجر

 الصلوات امفروضة ي اليوم والليلة عى كل مسلم ومسلمة مس صلوات، وهي:و
 :رك الصاةاتحكم   وصاة اجمعة يوم اجمعة ي اأسبوع مرة.، العر، وامغرب، والعشاء، والفجرالظهر، و

َلم، ُيـعهاونا  وكسا ، فإن كان جاها  كا  مطلقا  ترر، وكذا تاركها فَ من جحد وجوب الصاة كَ 
من ترك الصاة تركا  و، تِل كافرا  ـفإن تاب وإا قُ ، كها ُيستتاب رَ ـوإن كان عاما  بوجوها وتَ 

ومن يصي أحيانا  ويركها ، مطلقا  بحيث ا يصي أبدا  فهو كافر مرتد عن دين اإسام
عى نفسه جناية كبرة،  ومرتكب إثا  عظيا ، وجانٍ لكنه فاسق،  ،أحيانا  فليس بكافر

 .بعد الشهادتن ي أعظم فريضة ي الدين ورسوله ٬وعاص 
 . [11]التوبة/   (        ) قال اه تعاى: -1
ْرِك ـإَن َبْنَ الَرُجِل َوَبْنَ الِش »وُل: َيـقُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: َسِمْعُت النَبَِي و -1
 .()أخرجه مسلم«. َتْرَك الَصاةِ ُكْفِر الوَ 
 «.ُلوهُ َفاْقت نَـهُ َمْن َبَدَل ِديْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن النبي و -3

 .(6)أخرجه البخاري
 

                                                        

 (.1115(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )521/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 1)
 (.11برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.3117برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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  أبداً الصاة  من تركاآثار امرتبة عى : 
سقط وايته، ويسقط حقه الزواج بمسلمة، وت من ترك الصاة مطلقا  ي احياة: ا حل  -1

 مها؛ أنه كافر. رَ اه من حيوان، وا حل له دخول مكة وَح ي احضانة، وا يرث، وحرم ما ذكّ 
َسل، وا ُيكَفن، وا ُيصى عليه، وا ُيدفن ي مقابر امسلمن؛ أنه ليس ُيـغإذا مات ا  -1

 فضل انتظار الصاة:   نه كافر. منهم، وا ُيدعى له بالرمة، وا يورث، وخلد ي النار؛ أ
 ا َكاَن ي َصاٍة مَ َعبُْد يالا َيَزاُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

َف َأْو رِ ـُه، َحتَى َينَْص َحـمْ ارْ  ُهـمَ ، اللَ َلـهُ اْغِفْر  ُهـمَ اِئَكُة: اللَ امَ تَظُِر الَصاَة، َوَتُقوُل ُه َينَا ُمَص 
 .(1)متفق عليه«. ِدَث ُيـحْ 
  ِ؟م حصل اخشوع ي الصاةب 

 منها: وحصل اخشوع ي الصاة بأمور،  
 .بن يدي اه ي الصاة حضور القلب -1
 . من القرآن والدعاء الفهم واإدراك ما يقرأ أو يسمع -1
ولد ومعرفة حقارة النفس، فيت ،ن أمرين: معرفة جال اه وعظمتهالتعظيم، ويتولد م -3

 ، واخشوع له. ٬منها اانكسار 
 تقصررؤية اهيبة، وهي أسمى من التعظيم، وتتولد من امعرفة بقدرة اه، وعظمته، و -1

 العبد ي حقه سبحانه. 
 . ، ويطمع ي فضله ومغفرتهورضاه الرجاء، وهو أن يرجو بصاته ثواب اه عز وجل -5
 قصره ي حق اه سبحانه. احياء، ويتولد من معرفة نعم اه، وت -2
امحافظـة عى فضيلـة تتعلـق بذات العبـادة كاخشـوع فـي الصـاة مثـا  أهـم من فضيلة و

 تتعلق بمكاها، فا يصي ي مكان يذهب معه اخشوع كالزحام ونحوه.
                                  ) قال اه تعاى:

 .[3 -1/امؤمنون]   (  
 

                                                        

 (، ي كتاب امساجد، واللفظ له.212(، ومسلم برقم )172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :صفة البكاء امروع 
ع لصدره أزيز كأزيز مَ ع صوت، بل كانت تدمع عيناه، وُيْس فْ م يكن بشهيق ورَ  ملسو هيلع هللا ىلصبكاؤه 

 ْرَجل من البكاء.ـامِ 
وتارة خوفا  عى أمته وشفقة عليها، وتارة رمة للميت،  اه،تارة من خشية  ملسو هيلع هللا ىلصوكان بكاؤه 

وآائه ونعمه، وأخبار اه د والوعيد، وذكر وتارة عند ساع القرآن حينا يسمع آيات الوع
 اأنبياء ونحو ذلك.

                                          ) قال اه تعاى:
                                       

 .[112 -112/اإراء]   (               
  كلها عبادة هحياة امسلم: 

خلق اه اأرض كلها مسجدا  للعبادة، والوقت كله مسجد للعبادة، واإنسان بقلبه 
 زمان ومكان لربه العظيم، فايليق به أن يعبث ي أصل وجوده وهوي كل  وجوارحه يتعبد

 .[52/ الذاريات]                    تعاى: عبادة اه 
          ) لعباده أبواب العبادة ي كل حال:ومن رمة اه أن فتح 

 :أوقات عرض اأعال عى اه عز وجل  . [123-121/ اأنعام]   (                                 
 َوَيْومَ  ْثنَْنِ اإ َيْومَ  نَةِ اجَ  َواُب َأب ُتْفتَُح » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َأنَ ري اه عنه عن أي هريرة  -1

 ،َشْحنَاءُ  أَِخيهِ  َوَبْنَ  َبيْنَهُ  َكاَنْت  َرُجا   إَِا  ا  َشيْئ  ٬بِا ِركُ ـُيْش  َا  ُمْسِلمٍ  َعبْدٍ  لُِكِل  يُْغَفرُ ف ،ِميسِ اخَ 
 .(1)أخرجه مسلم .«َيْصَطِلَحا َحتَى َهَذْينِ  ظُِرواَأن ،َيْصَطِلَحا َحتَى َهَذْينِ  ظُِرواَأن :َقاُل َفي
 بِالَليْلِ  َمَاِئَكة   فِيُكمْ  َيتََعاَقبُونَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َأنَ ري اه عنه  أي هريرةوعن  -1

 يُكمْ ف َباُتوا اَلِذينَ  َيْعُرُج  ُثمَ  ،اْلَفْجر َوَصَاةِ  اْلَعْرِ  َصَاةِ  ي تَِمُعونَ َوجْ  بِالنََهارِ  َوَمَاِئَكة  
 َوُهمْ  يْنَاُهمْ َوَأت ، ونَ ُيَصلّ  َوُهمْ  َتَرْكنَاُهمْ  :ُقوُلونَ َفي؟ِعبَاِدي َتَرْكتُمْ  َكيَْف :ِهمْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  ُهمْ ـلُ َفيَْسأ

  .()متفق عليه. «ُيَصل ونَ 

                                                        

 (.1525برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، واللفظ له.231(، ومسلم برقم )555ري برقم )أخرجه البخامتفق عليه،  ( )
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 اأذان واإقامــة - 7
 :باإعام بدخول وقت الصاة بذكر خصوص.  ٬هو التعبد  اأذان 

 حكمة مروعية اأذان:   . النبوية ِرع اأذان ي السنة اأوى من اهجرةـُش وقد 

 لأذان حكم عظيمة، منها:
 إعان التوحيد، وتذكر الناس به ليا  وهارا . -1
 ودعاء إى صاة اجاعة التي فيها خر كثر. ، اأذان إعام بدخول وقت الصاة ومكاها -1
النعم، وهذا هو  ِل أداء الصاة التي هي من أَج  ،اأذان تنبيه للغافلن، وتذكر للناسن -3

 وقت اأذان والصاة ي العام :  باإعام بالقيام إى الصاة بذكر خصوص.  ٬هي التعبد  اإقامة:  واأذان دعوة للمسلم حتى ا تفوته هذه النعمة. ، الفاح

 اأذان ي العام كله مستمر، ا يقف دقيقة واحدة .
لوات اخمس ي وقت واحد ، هذا ففي كل وقت يؤذن امؤذنون ي العام جميع الص

يؤذن ي أقى الرق للفجر ، وهذا يؤذن ي أدنى الرق للظهر ، وهذا يؤذن ي وسط 
 اأرض للعر ، وهذا يؤذن ي الغرب للمغرب ، وهذا يؤذن ي أقى الغرب للعشاء .

وهكذا ي الصيام ، ي وقت واحد أهل الرق يتسحرون ، وأهل الغرب يفطرون ، وهكذا 
 ي الزمان ، ي وقت واحد أهل الرق ي الليل ، وأهل الغرب ي النهار.
 فسبحان َمْن هذه قدرته، وَمْن هذا ملكه، وَمْن هذا َخْلقه، وَمْن هذا تدبره . 

 .[1/املك] (                                  ) قال اه تعاى: -1
 حكم اأذان واإقامة:   .[11/النور] (                         ) قال اه تعاى:و -1

 .حرا  وسفرا  ،  رض كفاية عى الرجال دون النساءاأذان واإقامة ف 
 وصاة اجمعة.  ،واأذان واإقامة يكونان فقط للصلوات اخمس

                                    ) قال اه تعاى:
 .[2/اجمعة] (                 
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  أربعة:ملسو هيلع هللا ىلص مؤذنـو النبي 
 ظرَ وسعد القَ  ..بامدينة ملسو هيلع هللا ىلصي مسجده ري اه عنها بال بن رباح وعمرو بن أم مكتوم 

 ي امسجد احرام بمكة.ري اه عنه وأبو حذورة  ..ي مسجد قباءري اه عنه 
 فضل اأذان:   فرد اإقامة.ويُ  ،ِجع اأذانرَ ـي اإقامة، وبال كان ا يُ نِ ــثَ ـويُ  ،ِجع اأذانرَ ـوأبو حذورة كان يُ 

يسن للمؤذن أن يرفع صوته باأذان، فإنه ا يسمع مدى صوت امؤذن جن  وا إنس وا 
 .يء إا شهد له يوم القيامة

 ن صى معه. َسِمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر م نْ وامؤذن ُيـغفر له مدى صوته، وُيَصِدقه مَ 
ُه َأَن أَبا  أنهبِن َعبِْدالَرْمَِن ْبِن أَي َصْعَصَعَة اأَنَصاِرِي ُثَم امَاِزِي َعْن أَبِيِه  اه َعبْدِ عن  -1 َأْخَرَ

َباِدَيتَِك َفأََذنَت َفإَِذا ُكنَْت ي َغنَِمَك أَْو  ،ِحب  الَغنََم َوالبَاِدَيةَ ـَسِعيٍد اخُْدِرّي َقاَل َلُه : إِِي َأَراَك تُ 
ء  إَِا َفإَِنُه َا َيْسَمُع َمَدى َصْوِت امَؤِذِن ِجن  َوَا إِْنس  َوَا َي  ،بِالَصَاِة َفاْرَفْع َصْوَتَك بِالنَِداءِ 

 .(1)أخرجه البخاري. ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسِمْعتُُه ِمْن َرُسوِل  :َقاَل أَبو َسِعيدٍ  .َشِهَد َلُه َيْوَم اْلِقيَاَمةِ 
امَؤِذنوَن » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصعن معاوية بن أي سفيان ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و -1

 ن: ااأذقوة   .  ()أخرجه مسلم«. َأْطَوُل النَاِس َأْعنَاقا  َيوَم الِقيَاَمةِ 
َلـُه  إَذا ُنوِدَي لِْلَصاِة َأدَبَر الَشيَْطانُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

اط  َحتَى ا َيْسَمَع التَْأِذيَن، َفإَذا ُقِيَ النَِداُء أَقبََل، َحتَى إَذا ُثِوَب لِلَصاِة َأدَبَر، َحتَى إذَ  ا ُرَ
ْم َيُكْن َي التَثِْويُب أَقبََل، َحتَى َيـْخطَُر َبْنَ امرِء َوَنْفِسه َيـُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، لِـَا َلــُقِض 

  َمـن  يؤذن ويقيم؟  .(6)متفق عليه«. ىـَيْذُكُر، َحتَى َيظََل الَرُجُل ا َيْدِري َكْم َصلَ 

امة، ك باإقلَ ك باأذان، واإمام أمْ لَ يسن أن يتوى اأذان واإقامة رجل واحد، وامؤذن أمْ 
 أو قيامه ونحو ذلك.  ،أو رؤيته ،ة اإمامفا يقيم امؤذن إا بإشار

إا )اهُ أكر( فيجمع اجملتن بنََفٍس  يسن إفراد كل ملة من ُجـمل اأذان بنََفٍس واحدو
                                                        

 (.212برقم ) البخاريأخرجه  (1)
 (.317برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.312(، واللفظ له، ومسلم برقم )211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصفلم يثبت عن النبي  وجيبه السامع كذلك، أما اإقامة، واحد، وأحيانا  يفرد كل ملة
 روط صحة اأذان:   ر مروع يقوله من سمع اإقامة. كْ ذِ 

 يشرط لصحة اأذان ما يي:
،  أن يكون اأذان مرتبا ، متواليا ، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يكون امؤذن مسلا 

بالغا  أو ميزا ، وأن يكون اأذان باللغة العربية عى حسب ما جاء  ،ذكرا ، أمينا ، عاقا ، عدا  
 سنن اأذان:  ي السنة، واإقامة كذلك. 

عند قوله )حي عى الصاة( وشاا   يسن ترتيل اأذان، ورفع الصوت به، وأن يلتفت يمينا  
سم كل ملة من اجملتن عى قْ ـيَ  أحيانا  و وهذا ظاهر السنة ، عند قوله )حي عى الفاح(

 ،  ويسن االتفات ي اأذان ولو مع وجود مكرات الصوت ؛ لثبوته رعا . اجهتن
 ت ركن اأذان .أن رفع الصو ؛ذن ا يلتفت ؤلتفات يضعف الصوت فإن اموإن كان اا

، و ، مرسا  يديهيسن للمؤذن أن يكون َصيِتا ، عاما  بالوقت، مستقبل القبلة، متطهرا ، قائا 
 صفات اأذان الواردة والثابتة ي السنة:   .؛ ليكون أبلغ لصوته وأن يؤذن عى مكان مرتفع

 جب أن يكون اأذان مرتبا  ومتواليا  بإحدى الصفات اآتية :
رة ـوهومس عش ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عهد أذان بال ري اه عنه الذي كان ُيؤِذن به ي وى:الصفة اأ
، أَْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، أَْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، أَْكَرُ  اُه ،أَْكَرُ  اهُ ،  أَْكَرُ  اهُ ،  أَْكَرُ  اهُ »ملة: 

، َحَي عى الَصَاةِ ، َحَي عى الَصَاةِ ، أَْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه، ُل اهأَْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َرُسو
 .(1) وابن ماجه أخرجه أبو داود .«ها إَلـَه إَا ا، أَْكَرُ  ، اُهأَْكَرُ  ، اُهَحَي عى الَفَاِح ، َحَي عى الَفَاِح 

رة ملة، التكبر أربعا  ي ـوهو تسع عش ، اه عنه أذان أي حذورة ري الصفة الثانية:
 أوله مع الرجيع.

ُقْل: »التأذين هو بنفسه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي حذورة ري اه عنه قال: َألقى عَي رسول اه 
، َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، َأْشَهدُ  ، اه َأْكَرُ ، اه َأْكَرُ ، اه َأْكَرُ َأْن ا إَلـَه إَا اه، َأْشَهُد َأَن  اه َأْكَرُ
 .ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه، َأْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه  ]مرتن، مرتن[ 

                                                        

 (.712(، وأخرجه ابن ماجه برقم )122/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 نَ قال: ُثَم اْرِجْع َفُمَد ِمْن َصْوتَِك: َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، َأْشَهُد أَ 
ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه، َأْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه، َحَي عى الَصاِة، َحَي عى الَصاِة، َحَي 

، ا إَلـَه إَا ا ، اه َأْكَرُ  .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. هعى الَفاِح، َحَي عى الَفاِح، اه َأْكَرُ
ان أي حذورة ري اه عنه السابق إا أن التكبر ي أوله مرتان فقط، مثل أذالصفة الثالثة: 

 .()أخرجه مسلمفيكون سبع عرة ملة. 
أن يكون اأذان كله مثنى مثنى، وكلمة التوحيد ي آخره مفردة، فيكون  الصفة الرابعة:

 .ثاث عرة ملة
َمثْنَى َمثْنَى، َواإَقاَمُة  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اه  ابن عمر ري اه عنها قال: َكاَن اأََذاُن عى َعْهدِ عن 

، إَا َأنَك َتُقوُل: َقْد َقاَمِت الَصاُة، َقْد َقاَمِت الَصاُة.   .(6)أخرجه أبو داود والنسائيَمَرة  َمَرة 
السنة أن يؤذن هذه الصفات كلها، هذا مرة، وهذا مرة، وهذا ي مكان، وهذا ي مكان؛ حفظا  و

، الَصاُة مبعد حي عى الفاح )الَصاُة َخْر  ِمَن النَو الثاييزيد امؤذن ي أذان الفجر  . ، فيقتصـر عى صفة واحدةوإحياء  ها بوجوهها امروعة امتنوعة، ما م خش فتنةللسنة، 
  من يقَدم ي اأذان:  (، وذلك ي ميع صفات اأذان السابقة. مَخْر  ِمَن النَو

أهل َشاَح مؤذنان فأكثر ُقِدم اأفضل صوتا ، ثم اأفضل ي دينه وعقله، ثم َمْن ختاره إذا تَ 
 حكم تعدد اأذان :  ، ثم قرعة، ويباح اخاذ مؤذنن للمسجد الواحد. دجامس

الفجر  ميع الصلوات اخمس ُيؤَذن لكل صاة أذان واحد إذا دخل وقتها، ويستثنى من ذلك
 ل واحدة أذانن، وَمْن َجـَمع بن صاتن أََذن لأوى ثم أقام لكل فريضة.جمعة، فيؤَذن لكوا

والسنة إيقاع اأذان اأول للفجر ي السحر، وهو سدس الليل اأخر، قبل الفجر بساعة 
تقريبا ، وإيقاع النداء اأول للجمعة قبل النداء الثاي بوقت يتسع للغسل وامجيء إى 

 ا . امسجد قدر ساعة تقريب

وحن كثر الناس ي عهد ، حن جلس اإمام عى امنر للخطبة كاناأذان يوم اجمعة و
                                                        

 (.121(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )513أبو داود برقم )/ أخرجه صحيححسن ( 1)
 (.372برقم ) أخرجه مسلم( )
 (، وهذا لفظه.211(،  وأخرجه النسائي برقم )511/ أخرجه أبوداود برقم )حسن( 6)
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، ، ووافقه الصحابة ري اه عنهم عى ذلكيعثان ري اه عنه زاد قبله النداء الثا
 حكم اأذان امَسَجل:  .واإقامة هي النداء الثالث

 ج إى نية وأداٍء ي كل وقت كالصاة.اأذان عبادة تتكرر كل يوم مس مرات، وحتا

 :  انعام من إذاعة وتلفاز ونحوما له حالتونقل اأذان عن طريق وسائل اإ
أو بلد آخر ، ، سواء كان أذان بلده  ، عبَ  تاـنقا  مبارا  فهذا يُ  إن كان اأذان منقوا  : اأوى

 ر به .والذكر مأمو ، كرأن اأذان ذِ  ؛وتستحب إجابته ولو تكرر 

 ؛فهذا اترع إجابته بث بواسطة وسائل اإعام امختلفة،ويُ  مسَجا ،أن يكون اأذان : الثانية
ت القيام ل يفوِ ، وااعتاد عى امسجِ ةى نيإحتاج  ة، واأذان عبادةأن العبادات توقيفي

أو ، كان ي بلدسواء  ،امبار ، وا يأخذ حكم اأذان الرعيعتبار لها، فا هذه الشعرة
 حكم اأذان قبل الوقت:  أو مطار أو غرها من امجامع الكبرة . ، مستشفى سوق، أو 

؛ أنه عبادة ها اأذان قبل دخول الوقت ي ميع الصلوات اخمسوا جوز ا جزئ 
 وقت حدد.

ختم من ويسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم؛ لرجع القائم، ويستيقظ النائم، و
 يتهجد صاته بالوتر، فإذا طلع الفجر أذن لصاة الصبح.

إذا َأَخر صاة الظهر لشدة حر، أو َأَخر العشاء إى الوقت اأفضل، فالسنة أن ُيؤِذن عند و
 فضل متابعة امؤذن:   .إذا كان ي السفر، وعند دخول الوقت إذا كان ي احر إرادة فعل الصاة

إَذا َسِمْعتُـُم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبن العاص ري اه عنها أنه سمع النبي  عن عبداه بن عمرو
ى َعَي َصاة  َصى اه َعَليِه بِـَها ـامَؤِذَن َفُقوُلوا ِمثَل َما َيـُقوُل، ُثَم َصل وا َعَي، َفإَنُه َمْن َصلَ 

ِة ا َتنْبِغي إَا لَِعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اه، َوَأْرُجو َمنِْزَلة  ي اجنَ  فإهاَعْرا ، ُثَم َسُلوا اه ي الَوِسيَلَة، 
 ما يقوله من سمع اأذان:  .(1)أخرجه مسلم«. َأْن َأُكوَن َأنا ُهَو، َفَمْن َسأَل ي الَوِسيَلَة َحَلْت َلـُه الَشَفاَعةُ 

 : ما يييسن من سمع امؤذن 
                                                        

 (.311برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 (. ٬ُقَوَة إَا بِا، فيقول السامع: )َاَحْوَل َوَا  احيعلتنأن يقول مثله لينال مثل أجره إا ي -1
 . ملسو هيلع هللا ىلصي عى النبي ـبعد انتهاء اأذان يسن أن ُيصلِ  -1
ما ورد عن جابر بن عبداه ري اه عنها  ملسو هيلع هللا ىلصبعد ما يصي عى النبي  ُيسن أن يقول -3

َرَب َهِذِه الَدعَوِة التَاَمِة، َوالَصاِة  َمْن َقاَل ِحَن َيْسَمُع النَِداَء: الَلُهـمَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه 
ُه، َحَلْت َلـُه الَقائَمِة، آِت ُمـَحـَمدا  الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعثُْه َمَقاما  َمـْحـُمودا  اَلِذي َوَعْدتَ 

 .(1)أخرجه البخاري«. َشَفاَعتي َيوَم الِقيَاَمةِ 
 هادتن ما يي:أن يقول بعد فراغ امؤذن من الش -1

َمْن َقاَل ِحَن َيْسَمُع »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه عن رسول اه 
يَك َلـُه، َوَأَن ُمـَحـَمدا  َعبُْدُه َوَرُسوُلـُه، َرِضيُت  بِاه  امَؤِذَن: َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ

 .  ()أخرجه مسلم«. ُسوا  َوبِاإْساِم ِدينا ، ُغِفَر َلـُه َذْنبُـهُ َرّبا  َوبُِمـَحـَمٍد رَ 
  حكم إجابة أكثر من مؤذن:  ثم يدعو لنفسه با شاء. -5

فمن كان ي بلد وسمع امؤذنن من جهات متعددة ان عبادة ، وإجابة امؤذن عبادة ، اأذ
 حكم أخذ اأجرة عى اإمامة واأذان:  متابعته .، ونال أجر اأول منهم ، فإن سمع آخر أجابه إن شاء أجاب

ا يأخذ اإمامة واأذان عبادتان عظيمتان خالصتان ه عز وجل ، وأجرما عى اه ، ف
أخذ اجُْعل  ااإمام عى إمامة امصلن أجرا ، وا يأخذ امؤذن عى أذانه أجرا ، وجوز ه

 فضل امي إى الصاة ي امسجد عى طهارة:   عز وجل.  ٬ذنيها، إذا قام بوظيفته الذي ُيرف من بيت امال أئمة امساجد ومؤ
َمْن َتطََهَر ي بِيْتِـِه، ُثَم َمَشى إى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

، َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت اه، ليَـْقِي َفِريَضة  ِمْن َفَراِئِض اه، َكاَنْت َخْطَوت اُه إْحَداُهـَا َتـُحط  َخطيْئَة 
 .(6)أخرجه مسلم«. َواأُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجة  

َمْن َخَرَج ِمْن َبيْتِـِه ُمتََطِهرا  إَى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أمامة ري اه عنه أن رسول اه و -1
 َتْسبِيِح الُضَحى ا َينِْصبُـُه إا إَياُه َصاٍة َمْكتُوَبٍة َفَأْجُرُه َكَأْجِر احَاِج امُـْحِرم، َوَمْن َخَرَج إَى 

                                                        

 (.211برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.312برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.222برقم ) لمأخرجه مس( 6)
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 حكم من دخل امسجد وامؤذن يؤذن:   .(1)أخرجه أبو داود«. َفَأْجُرُه َكَأْجِر امْعتَـِمِر، َوَصاة  َعَى أَثِر َصاٍة ا َلْغَو َبيْنَـُهـَا ِكتَاب  ي ِعِليِنَ 

امؤذن، ثم يدعو بعد الفراغ من من دخل امسجد وامؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع 
 حكم من خرج من امسجد بعد اأذان:  اأذان، وا جلس حتى يصي حية امسجد ركعتن.

 مقدار ما بن اأذان واإقامة:  نحوما. و وجديد وضوءأمن مرض،لعذر زأحٍد اخروج من امسجد إاإذا أذن امؤذن فاجو
ولكن ينبغي اانتظار بمقدارما يتوضأ  اأذان واإقامة، مقدار اانتظار بن يثبت دليل ي م

بمقدار ربع ساعة تقريبا  يتمكن من اإتيان إليها َمْن هو  ويصي الراتبة القبلية، امسلم،
 ن َمْن هو داخل امسجد.خارج امسجد، ويدعو ويصي ويذكر اه ويتلو القرآ
 ذلك فوات سنة، أو حرمان الناس من وجوز اإقامة مبارة بعد اأذان إذا م يرتب عى

 .فيصي الراتبة ثم يقيم إدراك اجاعة ، أما امسافر فله أن يؤِذن ثم يقيم مبارة إا الفجر
،  ةواإلزام به دفعا  للحرج وامشق ،ذا رأى إمام امسلمن تقدير وقت اإقامة بعد اأذانإو

 صفات اإقامة الواردة والثابتة ي السنة:   وعى الناس طاعته .، فله ذلك  ةللمصلح ا  قيقوح
 أن تكون اإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات اآتية:  جب

إحدى عرة ملة، وهي إقامة بال ري اه عنه التي كان يقيم ها بن يدي  الصفة اأوى:
، اهُ )اُه وهي:  ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، أَْشَهُد َأْن َا إَلـهَ  أَْكَرُ إَا اه، أَْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه، َحَي  أَْكَرُ

، اهُ عى الَصَاِة،  َحَي عى الَفَاِح، َقْد َقاَمِت الَصاُة، َقْد َقاَمِت الَصاُة، اهُ ، َا إَلـَه  أَْكَرُ أَْكَرُ
 .()أخرجه أبوداود(. إَا اه

إقامة أي حذورة ري اه عنه: )التكبر أربعا ، رة ملة، وهي ـسبع عش الصفة الثانية:
والتشهدان أربعا ، واحيعلتان أربعا ، وقد قامت الصاة مرتن، والتكبر مرتن، وا إله إا 

 .(6)أخرجه أبو داود والرمذياه مرة(. 
، َأْشَهُد َأْن َا  ، وهي : ر ملـعش الصفة الثالثة: ، اه َأْكَرُ إَلـَه إَا اه، َأْشَهُد َأَن )اه َأْكَرُ

                                                        

 (.551/أخرجه أبوداود برقم )حسن( 1)
 (.122/أخرجه أبو داود برقم )حسن صحيح( )
 .(121(، وأخرجه الرمذي برقم )511/أخرجه أبوداود برقم )حسن صحيح( 6)
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ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اه، َحَي عى الَصَاِة، َحَي عى الَفَاِح، َقْد َقاَمِت الَصاُة، َقْد َقاَمِت الَصاُة، 
، َا إَلـَه إَا   .(1)أخرجه أبو داود والنسائي(. اه اه َأْكَرُ

ا  للسنة بوجوهها امتنوعة، وإحياء  ها، ما م ُتـخش يسن أن يقيم هذا مرة، وهذا مرة؛ حفظ
 . ، فيقتر عى صفة واحدةفتنة
 . وذكر اه، وتاوة القرآن ،والصاة ،بن اأذان واإقامة الدعاء نيسو
جوز استعال مكر الصوت ي اأذان، واإقامة، والصاة، واخطبة إذا دعت احاجة و

 صفة اأذان ي امطر والرد الشديد:  صى بدونه . ، أو تشويش ،فإن حصل به ررأَوى تركه، ، فإذا م تكن له حاجة فاإليه

يسن للمؤذن ي الرد الشديد أو الليلة امطرة ونحوما أن يقول بعد احيعلتن، أو بعد 
 : ، وهواأذان ما ثبت ي السنة
 . ()متفق عليه )أَا َصل وا ي الِرَحاِل(

 . (6)متفق عليه ل وا ي ُبيُوتُِكْم(أو يقول: )َص 
 اأذان واإقامة ي السفر: حكم   من أحب احضور ُرع له ولو تكلف.ويفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء  للسنة، 

 فقال ،يريدان السفر ملسو هيلع هللا ىلصعن مالك بن احويرث ري اه عنه قال: أتى رجان النبي 
 حكم اأذان واإقامة للصلوات:  .()متفق عليه«.ا، ُثَم أَِقيَا، ُثَم ليَُؤَمُكَا َأْكُرُكَا ـََفَأِذنإَذا َأْنتُـَا َخَرْجتُـَا : »ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه

 : للصلوات بالنسبة مروعية اأذان واإقامة أربع حاات
 وهي الصلوات اخمس، واجمعة.  ، صاة ها أذان وإقامة :اأوى
 ة. ـمقضيَ ا والصلواتي الصاة امجموعة إى ما قبلها،وه،صاة ها إقامة واأذان ها :الثانية
 وهي صاة الكسوف واخسوف.  ،صاة ها نداء بألفاظ خصوصة :الثالثة
وذلك مثل صاة النفل، وصاة اجنازة، والعيدين،  ،صاة ا أذان ها واإقامة: الرابعة

 وااستسقاء ونحوها. 
                                                        

 (.211(، وأخرجه النسائي برقم )511/أخرجه أبو داود برقم )حسن( 1)
 (.227، ومسلم برقم )(222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.222(، ومسلم برقم )211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.271(، واللفظ له، ومسلم برقم )231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 أوقات الصلوات اخمس - 3
 ؛عى كل مسلم ومسلمة مس صلوات ي اليوم والليلة وتعاى حانهفرض اه سب 

 ، وهي : الظهر والعر وامغرب والعشاء والفجر.رمة منه بعباده
 وهي: ،  أوقات الصلوات امفروضة مسة 

 .ويبدأ من زوال الشمس إى أن يصر ظل كل يء مثله  وقت الظهر: اأول:
 تأخرها واإبراد ها، وهي أربع ركعات. فيسن  ،وتعجيلها أفضل إا ي شدة حر

رورة إى ـويبدأ من خروج وقت الظهر إى اصفرار الشمس، والض ر:ـوقت العص :الثاي
 غروها، ويسن تعجيلها، وهي أربع ركعات. 

ويبدأ من غروب الشمس إى مغيب الشفق اأمر، ويسن تعجيلها،  وقت امغرب: الثالث:
 وهي ثاث ركعات. 

رورة إى طلوع ـويبدأ من مغيب الشفق اأمر إى نصف الليل، والض وقت العشاء: الرابع:
 الفجر الثاي، وتأخرها إى ثلث الليل أفضل إن تير، وهي أربع ركعات. 

ويبدأ من طلوع الفجر الثاي إى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل،  وقت الفجر: اخامس:
 وهي ركعتان.س ، وأحيانا  ينرف حن يسفر، ويسن أن يدخل فيها بَغَلس، وينرف بَغلَ 

                              )قال اه تعاى :  -1
 .]71اإراء/[ (          

                         )وقال اه تعاى :  -1
 .]11-17الروم/[ (         

َصِل »أَن َرُجا  َسأَلـُه َعْن َوْقِت الَصاِة؟ َفَقاَل َلـُه:  ملسو هيلع هللا ىلصي عن بريدة ري اه عنه عن النبو -3
( َفَلـَا َزاَلِت الَشْمُس أَمـَر بِاا  َفأَذَن، ُثَم أَمـَرُه َفأَقاَم الظ ْهَر، ُثَم «. َمَعنَا َهَذْينِ  )َيـْعني اليَْوَمْنِ

، َوالَشْمُس ُمْرَتِفعَ  ، ُثَم أَمـَرُه َفأَقاَم امَْغِرَب ِحَن َغاَبِت الَشْمُس، أَمـَرُه َفأَقاَم الَعْرَ ة  َبيَْضاُء َنِقيَة 
 ُثَم أَمـَرُه َفأَقاَم الِعَشاَء ِحَن َغاَب الَشَفُق، ُثَم أَمـَرُه َفأَقاَم الَفْجَر ِحَن َطَلَع الَفْجُر.

َد بِـَها، َوَصلَ َفَلـَا أْن َكاَن اليَْوُم الثَاي أَمـَرُه َفأْبَرَد بِ  َر ـى الَعْص ـالظ ْهِر، َفأْبَرَد بِـَها، َفأْنَعَم أْن ُيْرِ
، أَخَرَها َفْوَق اَلِذي َكاَن، َوَصلَ  ى ـى امَْغِرَب َقبَْل أْن َيـِغيَب الَشَفُق، َوَصلَ ـَوالَشْمُس ُمْرَتِفَعة 
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أيَن الَساِئُل َعْن َوْقِت »ُثَم قال: . الَفْجَر َفأْسَفَر بِـَها ىـالِعَشاَء َبـْعَدَما َذَهَب ُثُلُث الَليِْل، َوَصلَ 
 .(1)أخرجه مسلم«. َوْقُت َصاتُِكْم َبْنَ َما َرأيتُـمْ »قال:  ، ٬َفَقاَل الَرُجُل: أنا َيا َرُسوَل ا«. الَصاِة؟

 متى تكون الصاة عند اشتداد احر؟ 

إَذا اْشتََد احر  : » ملسو هيلع هللا ىلصلقوله ؛ رـهر إى ُقرب العصر صاة الظإذا اشتد احر فالسنة أن ُتؤَخ 
 .()متفق عليه«.ِح َجَهنَمَ ـَفَأبِرُدوا بِالَصاِة، َفإَن ِشَدَة احِر ِمْن َفيْ 

 :حكم تأخر الصاة 

حـرم تأخيـرالصاة امفروضة عن ويصي كل صاة ي وقتها، جب عى كل مسلم أن 
 .ونحـو ذلك شديد يمنعه من ذكر الوقت  شدة خوف، أو مرضوقتها إا لناوي اجمع، أو ي

 .[113/النساء] (                            ) قال اه تعاى:
 :أوقات الصاة إذا خفيت اأوقات 

بيِـنة كونية ه، وعامة من رمة اه بعباده أْن جعل لكل صاِة فريضٍة وقتا  معلوما  تصَلـى في
  وغروب شمسٍ  ،ومن كان يقيم ي باد يتايز فيها الليل والنهار بطلوع فجرٍ  تدل عليه،

 .  كغره ي الوقت امقدر رعا  يصوم ويصي -ولو طال أحدما جدا   -
من كان يقيم ي باد ا تغيب الشمس عنها صيفا ، وا تطلع فيها الشمس شتاء، أو ي باد و

عليهم أن هؤاء كلهم فكشال آسيا وأوربا،  هر مثا  وليلها ستة أش ،يستمر هارها ستة أشهر
رين ساعة، ويقِدرون أوقاها عى أقرب بلد ـيصلوا الصلوات اخمس ي كل أربع وعش

               ) : إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات امفروضة بعضها عن بعض
                         ) 

 .]5 -1/الطاق[  
 
 
 
 

                                                        

 (.213برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.212(، واللفظ له،  ومسلم برقم )532، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 روط الصاة -4
  :روط الصاة 

 يشرط لصحة الصاة ما يي:
 أن يكون امسلم طاهرا  من احدث اأصغر واأكر.  - 1
 طهارة البدن والثوب ومكان الصاة من النجاسات.  - 1
 . إن كانت فريضة دخول وقت الصاة - 3
 . وامنكبن اخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة - 1
 استقبال القبلة.  - 5
 بأن ينوي بقلبه الصاة التي يصليها قبل تكبرة اإحرام وا يتلفظ ها بلسانه. ،النية – 2
  وقت صاة الفريضة : 

أو نجاسة ، الصاة ، فا جوز تأخرها عن وقتها جنابة روطأداء الصاة ي وقتها آكد 
، بل يصي ي الوقت حسب ذلك غردم القدرة عى أدائها قائا  واأو ع، أو حدث ،ثوب
، وجب عى طاب امدارس ة ي وقتها فرض كالصوم ي رمضانأن أداء الصا ه؛حال

 أداء كل صاة ي وقتها . وغرهم واجامعات 
لزمهم أن يصلوا  ،بعد دخول الوقت ،إذا أفاق جنون، أو أسلم كافر، أو طهرت حائضو

 صاة ذلك الوقت. 
 .[113] النساء/                     تعاى : اه قال 
  : ما ُيستدل به عى القبلة 

 .كالشمس والقمر والنجوم والقطب ونحوها  ةبعامات كوني ةستدل امسلم عى القبليَ 
  لكرونية ي اجوال وغره .، والبوصلة اإة العادية كالبوصل ةحدد جهة القبلـاأجهزه التي تُ وكذا 
 يعرف القبلة؟كيف يصي من ل  

 يتجه امصي ببدنه إى ُمعَظم بأمر اه وهو الكعبة، ويتجه بقلبه إى اه.
 جب عى امسلم أن يصي إى جهة القبلة، فإن خفيت عليه وم جد من يسأله عنهاو

اجتهد وصى إى ما غلب عى ظنه أنه قبلة، وا إعادة عليه لو تبن أنه  كمن ي الصحراء
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، أما ي العمران فا يصي حتى يسأل أو يعرف القبلة عن طريق اأجهزة القبلةصى لغر 
 .أو امساجد ونحوما

                          ) قال اه تعاى:
 صفة اللباس ي الصاة:   .[151/البقرة] (

ضع اإزار ن له، وموفاه أحق من تزيَ  ،يسن للمسلم أن يصي ي ثوب ميل نظيف -1
 .أبيت فمن وراء الساق، وا حق للكعبن ي اإزار إى أنصاف الساقن والعضلة، فإنْ 

 وحرم اإسبال ي الثياب وغرها داخل الصاة وخارجها.
يلبس امسلم من امابس ما شاء، وا حرم عليه من اللباس إا ما كان حرما  لعينه  -1

أرواح فيحرم عى الذكور واإناث، أو كان حرما  كاحرير للرجال، أو فيه صور ذوات ا
لوصفه كصاة الرجل ي ثوب امرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو كان حرما  لكسبه كالثوب 

 . ما فيه فتنة أو شهرة  امغصوب، أو امروق ونحو ذلك
ل ن يصي امسلم ي الثوب ، أو اإزار والرداء ، وجوز الصاة ي البنطاأاأفضل  -3

 مها .حجِ ـيُ  وا ة ا يصف العور واسعا  كان ذا إمن ابتي بلبسه 
                               ) قال اه تعاى:

 .[31/اأعراف] (     
 :حد عورة الرجل وامرأة 

كلها في الصاة أمام اأجانب، أما  رة إى الركبة، وامرأة كلها عورةـعورة الرجل من الس  
 حكم تغير النية أثناء الصاة:  وجهها وكفيها وقدميها، فإن كانت بحرة رجال أجانب سرت ميع بدها. إا  عورة

من معن معن كتغير نية  أثناء الصاة كل عمل ا ُبّد له من نية، وا جوز تغير النية -1
، لة ثم ينوي ها الفجروا جوز أيضا  من مطلق معن كمن يصي ناف، العر إى الظهر

 كمن يصي فريضة منفردا  ثم حّوها لنافلة حضور ماعة مثا .  وجوز من معن مطلق
جوز للمصي أن يغر نيته وهو ي الصاة من مأموم أو منفرد إى إمام، أو من مأموٍم  -1

 إى منفرد، أو من نية فرض إى نفل ا العكس.
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 اء الصاة بطلت صاته ، ووجب عليه اابتداء من أوها.إذا قطع امصي النية أثن -3
 :مكان الصاة 

اأرض كلها مسجد تصح الصاة فيها إا احام، واحش، وامكان النجس، ومأوى  -1
 . من م يدرك الصاة عليها وامقرة، ويستثنى من ذلك صاة اجنازة فتصح ي امقرة اإبل،

السَجاد ، اأرض، وجوزأن يصي امصي عى السنة أن يصي امصي عى  -1
 رة وهي حصر أو نسيجة خوص بمقدار الوجه.مْ ـالفراش، أو احصر، أو اخُ أو
 تصح الصاة بالطريق لرورة، بأن ضاق امسجد بأهله إذا اتصلت الصفوف. -3
 .يإا لسبب رع أن يصي الرجل ي امسجد الذي يليه وا يتتبع امساجد أحسن ا -1
 :حكم الصاة ي النعال 

ر امسجد، أو أذية يصي امسلم ي نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتن،  -1 فإن خي َتـَقذ 
 . امصلن، صى حافيا  كا هو حال امساجد اآن

 اأَْوى إذا دخل امسلم امسجد أن يضع نعليه ي امكان امخصص حفظ النعال. -1
فا يضعها عن يمينه، بل يضعها بن  وخاف عليها نعليه إذا نزع امصي خفيه أوو

 .رجليه أو عن يساره إذا م يكن عن يساره أحد
 :صفة صاة العراة 

رهم أحد، ويتقدمهم ـالعراة إن م جدوا ثيابا  يصلون قياما  إن كانوا ي ظلمة وا يبص
وإن كانوا ، مهم وسطهمصلوا قعودا  وإما ،ي نوركانوا أو  ،إمامهم، فإن كان حوهم أحد

  .؛ لسقوط الواجب بالعجز عنه، النساء خلف الرجال رجاا  ونساء صى كل نوع وحده
 .[12/التغابن]            قال اه تعاى:
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 صـفــة الصــاة -5
 من التكبر إى التسليمملسو هيلع هللا ىلص صفة صاة النبي 

  اليوم والليلة، وهيفرض اه سبحانه عى كل مسلم ومسلمة مس صلوات ي : 
يتوضأ من أراد الصاة، ثم يقف مستقبا  القبلة، قريبا  من السرة، بينه وبن السرة قدر   الظهر، والعر، وامغرب، والعشاء، والفجر.  

ثاثة أذرع، وبن موضع سجوده والسرة قدر مر شاة، وا يدع شيئا  يمر بينه وبن السرة، 
، قدر نصف مر تقريبا ، وهذا ، والسرة كمؤخرة الرحل ته فهو آثمومن مر بن امصي وسر

 .، وا حد لعرضهاعى سبيل التقريب ا التحديد
ي ـَلْو َيـْعَلـُم امَار  َبْنَ َيَدِي امَُصلِ ملسو هيلع هللا ىلص: »عن أي جهيم ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

 .  (1)متفق عليه«.   َخْرا  َلـُه ِمْن َأْن َيـُمَر َبْنَ َيَدْيـهِ َماَذا َعَليْـِه، َلَكاَن َأْن َيـِقَف َأْرَبـِعنَ 
 إَِذا َصَى َأَحُدُكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه: َقاَل َرُسوُل ْدِرِي ري اه عنه َقاَل َعْن أَِي َسِعيٍد اخُ و -1

ٍة َوْليَْدُن ِمنَْها لصاة بقلبه فعل الصاة، ثم يكر تكبرة اإحرام قائا : )اه أكر(، ويرفع ينوي من أراد ا  .()أخرجه أبو داود  .«َفْليَُصِل إَِى ُسْرَ
يديه تارة مع التكبر، وتارة بعد التكبر، وتارة قبله، ويرفعها مدودي اأصابع، بطوها 

 أذنيه. أعىإى القبلة إى حذو منكبيه، وأحيانا  يرفعها حتى حاذي ها 
رى والرسغ والساعد، وأحيانا  يقبض باليمنى عى ـثم يضع يده اليمنى عى ظهر كفه اليس  إحياء للسنة، وعما  ها بوجوهها امروعة.يفعل هذا مرة، وهذا مرة، 

عى وجعل يديه إن شاء رى ، وأحيانا  يضع اليد اليمنى عى الذراع اليرى با قبض، ـاليس
 تح صاته با ورد من اأدعية واأذكار، ومنها: ثم يستف  وينظر إى موضع سجوده.  ،، أو فوق رته صدره

ِرِق َوامَْغِرِب، الَلُهـَم ـَن امَْش ـالَلُهـَم َباِعْد َبيْني َوَبَن َخطَاياَي َكَا َباَعْدَت َبيْ »أن يقول:  -1
ْلني ِمْن َخَطاياَي بِالثَْلـِج َقى الثَْوُب اأَبيَُض من الَدَنِس، الَلُهـَم اْغِس ـِقني ِمْن َخَطاياَي َكَا ُينَ ـنَ 

دِ   .(6)متفق عليه«. َوامَاِء َوالَرَ
                                                        

 (.517(، ومسلم برقم )511، أخرجه البخاري برقم )عليهمتفق ( 1)
 (.221/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.521(، ومسلم برقم )711، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
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َك، َوا إَلـَه َغُركَ »أو يقول:  -1 «. ُسبْـَحاَنَك الَلُهـَم َوبِـَحـْمِدَك، َوَتـبَاَرَك اْسُمَك، َوتَعاَى َجد 
 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي

ائِ »أو يقول:  -3 افيَل، َفاطَِر الَسَمَواِت َواأَْرِض، َعالِـَم الَلُهـَم َرَب ِجْرَ يَل َوِميَكاِئيَل َوإْرَ
ـِه ِمَن الَغيِْب َوالَشَهاَدِة، أنَت َتـْحُكُم َبْنَ ِعبَاِدَك فِيْـَا َكاُنوا فِيِه َيـْختَِلُفوَن، اْهِدي لِـَا اْختُلَِف فِيْ 

اٍط ُمْستَِقيمٍ احَِق بِإْذنَِك، إَنَك َتـْهِدي َمْن َتَشاُء   .()أخرجه مسلم«. إى ِرَ
 .  (6)أخرجه مسلم«. َكثِرا ، َوُسبْـَحاَن اه ُبْكَرة  َوَأِصيا   ٬اه َأْكَرُ َكبِرا ، َواحَـْمُد »أو يقول:  -1
 .()أخرجه مسلم«. يَبا  ُمبَاَركا  فِيْـهـَحـْمدا  َكثِرا  طَ  ٬احَـْمُد »أو يقول:  -5

 ثم يقول را : )أعوذ باه من الشيطان الرجيم(.  مرة، وهذا مرة، إحياء  للسنة، وعما  ها بوجوهها امتنوعة. يقول هذا 

 ى رأس كل آية، وا صاة من م يقرأ فيها بفاحة الكتاب.ثم يقرأ الفاحة، ويقف ع  .()متفق عليه« بِْسِم اه الَرْحـمِن الَرِحيْـمِ »ثم يقول را :   .[21/النحل] (                     ) :قال اه تعاى

وجب قراءة الفاحة را  ي كل ركعة إا فيا جهر فيه اإمام من الصلوات والركعات 
ته، فإذا انتهى من قراءة الفاحة قال: )آمن( إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ، يمد ها صو  لقراءة اإمام إذا قرأ. امأموم فينصت 

 وجهر ها اإمام وامأموم معا  ي الصلوات اجهرية. 
َفإَنُه َمْن َواَفَق ، إَذا َأَمَن اإَماُم َفَأِمنُوا»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أي هريرة ري اه عنه أن النبي  -1

 .()متفق عليه«. َتْأِميْنُـُه َتْأِمَن امَاِئَكِة ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهِ 
: إذا َقَرأ: ) َوا الَضآلن ( قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن وائل بن ُحْجر ري اه عنه قال: كاَن رسوُل اه  -1
 .(7)أبو داودو أمد أخرجه. . ورَفَع ها َصوَته«آمن»

                                                        

 (.113(، وأخرجه الرمذي برقم )775/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.771برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.322(، ومسلم برقم )713، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (.111(، ومسلم برقم )711، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 .وهذا لفظه (،231أخرجه أبو داود برقم )، و (11111برقم ) أمدأخرجه  /صحيح( 7)
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  ،ثم يقرأ بعد الفاحة سورة، أو بعض ما تير من القرآن، ي كٍل من الركعتن اأولين
رض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي، يقرأ سورة ر أحيانا  لعاـُيطيل أحيانا ، ويقص

كاملة ي أغلب أحواله، وتارة يقسمها ي ركعتن، وأحيانا  يعيدها كلها ي الركعة الثانية، 
صبح، وي الركعتن اأولين من امغرب والعشاء، بالقراءة ي صاة ال اإمام جهر  وأحيانا  جمع ي الركعة الواحدة بن سورتن أو أكثر، يرتل القرآن ترتيا ، وحِسن صوته به. 
وُير ها ي صاة الظهر والعر، والثالثة من امغرب، واأخرين من العشاء، ويقف عى 

 ومن السنة أن يقرأ ي الصلوات اخمس ما يي:   رأس كل آية. 
 : يقرأ فيها بعد الفاحة من طوال امفصل.صاة الفجر -1

وأوساط امفصل من آخر القرآن(، وطوال امفصل من )ق إى عم(، وامفصل من )ق إى 
 .صار امفصل من )الضحى إى الناس(وق، )عم إى الضحى(

 سورةوالسنة أن ُيطـِول ي الركعـة اأولـى، ويقصـر ي الثـانيـة، يصليهـا يـوم اجمعـة بـ 
 ( .اإنسان )السجدة( ي الركعة اأوى، وي الثانية بسورة )

 وأحيانا  يقرأ بأوساط امفصل أو قصاره.
اأوى  ُيطِول ي الفاحة سورة ي كل ركعة، ي الركعتن اأولين بعد يقرأ :صاة الظهر -1
وأحيانا  يطيل القراءة،وأحيانا   قدرثاثن آية، يقرأ ي كل ركعة منها ايطِول ي الثانية، ما

وُيسمعهم اإمام  اأخرتن بفاحة الكتاب فقط،ويقرأ ي الركعتن  يقرأ من قصار السور،
 اآية أحيانا . 

: يقرأ ي الركعتن اأولين بعد الفاحة سورة ي كل ركعة، ُيطِول ي رـصاة العص -3
رة آية، ويقرأ ي ـاأوى ما ا ُيطِول ي الثانية، يقرأ ي كل ركعة منها قدر مس عش

 اب فقط، وُيسمعهم اإمام اآية أحيانا . الركعتن اأخرتن بفاحة الكت
: يقـرأ ي الركعتن اأولين بعـد الفـاحـة بقصـار امفصـل، وأحيـانـا  بطوال صاة امغرب -1

الركعتن،  امفصـل وأوساطـه، وأحيـانـا  يـقــرأ ي الـركعتـن بـ )اأعراف(، وتـارة بـ )اأنفال( ي
 ة.ويقتر ي الثالثة عى الفاح

ويقتر ي ، ولين بعد الفاحة من وسط امفصل: يقرأ ي الركعتن اأصاة العشاء -5
 اأخرتن عى الفاحة فقط.الركعتن 
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أو حذو  ، ثم يرفع يديه حذو منكبيهبقدر ما يراد إليه نَفسه ثم إذا فرغ من القراءة سكت 
، كأنه قابض عليها، وُيفِرج بن أذنيه، ويقول: )اه أكر( ويركع، ويضع كفيه عى ركبتيه

أصابعه، وُيـجاي مرفقيه عن جنبيه، وَيبسط ظهره، وَيـجعل رأسه حيال ظهره، وَيطمئن ي 
 ثم يقول ي ركوعه أنواعا  من اأذكار واأدعية، ومنها:   ركوعه، ويعظم فيه ربه. 

 .(1)أخرجه مسلم«. ُسبْـَحاَن َرِيَ الَعظيمِ » -1
ويكثر منه ي ركوعه « بْـَحاَنَك الَلُهـَم َرَبنَا َوبِـَحـْمِدَك الَلُهـَم اْغِفْر يُس »أو يقول:  -1

 .()متفق عليهوسجوده. 
وِح »أو يقول:  -3 وس  َرب  امَاِئَكِة َوالر   .(6)أخرجه مسلم«. ُسب وح  ُقد 
ِري، ـَلـْمُت، َخَشَع َلَك َسْمِعي، َوَبَص الَلُهـَم َلَك َرَكْعُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَلَك َأْس »أو يقول:  -1

 .  ()أخرجه مسلم«. َوُمـِخي، َوَعظِْمي، َوَعَصبِي
َياِء، َوالَعَظَمةِ »أو يقول:  -5 وِت، َوامَلُكوِت، َوالِكْرِ يقوله ي ركوعه «  ُسبْـَحاَن ِذي اجََرُ

 .()أخرجه أبو داود والنسائيوسجوده. 
، وُيـقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه،   إحياء  للسنة، وعما  ها بوجوهها امروعة.  وجمع بينها مرة ؛ يقول هذا مرة، وهذا مرة، ثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائا 

ويرفع يديه إى حذو منكبيه أو أذنيه كا سبق، ثم يرسلها أو يضعها عى صدره كا 
 فإذا اعتدل قائا  قال إماما ، أو مأموما ، أو منفردا :   .()متفق عليه«. َسِمَع اه لِـَمْن َحـِمَده» :سبق، ويقول إن كان إماما  أو منفردا  

 .(7)متفق عليه«. َرَبنَا َوَلَك احَـْمدُ » -1
 .()أخرجه البخاري .«َرَبنَا َلَك احَـْمدُ »يقول: أو  -1

                                                        

 (.771برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.111(، ومسلم برقم )721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.117برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.771برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1112(، وأخرجه النسائي برقم )173/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 5)
 (.111(، ومسلم برقم )731، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (111(، ومسلم برقم )731بخاري برقم )، أخرجه المتفق عليه( 7)
 (.712برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 .(1)متفق عليه«. الَلُهـَم َرَبنَا َلَك احَـْمدُ »أو يقول:  -3
 .()أخرجه البخاري«. الَلُهـَم َرَبنَا َوَلَك احَـْمدُ »أو يقول:  - 1

 إحياء  للسنة، وعما  ها بوجوهها امتنوعة. ؛  يقول هذا مرة، وهذا مرة
  (6)أخرجه البخاري«. يِبا  ُمبَاَركا  فيْـهِ ـَكثِرا  طَ  َحـْمدا  »وتارة يزيد عى ذلك. 
  ٍء َبـْعُد،  ، َوِمْلُء اأَْرض َوَما َبيْنَـُهـَا  ُء الَسَمَواِت ِمْل »وتارة يضيف ، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

َأْهَل الثَنَاِء َوامَـْجِد، ا َمانَِع لِـَا َأْعَطيَت، َوا ُمْعطَِي لِـَا َمنَْعَت، َوا َينَْفُع َذا اجَِد ِمنَْك 
 .()أخرجه مسلم«.اجَد  
 ٍء َبـْعُد، َأْهَل الثَنَاِء ِمْلُء الَسمَ »ف وتارة يضي َواِت َواأَْرِض، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

، الَلُهـَم ا َمانَِع لِـَا َأْعَطيَت، َوا ُمْعطَِي لِـَا  نَا َلَك َعبْد   َوامَـْجِد، َأَحق  َما َقاَل الَعبُْد، َوُكل 
 .()أخرجه مسلم«. ِمنَْك اجَد  َمنَْعَت، َوا َينَفُع َذا اجَِد 

 والسنة إطالة هذا القيام للذكر والدعاء، وااطمئنان فيه. 
 ،)وهي:الكفان،  عى سبعة أعضاء، ويسجد ثم ُيكِروَيـهوي ساجدا  قائا  )اه أكر

واجبهة، واأنف من الرأس، ويضع ركبتيه قبل يديه، ثم جبهته مع  والركبتان، والقدمان،
عتمد عى كفيه، ويبسطها، ويضم أصابعها، ويوجهها نحو القبلة، وجعلها أنفه، وي

وُيـمِكن أنفه وجبهته من اأرض، وجاي عضديه عن ، حذو منكبيه، وأحيانا  حذو أذنيه
 جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويرفع مرفقيه وذراعيه عن اأرض. 

أصابع رجليه نحو القبلة، وُيـمِكن ركبتيه وأطراف قدميه من اأرض، وجعل رؤوس 
وينصب رجليه، ويفّرج بن قدميه، وكذا بن فخذيه، ويطمئن ي سجوده، ويكثر من الدعاء، 

 وا يقرأ القرآن ي الركوع أو السجود.
 . امأموم والسنة أن يظل امأموم قائا  حتى يضع اإمام جبهته عى اأرض ، ثم يسجد

 واأذكار، ومنها:  ثم يقول ي سجوده ما ورد من اأدعية 
                                                        

 (112(، ومسلم برقم )722، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (725برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.722برقم ) أخرجه البخاري( 3)
 (.171برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.177برقم ) أخرجه مسلم( 5)



 
116 

 .(1)أخرجه مسلم«. َي اأَْعَى ـُسبْـَحاَن َربِ » -1
 .()متفق عليه«. ُسبْـَحاَنَك الَلُهـَم َرَبنَا َوبِـَحـْمِدَك الَلُهـَم اْغِفْر ي»أو يقول:  -1
وِح »أو يقول:  -3 وس  َرب  امَاِئَكِة َوالر   .(6)أخرجه مسلم«. ُسب وح  ُقد 
الَلُهـَم َلَك َسَجْدُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَلَك أَْسَلـْمُت، َسَجَد َوْجِهَي لَِلِذي َخَلقُه »قول: أو ي -1

ُه، َتـبَاَرَك اه َأْحَسُن اخالقنَ   .()أخرجه مسلم«.َوَصَوَرُه، َوَشَق َسْمَعُه َوَبَرَ
هُ  َوَأَوَلـُه َوآِخَرُه، ِجَلُه،الَلُهـَم اْغِفْري ذْنبِي ُكَلُه، دَِقُه وَ » أو يقول: -5  .  ()أخرجه مسلم«.َوَعانيَتَـُه َوِرَ
الَلُهـَم َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك، »أو يقول:  -2

 .()جه مسلمأخر «.عى َنفِسَك  أثنيَت ا ُأْحِي َثنَاء  َعَليَْك، أنَت َكَا 
 .(7)أخرجه مسلم«. ُسبْـَحاَنَك َوبِـَحـْمِدَك ا إَلـَه إَا َأنَت »أو يقول:  -7

إحياء  للسنة، ويكثر من الدعاء با ورد، وجمع بينها مرة ؛ يقول هذا مرة، وهذا مرة، 
 ويطيل سجوده، ويطمئن فيه. 

   رى، ناصبا  رجله ـرجله اليس ثم يرفع رأسه من السجود قائا : )اه أكر(، وجلس مفرشا
رى ـاليمنى وأصابعها إى القبلة، ويضع يده اليمنى عى فخذه اليمنى أو عى الركبة، واليس

 كذلك، ويبسط أصابع يديه عى ركبتيه أو فخذيه.

 يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة. 
ويطمئن  ه عى عقبيه ،وجعل إليتي ،قدميه  ويسن  أحيانا  أن يقعي ي هذا اجلوس، فينصب

 ي هذا اجلوس حتى يستوي قاعدا  ويرجع كل عظم إى موضعه. 
  ما يي: من الدعاء ثم يقول ي هذه اجلسة 
 .()أخرجه أبوداود والنسائي«. َرِب اْغِفر ي، َرِب اْغِفر ي»

                                                        

 (.771)برقم  أخرجه مسلم( 1)
 (.111(، ومسلم برقم )721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.117برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.771برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.113برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (.115برقم ) أخرجه مسلم( 7)
 (.1115م )(، وأخرجه النسائي برق171/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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: )اه أكر(، ويصنع ي هذه السجدة مثل ما صنع ثم يكر ويسجد السجدة الثانية قائا    يكرر هذا الدعاء بحسب طول اجلسة وِقَرها.
 ي اأوى كا سبق.

 تدا  حتى يرجع رى معـثم يرفع رأسه قائا  )اه أكر(، ثم يستوي قاعدا  عى رجله اليس
 وهذا اجلوس يسمى جلسة ااسراحة، وا ذكر فيها وا دعاء.  ،كل عظم إى موضعه

 ثم ينهض إى الركعة الثانية معتمدا  بيديه عى ركبتيه، فإن شق عليه اعتمد عى اأرض،   .(1)أخرجه البخاري ه م ينهْض حتى يستوي قاعدا .إذا كاَن ي وتٍر من صاتملسو هيلع هللا ىلص وكان 
ة الثانية من الصاة الثاثية أو الرباعية ثم جلس للتشهد اأول بعد الفراغ من الركع  يستفتح.  ويصنع ي هذه الركعة مثل ما يصنع ي اأوى إا أنه جعلها أقر من اأوى، وا

، ناصبا  رجله اليمنى، ويفعل بيديه وأصابعه كا سبق ي اجلسة بن  رىـمفرشا  رجله اليس
السجدتن، لكن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشر بأصبعه التي تي اإهام إى القبلة، 

،ويرمي ببره إليها حتى يقوم ما وحركها يدعو ها،أو يرفعها با حريك ، ويرفعها
بعدها، أو يسِلم، وإذا أشار بأصبعه وضع إهامه عى إصبعه الوسطى، وتارة ُيـحِلق ها 

 ثم يتشهد را  با ورد من الصيغ، ومنها:   حلقة، أما اليد اليرى فيبسطها كا سبق. 
، ٬التَِحيَاُت »وهو:  ملسو هيلع هللا ىلصتشهد ابن مسعود ري اه عنه الذي َعَلمه إياه رسول اه  -1

ى ـالنَبِي  َوَرْحـَمُة اه َوَبَرَكاُتـُه، الَساُم َعَليْنَا، َوَعلَ  أهاَوالَصَلَواُت، َوالَطيِباُت، الَساُم َعَليَْك 
 .()متفق عليه«. َوَرُسوُلـهُ  ِعبَاِد اه الَصالِـِحَن، َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، َوَأْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َعبُْدهُ 

التَِحيَاُت » وهو:ملسو هيلع هللا ىلص أو تشهد ابن عباس ري اه عنها الذي رواه عن رسول اه  -1
 النَبِي  َوَرْحـَمُة اه َوَبرَكاُتـُه، الَساُم  أها، الَساُم َعَليَْك ٬يِباُت ـامبَاَرَكاُت الَصَلَواُت الطَ 

 «.اِد اه الَصالِـِحَن، َأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إَا اه، َوَأْشَهُد أََن ُمـَحـَمدا  َرُسوُل اهى ِعبَ ـَعَليْنَا َوَعلَ 
 .(6)أخرجه مسلم

 
                                                        

 (.113برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 .(111(، ومسلم برقم )131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.113برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 يتشهد هذا مرة، وهذا مرة، حفظا  للسنة، وعما  ها بوجوهها امروعة.
  ومنها: با ورد من الصيغ،  إن كانت الصاة ثنائية ملسو هيلع هللا ىلصثم يصي را  عى النبي 
 الَلُهـَم َصِل عى ُمـَحـَمٍد َوَعى آِل ُمـَحـَمٍد، َكَا َصَليَْت عى إبَراِهيَم َوَعى آِل إبَراِهيمَ » -1

، الَلُهـَم َباِرْك عى ُمـَحـَمٍد َوَعى آِل ُمـَحـَمٍد، َكَا َباَرْكَت عى إبَراِهيَم َوَعى  إَنَك َحـِميد  َمـِجيد 
 .(1)متفق عليه«. ِهيَم إَنَك َحـِميد  َمـِجيد  آِل إبَرا

َكَا َصَليَْت عى آِل إبَراِهيَم،  الَلُهـَم َصِل عى ُمـَحـَمٍد َوَعى َأْزَواِجِه َوُذِرَيتِـهِ »أو يقول: -1
«. يَم إَنَك َحـِميد  َمـِجيد  َكَا َباَرْكَت عى آِل إبَراهِ  َوَباِرْك عى ُمـَحـَمٍد َوَعى َأْزَواِجِه َوُذِرَيتِـهِ 

 .()متفق عليه
ر والعشاء قرأ التشهد ـثم إن كانت الصاة ثاثية كامغرب، أو رباعية كالظهر والعص  ؛ إحياء  للسنة، وحفظا  ها بوجوهها امتنوعة. يقول هذا مرة، وهذا مرة
قائا : )اه أكر(، يقوم ين، ثم هض إى الركعة الثالثة مكرا  لَ وْ اأول بعد الركعتن اأُ 

أو عى اأرض إن شق عليه، ويرفع يديه مع هذا التكبر إى ، معتمدا  بيديه عى ركبتيه 
ثم يقرأ الفاحة، ثم يركع ويسجد كا سبق، ثم جلس بعد إمام الركعة الثالثة من   حذو منكبيه، أو أذنيه، ويضع يديه عى صدره كا سبق.

وإن كانت الصاة رباعية، فإذا أراد القيام إى الركعة الرابعة قال: )اه أكر(، ثم يستوي   امغرب للتشهد اأخر. 
رى، حتى يرجع كل عظم إى موضعه، ثم يقوم ـقاعدا  جلسة ااسراحة عى رجله اليس

من الركعتن اأخرتن من  ويقرأ ي كلٍ ، يه عى  ركبتيه حتى يستوي قائا  معتمدا  بيد
ر والعشاء، وبعد الثالثة من ـالرابعة من الظهر والعص الركعة ثم جلس للتشهد اأخر بعد  الفاحة(.الرباعية )

 امغرب متوركا  بإحدى الصفات اآتية: 
 .(6)أخرجه البخاريعى مقعدته. ويقعد ، رىـالرجل اليس ويقِدم ،أن َينصب الرجل اليمنى -1
 يُـخرج قدمه اليرى من حت ساقه اليمنى.ف

                                                        

 (.112( واللفظ له، ومسلم برقم )3371، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.117(، ومسلم برقم )2321، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.111برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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 وُيـخرج قدميه من ناحية واحدة من اليمن. رى إى اأرض،ـي بوركه اليسـأن ُيفض -1
 .(1)أخرجه أبو داود

 .()أخرجه مسلمأن يفرش اليمنى، وُيدخل اليرى بن فخذ وساق الرجل اليمنى. -3
 يفعل هذا مرة، وهذا مرة، اتباعا  للسنة، وإحياء ها بوجوهها امتنوعة.

 كا سبق. ملسو هيلع هللا ىلص ول: )التَِحيَاُت..( كا سبق، ثم يصي عى النبي ثم يقرأ التشهد فيق 
  :َوِمْن فِتْنَِة امَـْحيَا »ثم يقول ، الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََم، َوِمْن َعَذاِب الَقْرِ

 .(6)أخرجه مسلم«. َوامَـَاِت، َوِمْن َرِ فِتْنَِة امَِسيِح الَدَجالِ 
  ومن ذلك:  ،به يتخرما ورد من اأدعية ي الصاة أعجبه إليه فيدعوثم 
ُنوَب إَاَأنَت، َفاْغِفْر ي َمْغِفَرة  ِمْن  الَلُهـَم إِي َظَلـْمُت َنْفي ُظْلـا  َكثِرا ، َوا» -1 َيـْغِفُرالذ 

 .()متفق عليه«. َواْرَحـْمني إَنَك أنَت الَغُفوُر الَرِحيمُ  ،ِعنِْدكَ 
 .()وأبوداود أخرجه البخاري ي اأدب امفرد«. الَلُهـَم أِعنِي عى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك » -1
الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن اجُبِْن، َوأُعوُذ بَِك أْن أَُرَد إى أْرَذِل الُعُمِر، َوأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة » -3

ْنيَا،  .()أخرجه البخاري«. َوأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقْرِ  الد 
  : حتى ُيرى بياض خده اأيمن، « ٬الَساُم َعَليُْكْم َوَرْحـَمُة ا»ثم يسلم جهرا  عن يمينه قائا

 أخرجه مسلم وأبو داود حتى ُيرى بياض خده اأير. « ٬الَساُم َعَليُْكْم َوَرْحـَمُة ا»وعن يساره 
 .(7)هوابن ماج
  وإن كانت الصاة ثنائية فرضا  كانت أو نفا  جلس للتشهد بعد السجدة الثانية من

 .()أخرجه البخاري«.ونصب اليمنى ،جلس عى رجله اليرى »الركعة اأخرة: 
 

                                                        

 (.731/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.572برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.511برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.1715(، ومسلم برقم )131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1511(، وأخرجه أبو داود برقم )771/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح( 5)
 (.1111برقم ) أخرجه البخاري( 2)
 (.211وابن ماجه برقم ) (222وأبو داود برقم ) (511برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (.111برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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  ثـم يتعـوذ، ثم يدعو، ثم ملسو هيلع هللا ىلصثم يفعل كا سبق )يقرأ التشهد، ثم يصي عى النبي ،
 يسلم(. 

 ي بن اأركان ي الطول والِقَر.والسنة أن يقارب امص
َوُسُجوُدُه، َوَبْنَ الَسْجَدَتِن، َوإَذا ملسو هيلع هللا ىلص عن الراء بن عازب ري اه عنه قال: َكاَن ُرُكوُع النَبِِي 

ُكوِع، َما َخا الِقيَاَم َوالُقُعوَد، َقِريبا  ِمَن الَسَواِء.   .(1)متفق عليهَرَفَع َرْأَسُه ِمَن الر 
 يـُأَصلِ  َصل ْوا َكَا َرأَيتُـُمْويملسو هيلع هللا ىلص: »أة ي الصاة كا يفعل الرجل؛ لعموم قولـه تفعل امر .»

 .()أخرجه البخاري
 :صفة انراف اإمام إى امأمومن 
رف اإمام إى امأمومن بعد السام، فإن صى معه نساء لبث قليا  ـالسنة أن ينص -1

 . قبل إمام اأذكار ة ي موضعها فورا  رفن، ويكره تطوعه بعد صاة امكتوبـلينص
  يقوم قبل انراف إمامه إى امأمومن. يستحب للمأموم أّا و
 ينرف اإمام إى امأمومن عن يمينه، وتارة عن شاله، وكل ذلك سنة.  -7
إذا سلم م يقعد إا مقدار ما يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة ري اه عنها قالت: كان النبي  -1
 .(6)أخرجه مسلم«. أنَت الَساُم، َوِمنَْك الَساُم، َتـبَاَرْكَت َذا اجَاِل َواإْكرامِ  الَلُهـمَ »
،  رف عى جانبيه ميعا  ـيؤمنا فينصملسو هيلع هللا ىلص وعن ُهْلب ري اه عنه قال: كان رسول اه  -1

 .()أخرجه أبو داود والرمذيعى يمينه وعى شاله. 
 سنة، وعما  ها بوجوهها امروعة.إحياء لل ؛يفعل هذا مرة، وهذا مرة

 
 
 
 

                                                        

 (171( واللفظ له، ومسلم برقم )721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.231برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.521برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.311(، وأخرجه الرمذي برقم )1111/أخرجه أبو داود برقم )حسن ( 1)
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من ملسو هيلع هللا ىلص إذا فرغ امصي من صاة الفريضة وسلم، يسن أن يقول ما ثبت عن النبي   أذكار أدبار الصلوات اخمس -6
 وي رواية: «الَلُهـَم أنَت الَساُم، َوِمنَْك الَساُم، َتـبَاَرْكَت َذا اجَاِل َواإْكرام»ثم يقول:   .(1)مسلمأخرجه «. َأْستَْغِفُر اه، َأْستَْغِفُر اه، َأْستَْغِفُر اه»  اأذكار بعد الصاة، جهر ها كل  مصٍل بمفرده، وهي: 

، الَلُهـَم  ا إَلـَه إَا اه َوْحَدهُ »  .  ()أخرجه مسلم.   «َذا اجَاِل َواإْكراميا الَلُهـَم أنَت الَساُم، َوِمنَْك الَساُم، َتـبَاَرْكَت » ٍء َقِدير  يَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ ا َرِ
يَك لَ »  .(6)متفق عليه«. ا َمانَِع لِـَا َأْعَطيَت، َوا ُمْعطَي لِـَا َمنَْعَت، َوا َينَفُع َذا اجَِد ِمنَْك اجَد   ، ا ا إَلـَه إَا اه َوَحَدُه ا َرِ ٍء َقِدير  ـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ

الثَنَاُء احََسُن،  َحْوَل َوا ُقَوَة إَا بِاه، ا إَلـَه إَا اه َوا َنْعبُُد إَا إَياُه َلـُه النِْعَمُة َوَلـُه الَفْضُل َوَلـهُ 
َمْن َسبََح اه ي ُدُبِر ُكِل َصاٍة )َثَاثا  َوَثَاثَن(، »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ثم يقول ما ثبت عن النبي   .()أخرجه مسلم«. ـُه الِديَن َوَلْو َكِرَه الَكافُرونَ ا إَلـَه إَا اه ُمـْخِلِصَن لَ 

تِْسُعوَن(، َوَقاَل َتـَاَم َوَحـِمَد اه )َثَاثا  َوَثَاثَن(، َوَكَرَ اه )َثَاثا  َوَثَاثَن(، َفتِْلَك )تِْسَعة  وَ 
 ، ٍء َقِدير  يَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ امِاَئِة ا إَلـَه إَا اه، َوْحَدُه ا َرِ

ُمَعِقبَات  ا َيـِخيُب َقاِئُلـُهّن )َأْو َفاِعُلـُهّن( ُدُبَر ُكِل »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص أو يقول ما ثبت عن النبي   .()أخرجه مسلم«. ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإْن َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد البَـْحرِ 
، َوَأْرَبـع  َوَثاُثوَن َتـْكبَِرة   ، َوَثاث  َوَثاُثوَن َتـْحـِميَدة   «. َصاٍة َمْكتُوَبٍة، َثاث  َوَثاُثْوَن َتْسبِيَحة 

)َخـْمَسا   ٬ِرْيَن( َمَرة ، َواحَـْمُد ــَحاَن اه )َخـْمَسا  َوِعشُسبْ ملسو هيلع هللا ىلص: »أو يقول ما ثبت عن النبي   .()أخرجه مسلم
، َوا إَلـَه إَا اه )َخـْمَسا  َوِعِرْيَن( َمَرة   «. َوِعِرْيَن( َمَرة ، َواه َأْكَرُ )َخـْمَسا  َوِعِرْيَن( َمَرة 

 .(7)أخرجه الرمذي والنسائي
                                                        

 (.521برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.521( )521) برقم أخرجه مسلم( 1)
 (.523(، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.521برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.527برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (.522برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (.1351(، والنسائي برقم )3113/أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( 7)
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  ْحِصيِهَا َرُجل  ُمْسِلم  إَِا َدَخَل الـَجنَة، ـَخَلتاِن َا يُ »قال:  أنهملسو هيلع هللا ىلص أو يقول ما ثبت عن النبي
ا َيِسر  َوَمْن َيْعَمُل ِهَِا َقِليل   الَصَلَواُت اْلـَخْمُس ُيَسبُِح َأَحُدُكْم ي ُدُبِر ُكِل َصَاٍة «..»َوُمَ

َوَألف  َوَمُْس ِماَئٍة ، َمُْسوَن َوِماَئة  ي الِلَسانِ  َفِهَي  ، را  ـَوُيَكِرُ َعْش ،  را  ـَوَحَْمُد َعْش  ،را  ـَعْش 
 .(1)أخرجه الرمذي والنسائي«. ي اميَزانِ 

 إحياء للسنة، وعما  ها بوجوهها امروعة. ؛يفعل هذا مرة، وهذا مرة
  :السنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه أو أناملها 
 -ي حديث التسبيح بعد الصاة وعند النوم  -َعنْهَا  بِن َعْمرو َرِي اهُ ٬َعْن َعبِْدا -1

 . ().أخرجه الرمذي والنسائيبيده هاَيْعِقدُ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َرَأيُت َرُسوَل اه 
َعَليُْكَن بِالتَْسبِيِح َوالتَْهِليِل ملسو هيلع هللا ىلص: »عن يسرة ري اه عنها قالت: قال لنا رسول اه  -1

، َوا َتْغُفْلَن فتَنَْسْنَ الَرْحـَمةَ َوالتَْقِديِس، َواْعِقْدَن بِاأَ  «. ناِمِل، َفإهَن َمْسُؤوات  ُمْستَنْطَقات 
 .(6)أخرجه أبو داود والرمذي

 و (    ) و        دبر كل صاة:  اتقراءة امعوذ(  
  ) 

دبر كل  أن أقرأ بامعوذات ي ملسو هيلع هللا ىلصقال: أمري رسول اه   عنهعن عقبة بن عامر ري اه
 .()أبو داود و أمد أخرجه. صاة
  دُبر ُكِل َصاٍة َلـْم َيـْمنَْعُه   َِمْن َقَرَأ آيَة الُكْرِي ملسو هيلع هللا ىلص : »قراءة آية الكري دبر كل صاة؛ لقوله

 .()أخرجه النسائي ي الكرى والطراي«.ِمْن ُدُخوِل اجَنَِة إَا َأْن َيـُموَت 
  :آية الكري(                                          

                                   
                                           ) 

 . [155]البقرة/
                                                        

 (.1311(، والنسائي برقم )3111/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
 (.1311(، والنسائي برقم )3111/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
 (.3513(، والرمذي برقم )1511/أخرجه أبو داود برقم )حسن( 3)
 (.1513برقم ) وأبوداود(، 17117برقم ) أمد/أخرجه صحيح( 1)
 (.1/111(،والطراي ي الكبر )2211/أخرجه النسائي ي الكرى برقم )صحيح( 5)
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 :من اإمام وامأموم وامنفردحكم قراءة الفاحة   أحكام الصاة - 2
سواء كان إماما  أو مأموما  أو منفردا ، وسواء كانت  ،لفاحة عى امصيجب قراءة ا -1

، ، وتبطل الركعة بركها الصاة رية أو جهرية، فرضا  أو نفا ، وجب قراءها ي كل ركعة
وا يستثنى من ذلك إا امسبوق إذا أدرك اإمام راكعا  وم يتمكن من قراءة الفاحة، 

 ه اإمام من الصلوات والركعات. وامأموم فيا جهر في
من ا يعرف الفاحة يقرأ ي صاته ما تير من القرآن، فإن كان ا يعرف شيئا  من  -1

، َوَا َحْوَل َوَا ُقَوَة إَا ٬ُسبْـَحاَن اه، َواحَـْمُد »القرآن قال:  ، َوا إَلـَه إَا اه، َواه َأْكَرُ
 أول صاة امسبوق :  .(1)أخرجه أبو داود والنسائي«.٬بِا

 ؟كيف ينرف من أحدث ي الصاة  . ، وما يقضيه فهو آخر صاتههو أول صاتهفا أدركه مع اإمام إذا فات امصي أول الصاة ف
 ما يقرأ امسلم ي الصاة:  . انرف بقلبه وبدنه وا حاجة أن يسلم، إذا أحدث أثناء الصاة، أو تذكر أنه عى حدث 

وأن يقرأ السور عى ترتيب امصحف،  ،أن يقرأ امصي سورة كاملة ي كل ركعة السنة -1
وجوز له أن يقسم السورة عى الركعتن، وأن يقرأ عدة سور ي ركعة واحدة، وأن يكرر 

كثرمن ذلك، بل يفعله لكن ا يُ  وأن يقدم سورة عى سورة، السورة الواحدة ي ركعتن،
 أحيانا . 

 مكان السكوت ي الصاة:  امصي ي الفرض والنفل أوائل السور وأواخرها وأواسطها.جوز أن يقرأ  -1

 له سكتتان:سواء كان إماما  أو مأموما  أو  منفردا  امصي 
 : بعد تكبرة اإحرام من أجل دعاء ااستفتاح.اأوى
 سه.فَ ـ: عقب الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع بقدر ما يراد إليه نَ ةـالثاني

 وما سوى ذلك فا دليل عليه كسكوت اإمام بعد الفاحة ي اجهرية ليقرأها امأموم.
                                                        

 .، وهذا لفظه (211(، وأخرجه النسائي برقم )131/أخرجه أبو داود برقم )حسن( 1)
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 : أنواع أدعية الستفتاح 

 أدعية ااستفتاح ثاثة أنواع: 

، ويليه ما كان خرا  من العبد عن عبادة اه «...سبحانك اللهم»أعاها ما كان ثناء  عى اه كـ 
 : جتنبه امصيما   .«...اللهم باعد»م ما كان دعاء من العبد كـ ، ث«...وجهت وجهي» كـتعاى 

، وتغطية وجهه، وإقعاؤه كإقعاء الكلب، إا حاجة  يكره ي الصاة تغميض عينيه -1
ه وهو أن يضع يده عى خارته، وافراش ذراعيه ي السجود، وأن يكون خَ ـوعبثه، وتَ  ر 

، أو يصي وهو بحرة طعـام يشتهيـه وهو قادر عى حاقنـا ، أو حاقـبا ، أو حتبـس الريح
 .تناوله، والسدل، واللثام عى فمه وأنفه، وكف الشعر أو الثوب، والتثاؤب ي الصاة

وحرم البصاق  ،إذا كانت عى تراب ونحوه البصاق ي امسجد خطيئة، وكفارها دفنها -1
، وا جوز للمصي لصاة وخارجهاوا جوز أن يتفل جاه القبلة ي ا عى سجاد امسجد،

 ما جب عى امضطر أثناء الصاة :  .أن يرفع بره إى الساء

م اماء دِ ث ثم يتوضأ ويصي، فإن عَ حدِ ـأن يُ من يدافعه بول، أوغائط، أوريح  جب عى
 حكم اللتفات ي الصاة:  ، وأحر لقلبه. أحدث وتيمم وصى، وذلك أخشع له

 يتوجه ي الصاة بقلبه وبدنه إى القبلة.جب عى امسلم أن 
 واالتفات ي الصاة اختاس ختلسه الشيطان من صاة العبد ، وهو نوعان :

حي بالبدن ، منه ما هو مبطل للصاة كانحرافه عن القبلة ببدنه، ومنه ما هو حرم : اأول
 كالتفاته برأسه.

، ومعاجته يتفل عن يساره ثاثا   ،صاته وليس للعبد إا ما عقل من ،: معنوي بالقلبالثاي
 حكم اخاذ السرة ي الصاة:  ويستعيذ باه من الشيطان الرجيم.

 ى، أوـُيسن لإمام وامنفرد أن يصي إى سرة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عص
أما امأموم ، ر والسفر، وي الفريضة والنافلةـحربة ونحوها، رجا  كان أو امرأة، ي احض
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 فسرة اإمام سرة من خلفه، أو اإمام سرة للمأموم. 
 :حكم امرور بن يدي امصي 

امسجد احرام أو َيـحرم امرور بن امصي وسرته، وعى امصي رد امار ي  -1
 وصاته ا تنقص إن شاء اه.  ،غلبه فاإثم عى امار ، فإنْ غره
بينه وبن موضع  تبطل بمرور امرأةإى غر سرة فإن صاته امنفرد  وأاإمام ـى صلَ إذا  -1

احار كذا يقطع الصاة ، وسجوده، وذلك انراف القلب عن مناجاة اه إى النظر إليها
فإن مر أحد هؤاء أمام امأموم فا تبطل صاة امأموم وا ؛ أنه شيطان،  والكلب اأسود

 بينها. أحد بينه و ليدن منها؛ لئا يمراإمام، ومن صى إى سرة ف
ُه إَِذا َكاَن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل َرُسوُل  :َقاَل ري اه عنه َعْن أَي َذٍر  إَِذا َقاَم أََحُدُكْم ُيَصِي َفإَِنُه َيْسُرُ

 ،لَرْحِل َفإَِنُه َيْقطَُع َصَاَتُه اِحَارُ َفإَِذا َمْ َيُكْن بَْنَ َيَدْيِه ِمثُْل آِخَرِة ا ،َبْنَ َيَدْيِه ِمثُْل آِخَرِة الَرْحلِ 
 .(1)مسلمأخرجه  .«َواْلَكلُْب اْأَْسَودُ  ،َوامَْرأَةُ 

إن كان ي اأماكن  -من رجال ونساء  -امرور بن يدي امصي ي امسجد احرام  -3
م الشديد والزحا وإن كان ي امطاف واممرات للصاة فهو حرم، وجب رد امار، امعَدة

 ااستطاعة. ؛ لشدة احرج، ولكن جب اجتنابه بقدرفيجوز امروربن يدي امصي حتى امرأة
  :مواضع رفع اليدين ي الصاة 
اْفتَتَـَح التَْكبَِر ي الَصاِة َفَرَفَع  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمر ري اه عنها قال: َرَأيُت النَبَِي  -1

ُكوِع َفَعَل ِمثَلـُه، وإذا قال: َيَدْيـِه ِحَن ُيَكِرُ  َسِمَع اه »َحتَى َيـْجَعَلـُهـَا َحْذَو َمنِْكبَيْـِه، َوإَذا َكَرَ لِلر 
 .()متفق عليه«. َرَبنَا َوَلَك احَـْمدُ »َفَعَل ِمثَْلـُه، َوَقاَل: « لِـَمْن َحـِمَدهُ 

، َوَرَفَع َيَدْيـِه، َوإَذا َرَكـَع  عن نافع أن ابن عمر ري اه عنها َكاَن إَذا َدَخَل و -1 ِي الَصاِة َكَرَ
َدْيـِه، َوَرَفـَع َرَفـَع َيَدْيـِه، َوإَذا َقـاَل َسِمَع اه لِـَمْن َحـِمـَدُه َرَفـَع َيَدْيـِه، َوإَذا َقاَم ِمَن الَرْكَعتَِن َرَفـَع يَ 

 .(6)خاريأخرجه الب. ملسو هيلع هللا ىلصَذلِـَك اْبُن َعَمـَر إَى النَبِـِي 
 

                                                        

 (.511برقم ) مسلمأخرجه ( 1)
 (.321( واللفظ له، ومسلم برقم )731) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( )
 (.732برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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 :حكم جهر امصلن بالقراءة 
 امصلون بالنسبة للجهر ي القراءة ي الصاة ثاثة:

التمطيط  ، وجتنبالتسميع والسام ي ميع الصلواتو جهراإمام بالتكبر اإمام، :اأول
ي الصاة الرية أحيانا   بالقراءة والتأمن ي الركعات اجهرية، وجهر ي ذلك، وجهر

 ية ونحوها.باآ
، وا بأس للمأموم أن جهر أحيانا  بيء من ا جهر بيء ي صاته ،امأموم :الثاي

 الذكر كدعاء ااستفتاح، وعند رفع الرأس من الركوع ونحو ذلك.
يري الرية، وهو خر ي اجهرية بن اجهر واإرار، واأفضل أن  ،امنفرد: الثالث

 حكم جهر امرأة بالقراءة ي الصاة اجهرية :  أن ا يؤذي أحدا  إذا جهر.يفعل اأصلح لقلبه، برط 

 امرأة ي الصاة اجهرية ا خلو من حالن:
 أن تصي إمامة بالنساء، فـيُرع ها اجهر، بحيث ُتسمع نفسها ومن يصي معها. اأوى:
ل ها أن تفعل اأخشع لقلبها، أن تصي منفردة، فـتُخَر بن اجهر واإرار، واأفض الثانية:

 ما م تكن بحرة رجال أجانب فتر.
 : ما ختلف فيه الرجال عن النساء ي الصاة 

 اأذان واإقامة للصلوات اخمس واجبان عى الرجال دون النساء. اأول:
جـب عـى الرجـل أن يصـي الصـلوات اخمـس واجمعـة ي امسـجد ماعـة، أمـا الثـاي: 

 ضل ها أن تصليها ي البيت.امرأة فاأف
 جوز للرجل أن يؤم النساء ي الصاة، وا جوز للمرأة أن تؤم الرجال. الثالث:
 حكم تبليغ الصوت وراء اإمام :  إذا أم الرجل الرجال أو النساء يكون أمامهم، وإذا أمت امرأة النساء تقف وسطهن. الرابع:

أما إليه، وم يسمع امصلون تكبر اإمام، حتيج اتبليغ الصوت وراء اإمام يرع إذا 
 :ما يباح للمصي أثناء الصاة  . ةبدع فهو ةالتبليغ وراء اإمام من غر حاج

يباح للمصي أثناء الصاة إذا احتاج لف العامة، أو الغرة، واالتحاف بالثوب، وكف  -1
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ول، والبصق عن يساره ا امشلح، أو الغرة، والتقدم والتأخر، والصعود عى امنر والنز
، ويباح له قتل أو منديل  وا أمام وجهه ي غر مسجد، وي امسجد ي ثوبه ،عن يمينه

 .حاجة حية وعقرب ونحوها، ومل صغر ونحوه
 أو غرته لعذر كشدة حر ونحوه.  ،أو عامته، يباح ي الصاة السجود عى ثياب امصي -1
صي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن عى امرأة وهي تصي إذا استؤذن عى الرجل وهو ي -3

 . فإذها التصفيق
 حكم احائل بن مكان وأعضاء السجود:  .جوز اإشارة ي الصاة مصلحة، وا تبطل ها الصاة -1

 احائل بن مكان السجود وأعضاء السجود له أحوال:
بهته عى يده ، أو وضع ِرجا  إن كان احائل من أعضاء السجود كا لو وضع ج اأوى :

 عى ِرجل ، فهذا ا جوز وا جزئ السجود .
إن كان احائل من غر أعضاء السجود لكنه متصل بامصي كالعامة والغرة ،  الثانية :

 فهذا إن كان لعذر فهو جائز ، وإن كان لغر عذر فهو مكروه .
 : كيفية قضاء الصلوات  راش أو سجادة ، فهذا جائز .أن يكون احائل منفصا  عن امصي من ف الثالثة :

من الصلوات ما ُيـقى إذا فات وقته من حن زوال العذر كالصلوات اخمس، ومنها ما ا  -1
 ومنها ما ا ُيـقى إا ي وقته وهي صاة العيد. ، ُيـقى إذا فات كاجمعة، فيصي بدها ظهرا  

يسقط الرتيب بالنسيان، أو اجهل، أو خوف خروج جب فورا  قضاء الفوائت مرتبة، و -1
 وقت احارة، أو خوف فوات اجمعة.

ى ـثم قض،  ثم ذكر أنه م يصل التي قبلها أتم ما دخل فيه ،من رع ي صاة فرض -3
فدخل معه صاة العرمثا  فدخل امسجد فوجد امغرب قد أقيمت  نيالفائتة، فمن 

 ر:سفكيف يقي الصاة من نام عنها ي ال  . بعدها ثم يصي العر ، صى امغرب مع اإماميصِل العر بنية امغرب، ثم ذكر أنه م
ِحَن َقَفَل ِمْن َغْزَوِة َخيَْرَ َساَر َليَْلُه َحتَى إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسوَل عن أي هريرة ري اه عنه 

ملسو هيلع هللا ىلص  اهَوَناَم َرُسوُل  ،ى بَِال  َما ُقِدَر َلهُ ـَفَصلَ  « َلنَا الَليَْل اْكَأْ  » لبال:َأْدَرَكُه اْلَكَرى َعَرَس َوَقاَل 
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َفَغَلبَْت بَِاا  َعيْنَاُه َوُهَو  ،َفَلَا َتَقاَرَب الَفْجُر اْستَنََد بَِال  إِى َراِحَلتِِه ُمَواِجَه اْلَفْجرِ  ،َوَأْصَحاُبهُ 
َبتُْهُم ملسو هيلع هللا ىلص  اهتَيِْقْظ َرُسوُل َفَلْم َيْس  ، ُمْستَنِد  إَِى َراِحَلتِهِ  َوَا بَِال  َوَا َأَحد  ِمْن َأْصَحابِِه َحتَى َرَ

َفَقاَل  «أَْي بَِاُل  » :َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَفَفِزَع َرُسوُل  ،َأَوهُُم اْستِيَقاظا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهَفَكاَن َرُسوُل  ،الَشْمُس 
َفاْقتَاُدوا  «اْقتَاُدوا» :بِنَْفِسَك َقاَل  اهَت َوُأِمي َيا َرُسوَل َأَخَذ بِنَْفِي اَلِذي َأَخَذ بِأَي َأنْ  :بَِال  

بَْح ـَفأَقاَم الَصَاَة َفَصلَ  َوَأَمَر بَِاا   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهُثَم َتَوَضَأ َرُسوُل  ،َرَواِحَلُهْم َشيْئا   َفَلَا  ،ى ِهُِم الص 
أَِقِم الَصَاَة :)َقاَل  اهَفإَِن  ،يَُصِلَها إَِذا َذَكَرَهاَمْن َنِيَ الَصَاَة َفلْ » :َقَى الَصَاَة َقاَل 

 .(1)أخرجه مسلم .«(لِِذْكِري
 كيف يقي الصاة من زال عقله؟ 

، وكذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج مرتبة من زال عقله بنوم أوسكرلزمه قضاء الفوائت
 بعد زوال العذر. والدواء فعليه القضاء

 . ؛ أنه غرمكلف وقت اإغاءفا قضاء عليه الطويل ر اختياره كاإغاءوإن زال عقله بغ
  كيف تقي احائض واجنب الصاة؟ 

وم يمكنها ااغتسال إا بعد خروج الوقت اغتسلت  ،احائض إذا انقطع دمها ي الوقت
وصلت ولو خرج الوقت، وكذا اجنب الذي استيقظ، فإن اغتسل طلعت الشمس، فالسنة 

 غتسل ويصي بعد طلوع الشمس؛ أن الوقت ي حق النائم من حن يستيقظ.أن ي
 :حكم من نام عن صاة أو نسيها 

، أَْو َناَم َعنْـَها، ـَمْن َنِس : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛من نام عن صاة أو نسيها صاها إذا ذكرها َي َصاة 
 .()متفق عليه«. َفَكَفاَرُتـَها َأْن ُيَصِليَـَها إَذا َذَكَرَها

 م من قام ناسياً للتشهد:حك 

إن ور قبل أن يستوي قائا  فليجلس، كَ ذَ  إذا قام اإمام من الركعتن وم جلس للتشهد، فإنْ 
 استوى قائا  فا جلس، ويسجد سجدي السهو قبل السام.

 :حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا 

 من خرج يريد الصاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صاها. 
                                                        

 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، واللفظ له.211(، ومسلم برقم )527، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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َمْن َتَوَضأ َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه، ُثَم َراَح : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
َرَها، ا َينُْقُص َذلَِك ِمْن ـَفَوَجَد النَاَس َقْد َصَلوا َأْعَطاُه اه َجَل َوَعَز ِمثَْل َأْجِر َمْن َصاَها َوَحَض 

 .(1)ود والنسائيأخرجه أبو دا«. َأْجِرِهـْم َشيْئا  
 :حكم التأمن داخل الصاة وخارجها 

 يسن التأمن ي موضعن: 
وامأموم،  بعد قراءة الفاحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، جهر به اإمام داخل الصاة -1

 .ا قبله وا بعده ن امأموم مع اإماممِ ويؤَ 
 نحوما. أيضا  ي دعاء القنوت ي وتر، أو نازلة والتأمن ويرع  
كدعاء  خارج الصاة بعد قراءة الفاحة من قارئ، ومستمع، وعى الدعاء مطلقا  أو مقيدا   -1

 مبطات الصاة:   اخطيب ي اجمعة، أو ااستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.
 تبطل الصاة با يي:

 إذا ترك ركنا  أو رطا  عمدا  أو سهوا ، أو ترك واجبا  عمدا .  -1
 الكثرة لغر رورة.  احركة -1
 كشف العورة عمدا .  -3
 الكام والضحك واأكل والرب عمدا .  -1
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.155(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )521/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
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 ، وهي: أركان الصاة التي ا تصح صاة الفريضة إا ها أربعة عر ركنا    أركان الصاة - 8
 السجود الثاي  - 1  القيام مع القدرة -1
 اأخراجلوس للتشهد   - 2  تكبرة اإحرام -1
  قراءة الفاحة ي كل ركعة -3

 إا فيا جهر فيه اإمام. 
 التشهد اأخر -11
 الطمأنينة ي الكل -11 الركوع -1 وآله.ملسو هيلع هللا ىلص الصاة عى النبي  -11

 الرتيب بن اأركان -13 ااعتدال منه -5
 التسليم -11  السجود عى اأعضاء السبعة -2
  اجلوس بن السجدتن -7
«. يـُأَصلِ  َصل ْوا َكَا َرأَيتُـُمْويملسو هيلع هللا ىلص: » مالك بن احويرث ري اه عنه قال: قال رسول اه عن

 .(1)أخرجه البخاري
 :حكم من ترك أحد أركان الصاة 

إذا ترك امصي ركنا  من هذه اأركان عمدا  بطلت صاته، وإن ترك تكبرة اإحرام  -1
 . جها  أو سهوا  م تنعقد صاته أصا  

فإنه يعود إليه ويأي به وهو ي الصاة ما تركه امصي من هذه اأركان ناسيا  أو جاها   -1
ل إى مكانه من الركعة الثانية، فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه ِص وبا بعده ما م يَ 

ى ذكر إا منها، وتبطل الركعة السابقة، كمن ني الركوع ثم سجد، فيجب عليه أن يعود مت
إذا وصل إى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو 

 السام.  بعد
إن كان ي الوقت أعاد الصاة، وإن خرج الوقت فا  :اجاهل إذا ترك ركنا  أو رطا   -3

  .؛ أن اأحكام ا َتلزم إا بعد العلم ها ، والتمكن من فعلها إعادة عليه

 :حكم قراءة الفاحة ي الصاة 

 .قراءة الفاحة لإمام وامنفرد ركن ي كل ركعة، وتبطل الركعة بركها
                                                        

 (.231قم )بر أخرجه البخاري( 1)
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 ،أما امأموم فيقرؤها را  ي كل ركعة إا فيا جهر فيه اإمام من الصلوات والركعات 
ة؛ لعدم ، وا ينبغي لإمام أن يسكت ليقرأ امأموم الفاحفينصت لقراءة اإمام إذا قرأ

الدليل عى السكوت والقراءة، وامسبوق تسقط عنه قراءة الفاحة إذا أدرك اإمام راكعا  
 وم يتمكن من قراءة الفاحة.

 .[111/اأعراف](                    ):قال اه تعاى -1
ْ يْقَرْأ  »:َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسوَل  ري اه عنه َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الَصاِمِت و -1 َاَصَاَة مَْن َم

ِة اْلِكتَاِب   .(1)متفق عليه«. بَِفاِحَ
 حكم  اختاف النية ي الصاة:  امأموم إذا م يسمع قراءة اإمام ي اجهرية يقرأ الفاحة وغرها وا يسكت.و

يصح ائتام مفرض بمتنفل، ومن يصي الظهر بمن يصي العر، ومن يصي العشاء  -1
 رب بمن يصي الراويح، فإذا سلم اإمام أكمل الصاة.أو امغ

 جوز اختاف النية بن اإمام وامأموم ي الصاة، وا جوز ااختاف ي اأفعال -1
فيجوز أن يصي العشاء خلف من يصي امغرب، فإذا سلم اإمام قام  إا أن يكون يسرا ،

ن يصي العشاء، فهنا إذا قام اإمام ثم تشهد وسلم، وإذا صى امغرب خلف م وجاء بركعة
 .، وهو اأحسنإى الرابعة إن شاء تشهد وسلم، أو جلس وانتظر ليسلم معه

  وإن كان ااختاف كثرا  فا يصح ااقتداء كمن يصي الفجر خلف من يصي الكسوف.
اِت، َوإَنَا لُِكِل ـَ إَنَا اأَْعَاُل بِالنِي: »يقول ملسو هيلع هللا ىلص عن عمر ري اه عنه قال: سمعت رسول اه

 حكم حسن  الصاة وإمامها:  .()متفق عليه«. اْمِرٍئ َما َنوى

 الصاة أعظم مقامات العبد بن يدي ربه ، فيجب إحساها وإمامها ، وحضور القلب فيها .
 وأعظم أركان الصاة القيام ، والركوع ، والسجود.

والركوع والسجود لقرآن ، ومناجاة الرمن، و قراءة افالقيام ي الصاة أفضل بذكره وه
وكثرة الركوع والسجود ؛ ما فيها من كال اخضوع للرب، أفضل اهيئات واأفعال
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فالقيام فيه أفضل اأذكار وهو القرآن، والركوع والسجود فيها أفضل وطول القيام سواء، 
 اأعال واهيئات وهو كال اخضوع للرب عز وجل.

 ن الناس صاة، يفعل هذا تارة .. وذاك تارة.. وجمع بينها تارة.أحس ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 
 (         ):قال اه تعاى -1
 .[131/البقرة]
  :رف فقالـثم انص يوما   ملسو هيلع هللا ىلصصى بنا رسول اه وعن أي هريرة ري اه عنه قال :  -1
 ،ي لِنَْفِسهِ ـإَِنَا ُيَصلِ  ؟يـى َكيَْف ُيَصلِ ـي إَِذا َصلَ ـأَا َينْظُر امَُصلِ  ؟ْحِسُن َصَاَتَك ـَيا ُفاُن أَا تُ  »
 .(1)مسلمأخرجه «. َيدَي َأُبِرُ ِمْن َوَراِئي َكَا ُأبِرُ ِمْن َبِن  واهي ـإِنِ 
 ى ُثَم َجاءَ ـَدَخَل امَْسِجَد َفَدَخَل َرُجل  َفَصلَ ملسو هيلع هللا ىلص أََن النَبَِي وعن أي هريرة ري اه عنه  -3

َفَصَى  «اْرِجْع َفَصِل َفإَِنَك َمْ ُتَصِل  » :َعَليِْه الَسَاَم َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَد النَبِي   ،ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَلَم َعَى النَبِِي 
ْ ُتَصِل » :َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ُثَم َجاَء َفَسَلَم َعَى النَبِِي  ثََك َواَلِذي َبعَ  :َفَقاَل  ،َثَاثا   «اْرِجْع َفَصِل َفإَِنَك َم

ُه َفَعِلْمنِي َر َمَعَك ِمَن ـُثَم اْقَرْأ َما َتيََس  ،إَِذا ُقْمَت إَِى الَصَاِة َفَكِرْ  » :َقاَل  ،بِاحِق َفَا ُأْحِسُن َغْرَ
تَى َتْطَمئَِن ُثَم اْسُجْد َح  ،ُثَم اْرَفْع َحتَى َتْعتَِدَل َقاِئا   ،ُثَم اْرَكْع َحتَى َتْطَمئَِن َراِكعا   ،اْلُقْرآنِ 
ُثَم اْفَعْل َذلَِك ي  ،ُثَم اْسُجْد َحتَى َتْطَمئَِن َساِجدا   ،ُثَم اْرَفْع َحتَى َتْطَمِئَن َجالِسا   ،َساِجدا  

 .()متفق عليه«. َصَاتَِك ُكِلَها
َما ي أَراُكْم » :َقاَل فَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َخَرَج َعَليْنَا َرُسوُل  :َقاَل ري اه عنه َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة و -1

 .(6)مسلمأخرجه «. اْسُكنُوا ي الَصَاِة  ؟ َرافِِعي َأْيِديُكْم َكَأها َأذَناُب َخيٍْل ُشْمسٍ 
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 واجبات الصـاة - 2
 : واجبات الصاة ثانية، وهي 
 ميع التكبرات غر تكبرة اإحرام. -1
 تعظيم الرب حال الركوع.  -1
 ن مده( لإمام وامنفرد. قول )سمع اه م -3
 قول )ربنا ولك احمد( لإمام وامأموم وامنفرد.  -1
 الدعاء حال السجود.  -5
 الدعاء بن السجدتن.  -2
 اجلوس للتشهد اأول.  -7
 قراءة التشهد اأول.  -1

«. يـُأَصلِ  يَصل ْوا َكَا َرأَيتُـُموْ ملسو هيلع هللا ىلص: » عن مالك بن احويرث ري اه عنه قال: قال رسول اه
 .(1)أخرجه البخاري

 :حكم من ترك واجباً من واجبات الصاة 

 .إذا ترك امصي واجبا  من هذه الواجبات عمدا  بطلت صاته
رجع فأتى  ، ل إى الركن الذي يليهِص وقبل أن يَ ، بعد مفارقة حله أو جاها   وإن تركه ناسيا  

 م. به، ثم يكمل صاته، ثم يسجد للسهو، ثم يسل
 وإن ذكره بعد وصوله إى الركن الذي يليه سقط وا يرجع إليه، ويسجد للسهو، ثم يسلم. 

 :الفرق بن الركن والواجب 

الركن إذا تركه امصي سهوا  أو جها  فإنه ا يسقط ، بل يأي به وبا بعده، ثم يسجد  -1
 للسهو بعد السام.

ه ايأي به،وإنا يأي بسجود السهوقبل الواجب إذا تركه امصي سهوا  أوجها  فإن -1
 السام أو بعده بدا  عنه.
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 الصـاةسنن  – 10
 : سنن الصاة 

وا  ،ر ي صفة الصاة آنفا  فهو سنة يثاب فاعلهاكِ كل ما عدا اأركان والواجبات ما ذُ 
 يعاقب تاركها، وهي سنن أقوال وأفعال. 

 ل آمن، وقراءة سورة بعد الفاحةالبسملة، وقوفسنن اأقوال: كدعاء ااستفتاح، والتعوذ، و
 ونحوها. 

وضع اليمن عى الشال ووسنن اأفعال: رفع اليدين عند التكبر ي امواضع السابقة، 
 حال القيام، واافراش، والتورك ونحوها. 

«. يـُأَصلِ  َصل ْوا َكَا َرأَيتُـُمْويملسو هيلع هللا ىلص: » عن مالك بن احويرث ري اه عنه قال: قال رسول اه
 .(1)أخرجه البخاري

 :حكم الستغفار بعد الفريضة 
، وأن كثرا  من امصلن  ملسو هيلع هللا ىلصااستغفار بعد كل صاة مفروضة مروع؛ لثبوته عن النبي 

، ، والسجود ونحوها ، والركوع روعات الظاهرة كالقراءةـإما بامش ُيـقِر وُيفِرط ي الصاة
 . التقصر ، فيستغفر اه من ذلكوع، وحضور القلب ونحوهاوإما بامروعات الباطنة كاخش

 .()أخرجه مسلمثاثا . إذا انرف من صاته استغفر ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه قال: كان رسول اه 
 :صفة الذكر 

، للمتوضئ وامحدث ،الذكر بالقلب واللسان يذكر اه عى كل أحيانه، فيشـرع ملسو هيلع هللا ىلصكان  -1
وتاوة  ساء، وذلك كالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبر،واجنب واحائض والنف

 ، وفِـْعل ذلك كله عى طهارة أفضل.ملسو هيلع هللا ىلصوالدعاء، والصاة عى النبي  القرآن،
                   ):قال اه تعاى

 .[115/اأعراف] (   
دبار الصلوات اخمــس، اإرار بالذكروالدعاء هو اأفضل مطلقا  إا فيا ورد كأ -1

 ِمــَع جاهــا  ونحــو ذلــك فاأفضـل اجهر.والتلبيــة، أو مصلحــة كـأن ُيْس 
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 أقسام السجود امروع -11
 ينقسم السجود امروع إى أربعة أقسام هي :

 سجود الصاة.. سجود السهو.. سجود التاوة .. سجود الشكر.
 الصاةسجود  -1

ة ذات ركوع ، والسجود ي الصاة سجدتان ي كل ركعة، فرضا  السجود ركن ي كل صا
 كانت أو نفا ، وقد تقدمت أحكامه.

 سجود السهو -7
 :ة سجود السهوحكمة مروعي  وا يتشهد. ،سجدتان ي الفريضة أو النافلة، يؤتى ها من جلوس، يسلم بعدماسجود السهو 

يص عى إفساد صاته بزيادة، أو نقص، أو رضة للنسيان، والشيطان حرخلق اه اإنسان عُ 
 شك، وقد رع اه سجود السهو إرغاما  للشيطان، وجرا  للنقصان، وإرضاء  للرمن. 

رية، وهذا ما سها ي ـى الطبيعة البشـ؛ أنه مقتض ملسو هيلع هللا ىلصالسهو ي الصاة وقع من النبي و
 أسباب سجود السهو ثاثة:   .(1)متفق عليه«. نَْسْوَن، َفإَذا َنِسيُت َفَذِكُرويإَنَا َأنا َبَر  ِمثُْلُكْم َأنَسى َكَا تَ » صاته قال: 

 مكان سجود السهو :  . الشك.. أو  النقص.. أو  الزيادة

 واأفضل كا يي: سواء كان لزيادة أو نقصان، جوز سجود السهو قبل السام وبعد السام،
كقيام، أو ركوع، أو سجود، كأن يركع  إذا زاد امصي فعا  من جنس الصاة سهوا   -1

 أن يكون فاأفضل مرتن، أو يقوم ي حل القعود، أو يصي الرباعية مس ركعات مثا  
 سواء ذكر ذلك قبل السام أو بعده.  ، سجود السهو للزيادة بعد السام

الركعة ره قبل أن يصل إى حله من كَ ذَ  إذا نقص امصي ركنا  من أركان الصاة، فإنْ  -1
ره كَ ذَ  وإنْ ثم يسجد للسهو قبل السام،  يأي به وبا بعده،لالتي بعده وجب عليه الرجوع 

ره بعد السام أتى به وبا كَ ذَ  وإنْ ، وتبطل الركعة هذه ،بعد أن وصل إى حله فإنه ا يرجع
 وإن سلم عن نقص كمن صى ثاثا  من الرباعية ، بعده فقط، ويسجد للسهو بعد السام
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الصاة، ثم أتى بالرابعة، ثم تشهد وسلم، ثم  إكال بِه قام بدون تكبر بنيةـثم نُ  ، م سلمث
 سجد للسهو.

إذا نقص امصي واجبا  من واجبات الصاة، مثل أن ينسى التشهد اأول، فحينئذ  -3
 لسهو قبل السام. لسجد ييسقط عنه التشهد، و

ويتم ويسجد  ، أم أربعا  فيأخذ باأقل اثا  إذا شك امصي ي عدد الركعات هل صى ث -1
  أحكام سجود السهو :  فإن غلب عى ظنه أحد ااحتالن عمل به، وسجد بعد السام.،  للسهو قبل السام

إن سلم سهوا  و، سجد قبل السام ،بعد الساموسجود  إذا لزم امصي سجود قبل السام،
ي سجود ـوإن نس، ، سواء طال الفصل أم قروقبل مام الصاة أمها وسلم، ثم سجد للسه

إذا أتى بقول و، من كام وغره سجد للسهو ثم سلم عل ما يناي الصاةالسهو ثم سلم وفَ 
م تبطل  ، أو سجود، أو تشهد ي قيام روع ي غر موضعه كقراءة قرآن ي ركوعـمش

عن اإمام بركن أو إذا خلف امأموم و، بل يستحب ،وا جب عليه سجود السهو ،صاته
 ما يقول ي سجود السهو:  .، وا إثم عليه ، وا يسجد للسهوأكثر لعذر فإنه يأي به ويلحق إمامه

 متى يسجد امسبوق للسهو:  يقال ي سجود السهو ما يقال ي سجود الصاة من الذكر والدعاء. و تسن إطالة سجود السهو،

فإن كان السهو  ،وم مسبوقا  وسجد اإمام بعد السامامأموم يسجد تبعا  إمامه، فإن كان امأم
 فيا أدرك معه لزمه أن يسجد بعد السام، وإن كان سهو اإمام قبل أن يدخل معه فا يلزمه

 سجود السهو. 
د  َوأَْكثُر َحمَ ـمُ  َقاَل  -ِي ـإِْحَدى َصَاَي اْلَعِش ملسو هيلع هللا ىلص ى النَبِي  ـَصلَ  :َعنْه َقاَل  اهَعْن أَي ُهَرْيَرَة َرِي 

َرْكَعتَِن ُثَم َسَلَم ُثَم َقاَم إَِى َخَشبٍَة ي ُمَقَدِم امْسِجِد َفَوَضَع َيَدُه َعَليَْها َوفيِهْم َأبو  -َظنِي اْلَعْرَ 
َعاُن النَاِس َفَقاُلوا ،َفَهاَبا َأْن ُيَكِلَاهُ  ،َعنْهَا  اهَبْكٍر َوُعَمُر َرِي   ؟ِت الَصَاةُ أََقُرَ  :َوَخَرَج َرَ

ْت  :ُذو اْليََدْيِن َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُجل  َيْدُعوُه النَبِي    :َقاَل  «مْ أْنَس َومْ ُتْقَرْ  » :َفَقاَل  ؟أَنِسيَت أَْم َقُرَ
ُثَم َرَفَع َرأَْسُه  ،ى َرْكَعتَِن ُثَم َسَلَم ُثَم َكَرَ َفَسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدِه أَْو أَطَْوَل ـَفَصلَ  ،ى َقْد َنِسيَت ـَبلَ 

 .(1)متفق عليه . ُثَم َرَفَع َرأَْسُه َوَكَرَ  ،َفَسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدِه أَْو َأطَْوَل  ،َفَكَرَ ُثَم َوَضَع َرأَْسُه َفَكَرَ 
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 سجــود التــاوة -3
 .سجود التاوة سجدة واحدة با قيام، وا تكبر، وا تشهد، وا تسليم  سجود التاوة حكم : 

 .سنة ي الصاة وخارجهاسجود التاوة 
ي كل وقت، وإذا م يسجد القارئ ي الصاة م  ويسن سجود التاوة للقارئ وامستمع

، وا يشرط له ما يشرط للصاة من  يسن السجود للتاوة عى طهارةيسجد امستمع ،  و
 طهارة ، واستقبال قبلة ونحو ذلك ، لكنه معها أوى.

 عدد السجدات ي القرآن:   بآية سجدة.  واواحائض، والنفساء السجود للتاوة إذا مرّ واجنب ، دث، وجوز للمح
 :هي ي القرآن مس عرة سجدة

ي سورة اأعراف، والرعد، والنحل، واإراء، ومريم، وي احج سجدتان، سجدة 
 والعلق. الفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت، والنجم، واانشقاق،سجدة ي و
 آيات السجود ي القرآن نوعان: و 

أخبار وأوامر، فهي إما خر من اه عن سجود خلوقاته له عموما  وخصوصا ، فيسن : اأول
           )كا قال سبحانه وتعاى : فيسجد  للتاي وامستمع أن يتشبه هم

 .[12/النحل] (                            ڭ
  :فيسجد كا قال تعاى فيبادر لطاعة ربه عز وجل ، سبحانه ٬آيات تأمر بالسجود  :الثاي

(           ) 
 صفة سجود التاوة:   . [77/احج]

وإذا سجد خارج ، إذا سجد وإذا رفع ي الصاة القارئ سجود التاوة سجدة واحدة، ُيكر
إذا سجد اإمام لزم امأموم و ،وا تسليم ،وا تشهد ،تكبرقيام، وا الصاة سجد با 

 فضل سجود التاوة:   متابعته،وايكره لإمام قراءة آية أوسورة فيها سجدة ي صاة رية. 
،  إَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم الَسْجَدَة َفَسَجدَ :»ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
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ُجوِد َفَسَجَد  ،َيا َوْيي - َوي ِرَواَيةٍ  -وُل: َيا َوْيَلـُه َيـقُ  اْعتََزَل الَشيَْطاُن َيبِْكي، ُأِمَر اْبُن آَدَم ِبالس 
ُجوِد َفَأباَفَلـُه   ما يقول ي سجود التاوة:   .(1)مسلم أخرجه«.يُْت َفي النَارُ ـَـجَنَّة، َوُأِمْرُت بِالس 

 والدعاء. من الذكر ي سجود الصاةه يقول ي سجود التاوة ما يقول
 سجود الشكر -4

  سجود الشكر سجدة واحدة با تكبر وا تسليم ، وا يشرط له ما يشرط للصاة من
 ؟متى يرع سجود الشكر  طهارة ، واستقبال قبلة ونحو ذلك ، لكنه معها أوى.

 امسلمن، رـر هداية أحد، أو إسامه، أو بنصـيسن سجود الشكر عند جدد النعم كمن ُبِش  -1
 أو ُبِر بمولود ونحو ذلك. 

أو  عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق، أو حرق، أو قتل، كذلك يسن سجود الشكر -1
 صفة سجود الشكر:   أو لصوص ونحو ذلك.  هاك،

 ي أي وقت ، سجدة واحدة با تكبر وا تسليم، وحله خارج الصاة،سجود الشكر
 ا  أو حدثا ، والطهارة أفضل.ويسجد حسب حاله قائا  أو قاعدا ، طاهر

 وجوز قضاء سجود الشكر إذا م يتمكن من أدائه ي وقته  لعذر من جهل، أو نسيان ونحوما .
                                     ): قال اه تعاى -1

 . [31/براهيمإ ] (         

 . [13/سبأ] (                    )وقال اه تعاى :  -1
ه، أو ُيَس ـكان إذا أتاه أمر َيُس ملسو هيلع هللا ىلص عن أي بكرة ري اه عنه أن النبي و -3 ر  به َخَر ساجدا  ـر 

 ما يقول ي سجود الشكر:   .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجهتبارك وتعاى.  ٬شكرا  
 يقول ي سجود الشكر ما يقوله ي سجود الصاة من الذكر والدعاء.

                                                        

 (.11برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.1321(، وأخرجه ابن ماجه برقم )1771/ أخرجه أبو داود برقم )حسن( )
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 جداامس مأحكا -17
    : أفضل البقاع 

واأرض  ذا، وهذا وهأرض بيوت اه باختيار خلق اه، ومساجد االكعبة بيت اه باختيار اه
، لبيوت اه باختيار خلق اه، وهذا كان بيت اه باختيار اه قبلة كلها مسجد للسجود ه

امسجد قبلته امسجد احرام، ، والذي يصي خارج ي يصي أمام الكعبة قبلته الكعبةفالذ
     والذي يصي ي جهات الدنيا قبلته جهة امسجد احرام: 

 [ .111/لبقرة] ا        ڭ
 ومن عرف أن اأرض كلها مسجد للسجود ه ، استحى من ربه ، وأطاعه وم يعصه عليها . 

  : بناء امساجد 

 اأنبياء والرسل وامؤمنون . امساجد بيوت اه ، وهذا ترف ببنائها -1

عداء اه ورسوله ودينه ، أأهم  ؛فا جوز للكفار تصميمها وا بناؤها وا صيانتها وا نظافتها 
 نون عى تعمر امساجد ، بل جب أن يقوم بذلك امسلمون فقط .ـفا يؤمَ 

قوق الواجبة أها من اح ؛سلمة جب عليها أن تبني امساجد للمسلمن امواحكومات 
مت امساجد وامدارس اإسامية عى الراعي للرعية،لكن إن كانت احكومة كافرة سلَ 

 لئا حدث فيها ما خالف الرع .؛  للمسلمن ليتولوا اإراف عليها بأنفسهم
 أحد ، فا جوزإذا كان مستقا  ببنائه، وأعاه وأسفله تابع له من بيوت اهامسجد بيت  -1

ى وإن كان امسجد طارئا  ع ،إا مصلحة رعية ا خالف مقاصد الريعة ن عليهبناء سك
، وإبقاء ء قائم ليكون مسجدا  جاز هم ذلك، أو دورا  من بناالسكن كا لو اختار الناس شقة

 لسبق مل كها عى امسجد . ؛امساكن أهلها
أن  ؛ستقل ببنائهام فوق امسجد ا ينبغي جعل ماعب وصاات رياضية حت أو -3

 ت .اا للعب واللهو ورفع اأصو ،بنيت للعبادة امساجد

امساجد جب أن تنزه عن النجاسات ، فيجب أن تكون دورات امياه وامراحيض خارج  -1
 امسجد ا فوقه وا حته ، وللحاجة جوز جعلها حت امسجد ا فوقه .   
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 :آداب دخول امسجد 

 ى امسجد بسكينة ووقار. يسن للمسلم أن خرج إ  -1
إَذا ُثِوَب لِلَصاِة َفا َتْأتوَها َوَأنتُـْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

وا، َفإَن َأَحَدكُ  ْم إَذا َتْسَعوَن، َواْئتُوَها َوَعَليُْكُم الَسِكينََة، َفَا َأدَرْكتُـْم َفَصل وا، َوَما َفاَتـُكْم َفَأتِـم 
 .(1)متفق عليه«. َكاَن َيـْعِمُد إَى الَصاِة َفُهَو ي َصاةٍ 

 يسن للمسلم إذا أتى امسجد أن يقدم رجله اليمنى ي الدخول قائا : -1
 .()أخرجه مسلم.«الَلُهـَم اْفتَـْح ي َأْبَواَب َرْحـَمتَِك »
 .(6)داود أخرجه أبو«. ، ِمَن الَشيَْطاِن الَرِجيمِ  ِه الَقِديمأَُعوُذ بِاه الَعظيِم، َوبَِوْجِهِه الَكِريِم، َوُسْلَطانِـ»
 .() أخرجه مسلم «الَلُهـَم إِي َأْسأُلَك ِمْن َفْضِلَك »م رجله اليرى قائا : وإذا خرج قدَ  -3
 ماذا يفعل امسلم إذا دخل امسجد؟ 

سجد، ويستحب إذا دخل امسلم امسجد سَلم عى من فيه، ثم صى ركعتن حية ام -1
يشتغل بذكر اه تعاى، وتاوة القرآن، والنوافل حتى تقام الصاة، وجتهد أن يبكر، وله أن 

 عى يمن اإمام.   يكون ي الصف اأول
جتنب امسلم كل ما يشغله عن ربه،أويؤذي امائكة وامصلن حوله من روائح  -1

 يعنيه.كرهة، وقيل وقال، وإطاق السمع والبر ي ما ا 
؛ كي ا يشغله عن مناجاة تف النقالامن دخل ي امسجد أو الصاة فعليه أن يغلق اهو

 .، فإن م يفعل فهو آثمربه ويشغل غره
، ويألفوا أماكن سجد بصحبة وليهم ليعتادوا امسجديرع الذهاب باأطفال إى ام  -3

 .مصلحة غرهمهم العبادة ، ويعرفوا كيفية الصاة ، فإن حصل منهم أذى وجب منع
 :حكم النوم ي امسجد 

 امساجد بيوت اه ، وهي للعبادة كالصاة ، والذكر ، وتاوة القرآن ، وتعل م العلم وتعليمه.
                                                        

 (، واللفظ له.211(، ومسلم برقم )211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.713برقم ) أخرجه مسلم ()
 (.122/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 (.713برقم ) أخرجه مسلم ( )
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وأما اخاذ ، النوم ي امسجد أحيانا  للمحتاج كالغريب والفقر الذي ا سكن له جائزو
 .اونحوم يحومسر إا معتكف فا ينبغيامسجد مبيتا  ومقيا  

 : ِدث امسجد ــح   حكم دخول امُ

 َمْن به حدث فا خلو من ثاثة أحوال :
 من به حدث  أصغر ، فهذا إذا دخل فا جلس حتى يتوضأ ويصي ركعتن.: اأول
 احائض أو النفساء ، جوز ها الدخول واجلوس عند احاجة بعد أن َتتَلَجم.: الثاي
 وز له امرور بامسجد ا امكث فيه.اجنب ، وهذا ج: الثالث

، وم يثبت دليل رعي ي منع ذلك، فيبقى احكم عى وجوز هؤاء ذكر اه، وقراءة القرآن
 . الراءة اأصلية، واأفضل فِْعل ذلك كله عى طهارة

                            ) قال اه تعاى: -1
 .[13/النساء] (                   

َناِوليني اخُْمَرَة ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص :» وَعْن َعاِئَشَة ري اه عنها َقاَلْت: َقاَل ي َرُسوُل اه  -1
، َفَقاَل: « امَْسجدِ   .(6) أخرجه مسلم .«إَِن َحيَْضتَِك َليَْسْت ي َيِدِك » َقاَلْت: َفُقْلُت إِِي َحائِض 

 : حكم زخرفة امساجد 

متهان ، وأها ما فيه من تعريض القرآن لا ؛اآيات وغرها كتابة ساجد بتكره زخرفة ام
 .، والقرآن أُنزل للعمل به ا لزخرفة اجدران به تشغل امصي عن صاته 

 :حكم السام عى من يصي 
أو  ،بمن يصي أن يسلم عليه، ويرد امصي السام عليه باإشارة بأصبعهيستحب من مرَ 

 ه ا بالكام. أو رأس ،يده
ي، َفَسَلْمُت َعَليْـِه، َفَرَد إَي ـوهو ُيَصلِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب ري اه عنه قال: مررت برسول اه 

 .  .()أخرجه أبو داود والرمذيإَشاَرة 
 :حكم حجز مكان ي امسجد 
ى امسجد، فإذا قَدم امفروش من سجادة ونحوها إالسنة أن يسبق الرجل بنفسه  -1

                                                        

 (.121برقم ) مسلم أخرجه (1)
 (، وهذا لفظه.327(، وأخرجه الرمذي برقم )215/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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 قد خالف الريعة من جهتن:وتأخر هو ف
ومن جهة غصبه لطائفة من امسجد ومنعه غره من ، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم

فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصي  ،ش ي امسجد وتأخررَ فَ  نْ السابقن أن يصلوا فيه، ومَ 
 ي مكانه وا إثم عليه.

يه ، فإن قام لعذر من من كان ي امسجد فله حجز مكان ي الصف واجلوس ف -1
 جديد وضوء ونحوه ثم عاد قبل إقامة الصاة فهو أحق به .

 : حكم إغاق امساجد  
منع منها أحد ، لكن ـفا يُ ، أها بيوت عبادة اه  ؛ ا جوز قفل امساجد وقت الصاة وغره

تب عى فتحها كل وقت اق ، أو تررَ ـخاف عليه من السـأو ما يُ  ، أو أجهزة ، شرُ ــإن كان فيها فُ 
 . ما يدنسها وحفظا  ها ،صيانة ها؛  فساد ونحوه جاز لوي اأمر قفلها ي بعض اأوقات

                                       قال اه تعاى:
 .[1/امائدة]       

  ى امساجد:إحكم خروج النساء 
، مع السر التام ، منفردات عن الرجال ة ي امساجديباح للنساء حضور صاة اجاع

ن يعتزلن عن الرجال ي  مصى واأَوى أن يكون للنساء ي امساجد باب خاص،وجب أ
، سواء كانت إمامتهن منهن أومن الرجال،وتسن هن اجاعة منفردات عن الرجال ،خاص

 . أسر هن ؛ أنهوخروجهن للصاة ي امسجد ي الليل أفضل من النهار
إَذا اْستَْأذَنُكْم نَِساُؤُكْم بِالَليِْل إى امَْسِجِد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي 

 . (1)متفق عليه«. َفْأذُنوا َلـُهنَ 
 
 
 
 

                                                        

 (.111(، واللفظ له، ومسلم برقم )125، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 صاة اجاعــة - 13
 :حكمة مروعية صاة اجاعة 

 امسلمن كل يوم. صاة اجاعة إعام وإعان وإقرار بشهادة التوحيد من ميع
 صاة اجاعة مظهر عظيم من مظاهر اإسام، ُيشبه صفوف امائكة ي عبادها، و

 وتعارفهم، وحبة بعضهم لبعض، وهي سبب للتواد بن الناس، ومواكب اجيوش ي قيادها،
 ووحدهم.  ،وقوهم ،وترامهم، وتعاطفهم، وظهور عزهم

                    قال اه تعاى: 
                              

 أعظم اجتاعات امسلمن:  . [71/ التوبة]           

 :رع اه للمسلمن ااجتاع ي أوقات معلومات
ومنها ما يكون ي اأسبوع مرة  ..منها ما يكون ي اليوم والليلة كالصلوات اخمس

ومنها ما يكون ي السنة ..ون ي السنة مرتن كالعيدين ي كل بلدومنها ما يك ..كاجمعة
 .كاحج مرة لعموم امسلمن

عند تغر اأحوال مروعا  ومنها ما يكون .. ومنها مايكون مروعا  كل وقت كالعمرة
 : اعةصاة اج حكم   .واخوف إذا حدث أمركصاة اجنازة مروعا   ومنها مايكون..والكسوف كصاة ااستسقاء

را  ـحض من الرجال، للصلوات اخمس، ،جب صاة اجاعة عى كل مسلم، مكلف، قادر
 وسفرا ، ي حال اأمن، وحال اخوف. 

            )قال اه تعاى:  -1
             

 . [111]النساء/    (   
                        قال اه تعاى: و -1
 . [131البقرة/]
ـــرة رضــي اه عنــه:  -3  َلَقدْ  ،بِيَِدهِ  َنْفي َواَلِذي» :اَل ــقَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا وَل ــَرُس  َأنَ وعــــن أبــي هريـــ
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ْمُت   ُثمَ  ،َس النَا فيَُؤمَ  َرُجا   آُمرَ  ُثمَ  ، ها فيَُؤَذنَ  بِالَصَاةِ  آُمرَ  ُثمَ  ،فيُْحطََب  بَِحطٍَب  آُمرَ  َأنْ  َمَ
 َعظْا   َجِدُ  أنه َأَحُدُهمْ  َيْعَلمُ  َلوْ  بِيَِدهِ  َنْفِي  َواَلِذي، ُبيُوَهُمْ  َعَليِْهمْ  َفُأَحِرَق  ِرَجالٍ  إِى ُأخالَِف 
 .(1)متفق عليه.«اْلِعَشاءَ  َلَشِهدَ  َحَسنَتَْنِ  ِمْرَماَتْنِ  َأوْ  َسِمينا  

 إَِنهُ  ،ه ا َرُسوَل  َيا : َفَقاَل  َأْعَمى َرُجل   ملسو هيلع هللا ىلص نَبَِي ال أتىوعن أي هريرة ري اه عنه قال:  -1
 ، َبيْتِهِ  ي فيَُصِيَ  َلهُ  ُيَرِخَص  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َفَسأَل  ،امَْسِجدِ  إَِى  َيُقوُدي َقاِئد   ي َليَْس 

. «َفَأِجْب » :َقاَل  ،َنَعمْ  :َقاَل  «؟َاةِ بِالَص  النَِداءَ  َتْسَمعُ  َهْل » :َفَقاَل  َدَعاهُ  ىـَولَ  َفَلَا  ،َلهُ  فَرَخَص 
 فضل صاة اجاعة ي امسجد:   .()أخرجه مسلم

كل خطوة خطوها امسلم إى الصاة ي امسجد له بكل خطوة صدقة، وَرْفع درجة ، 
 وَحّط خطيئة، وثواب كثر، وهذا فضل عظيم من رب كريم.

َصاُة اجَـَاَعِة َتْفُضُل َصاَة الَفِذ »ال: ق ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن ابن عمر ري اه عنها أن رسول ا -1
يَن َدَرَجة    .(6)متفق عليه«. بَِسبٍْع َوِعْرِ

َمْن َتَطَهَر ي َبيْتِـِه، ُثَم َمَشى إَى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
، َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت اه، ليَـْقِي َفِريَضة  ِمْن َفَراِئِض ا ه، َكاَنْت َخْطَوَتاُه إْحَداُهـَا َتـُحط  َخطيئَة 

 .()أخرجه مسلم«. َواأُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجة  
َمْن َغَدا إَى امْسِجِد َأْو َراَح، َأَعَد اه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -3

 .()متفق عليه. «َلـُه ِي اجَنَِة ُنُزا  َكَلَا َغَدا َأْو َراَح 
 ،ُكل  ُسَاَمى ِمَن النَاِس َعَليِْه َصَدَقة   »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -1

َوُتِعُن الَرُجَل ي َداَبتِِه فتَْحِمُلُه  ،ْثنَْنِ َصَدَقة  َتْعِدُل َبْنَ اإ» :َقاَل « ُكَل َيْوٍم َتْطُلُع فِيِه الَشْمُس 
َوُكل  ُخْطَوٍة َمِْشيَها إِى  ،بَُة َصَدَقة  ـيِ ـَواْلَكِلَمُة الطَ »:َقاَل « تْرَفُع َلُه َعَليَْها َمتَاَعُه َصَدَقة   َعَليَْها أَوْ 

 .()متفق عليه.«ميُط اْأَذى َعِن الَطِريِق َصَدَقة  ـَوتُ  ، الَصَاِة َصَدَقة  

                                                        

 (.251(، واللفظ له، ومسلم برقم )211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.253برقم ) أخرجه مسلم( )
 .( 251، واللفظ له، ومسلم برقم )( 215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.222برقم ) أخرجه مسلم( )
 (، واللفظ له.222(، ومسلم برقم )221، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (، واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )1212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 : فضل اجاعة 

 صي معه. يسن من رأى من يصي الفريضة وحده أن ي
َأَا »ر رجا  يصي وحده فقال: ـأبص ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن رسول اه 

 أين يصي اجاعة؟  .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. َي َمَعهُ ـَرُجل  َيتََصَدُق َعَى َهَذا فيَُصلِ 

كثر ماعة، ثم اأفضل للمسلم أن يصي الفرائض ي مسجد احي الذي هو فيه، ثم يليه اأ
فإن الصاة فيها أفضل  ،وامسجد اأقى ،وامسجد النبوي ،يليه اأبعد، إا امسجد احرام

 ى فيه اإمام بجاعته ذلك الوقت. ـجوز صاة اجاعة ي مسجد قد َصلَ و ،مطلقا  
تستحب صاة أهل الثغر ي مسجد واحد، فإن كانوا خشون من العدو إذا اجتمعوا صى و

 :أقل اجاعة  إنسان ي مكانه.  كل

 بم ُتدَرك اجاعة؟  اثنان، وكلا كثرت اجاعة كان أزكى لصاته، وأحَب إى اه عز وجل.  أقل اجاعة

 ُتدَرك الصاة بإدراك ركعة مع اإمام ، وُتدَرك اجاعة قبل سام اإمام .
، أما لة وإن م يدرك الفريضةدخل امسجد واإمام م يسلم فليدخل معه؛ ليدرك الفضيفمن 

، ولكنه أقل أجرا  من أدركها نه قد أدرك اجاعة حكا  وفضا  إذا أدرك ركعة فأكثرفإ
 حكم من صى وحده ثم وجد ماعة:   كاملة.

فالسنة  ، ثم دخل مسجد قوم وهم يصلون ،رحلهمسجد أو ي  ي وحده ى الفريضةـصلَ  نْ مَ 
إذا أقيمت صاة الفريضة فا صاة إا امكتوبة، و، نافلة لهوى اأوتكون ، أن يصي معهم

 حكم صاة النوافل ماعة:  وإن أقيمت الصاة وهو ي نافلة أمها خفيفة ودخل ي اجاعة ليدرك تكبرة اإحرام. 

 .كا سيأي ى النوافل ماعة أحيانا  ي الليل أو النهار، ي البيت أو غرهـجوز أن ُتصلَ 
 

                                                        

 (.111(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )571و داود برقم )/أخرجه أبصحيح( 1)
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 لف عن اجاعة:حكم التخ 

، من خلف عن صاة اجاعة ي امسجد، فإن كان معذورا  مرض، أو خوف ونحوما 
وإن  إن صى مع زوجته نال أجر اجاعة،، وفهذا يكتب له أجر من صى ي ماعة

ر ـفصاته صحيحة، لكنه خس أو ماعة ي غر امسجد  خلف لغر عذر وصى وحده
، ويأثم.  عذار ترك اجمعة واجاعة:أ  أجرا  عظيا 

 :ي اأحوال التالية ُيـعذر برك معة وماعة
دافع أحد اأخبثن، ومن خي فوات رفقة، ومن مريض يشق عليه أن يصي مع اجاعة، ومُ 

خاف رر نفسه أو ماله، أو رفيقه، أو تأذى بمطر، أو وحل، أو ريح شديدة، ومن بحرة 
 .ذلك عادة لهاوله، وا جعل متمكن من تن، طعام حتاج إليه 

، ورجال اأمن، وامطافئ، وغرهم من يشتغل اأطباء واممرضون واحراسوكذا 
 رورية إذا جاء وقت الصاة وهم يؤدون عملهم صلوا ي مكاهمـبمصالح امسلمن الض

 ، وهم أن يصلوا بدل اجمعة ظهرا  عند احاجة.ماعة
منع من دي الناس فإنه يُ عْ والكولرا ونحوما ما يُ  اونزكاإنفل دٍ ـعْ ـمن أصيب بمرض مُ و

ماية للناس من انتشار الوباء بينهم ،  ؛امسجد وحضور اجمعة واجاعة ي امسجد وغره 
 .، وخفيفا  عى امبتىومنع الرر عنهم 

جمع مع غرها جاز تأخرها ومعها ـي وقت صاة تُ ، أو غرق ، حادث حريق  عإذا وقو
احادث وقت صاة الفجر أو العر أو العشاء فتؤخر  عوإن وق،  ع الصاة التي بعدهام

طفاء إوتصى ي آخرالوقت ولو بالتناوب بن العاملن ي  ، عن أول وقتها الصاة
قطع الصاة  جاز ، وكان خطرا  ة ، وإن كان الباغ عن احادث من ثق، نقاذاحريق أواإ

 : حكم حضور اجاعة من به رائحة كرهة  ويصلون بالتناوب قبل خروج الوقت . مبارة احادث،
أو رب دخانا  ونحو ذلك ما يتأذى منه امائكة وبنو  ، أو كراثا  ، أو ثوما  ،من أكل بصا  

؛ زجرا  له ا  امسجد مع اجاعة ما دامت الرائحة موجودة ي آدم فا جوز له أن يصي
 فإن صى معهم فهو آثم ، وصاته صحيحة .خفيفا  عليه ، 
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 وامأموم أحكام اإمام - 14
 :فضل اإمامة 

بنفسه وخلفاؤه الراشدون من بعده ري  ملسو هيلع هللا ىلصاإمامة فضلها عظيم، وأميتها تواها النبي 
واإمام عليه مسؤولية كرى، وهو ضامن، وله أجر كبر إن أحسن، وله من اأجر ، اه عنهم

 معه. مثل أجر من صى 
 :حكم متابعة اإمام 

 .جب عى امأموم متابعة اإمام ي صاته كلها
 إَنَا ُجِعَل اإَماُم ليُْؤَتـَم بِـِه، َفإَذا َكَرَ : »أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه 

ْوا، وإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَذا َقاَل: َسِمَع اه لِـَمْن َح  ـِمَدُه، َفُقوُلوا: الَلُهـَم َرَبنَا َلَك احَـْمُد، َفَكِرُ
 .(1)متفق عليه«.ى َقاِعدا  َفَصل وا ُقُعودا  َأْجـَمُعونَ ـى َقاِئا  َفَصل وا ِقيَاما ، َوإَذا َصلَ ـَوإَذا َصلَ 

 :اأحق باإمامة 
سنة، ثم أقدمهم هجرة، ثم ، ثم اأعلم بال - العام فقه صاته ،وهو اأكثر حفظا  للقرآن - اأقرأ

رت الصاة وأرادوا أن يقدموا ـوهذا فيا إذا حض،  أقدمهم إساما ، ثم اأكر سنا ، ثم ُقرعة
أحق  ،وإمام امسجد ،ساكن البيتقَدم، وفإن كان للمسجد إمام وحر فهو ام ،أحدهم

 باإمامة إا من ذي سلطان. 

َيُؤم  الَقْوَم أَقرُؤُهـْم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه عن أي مسعود اأنصاري ري اه عنه قال: 
نَِة َسَواء  َفأَق نَِة، َفإْن َكاُنوا ي الس  َدُمُهـْم لِِكتَاِب اه، َفإْن َكاُنوا ي الِقَراَءِة َسَواء  َفَأْعَلـُمُهـْم بِالس 

، َفإْن َكاُنوا ي اهْجَرِة َسَواء  َفأَقَدُمُهـْم ِسْلـا    .()ه مسلمأخرج«.ِهْجَرة 
 . ، إا أن يقدموهولكن يؤمهم رجل منهم، من زار قوما  فا يؤمهم و
 :حكم الصاة خلف الفاسق 

رب ـأو يش ،جب تقديم اأَْوى ي اإمامة، وإن م يوجد إا فاسق كمن حلق حيته
  مع الكراهة. صَحت الصاة خلفه ، أو اخمر ونحو ذلكالدخان

  من كبائر الذنوب.اه تعاى بفعل كبرة  والفاسق: َمْن خرج عن طاعة
                                                        

 ( واللفظ له.117(، ومسلم برقم )711، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وا تصح الصاة خلف من صاته فاسدة بحدث أو غره إا من م يعلم، فتصح صاة 
 امأموم، وعى اإمام اإعادة. 

 :حكم صاة امسبل 

وا ينبغي للمسبل أن يؤم امصلن، فإن ، من صى وهو مسبل فصاته صحيحة، لكنه آثم
 ة خلفه مع الكراهة.َأَمهم صحت الصا
 َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوَا  اهَثَاَثة  َا ُيَكِلُمُهُم  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيري اه عنه َعْن أَي َذٍر َعِن 

 :َذرٍ  َقاَل َأبو ،َثَاَث ِمَرارملسو هيلع هللا ىلص اه َفَقَرَأَها َرُسوُل  :َقاَل  «َينُْظُر إَِليِْهْم َوَا ُيَزِكيِهْم َوَهُْم َعَذاب  َأليم  
وا لِِف ــِفُق ِسْلَعتَُه بِاحَ ـنَ ــَوامُ  ،نَانُ ـَوامَ  ،ْسبُِل ـامُ » :َقاَل ؟ اهَمْن ُهْم َيا َرُسوَل  ،َخاُبوا َوَخِرُ

 .(1)أخرجه مسلم«.اْلَكاِذِب 
 :حكم مسابقة اإمام 

 .حرم مسابقة اإمام ي الصاة، ومن سابقه عاما  ذاكرا  بطلت صاته
أو م يسمع اإمام حتى  ،أو غفل ،خلف عن اإمام لعذر كا لو سها فإنْ  :عنهأما التخلف 

 ويتابع اإمام وا حرج عليه.  ،سبقه فإنه يأي با خلف به مبارة
 :أحوال امأموم مع اإمام 

 للمأموم مع اإمام أربع حاات: 
وع، أو السجود، أو وهي أن يسبق امأموم اإمام ي التكبر، أو الرك ،امسابقة: اأوى

السام، أو غرها، وهذا الفعل ا جوز، ومن فعله فعليه أن يرجع ليأي به بعد اإمام، فإن 
  ، وإن سبقه ي تكبرة اإحرام م تنعقد صاته معه أصا .م يفعل بطلت صاته

كن وهي أن تتوافق حركة اإمام وامأموم ي اانتقال من ركن إى ر ،اموافقة :الثانية
 . صاته مكروه، إا إن وافقه ي تكبرة اإحرام فا تنعقدكالتكبر، أو الركوع ونحوما، وهذا 

 مبارة. وهي أن حصل أفعال امأموم عقب أفعال اإمام ،امتابعة: الثالثة
 اأمر امطلوب من امأموم، وها حصل ااقتداء الرعي. وامتابعة هي 

يتأخر امأموم عن إمامه حتى يدخل ي ركن آخر، وهي ا وهي أن  ،امخالفة: الرابعة
 جوز؛ ما فيها من ترك ااقتداء. 
                                                        

 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.23/ النور] (     )قال اه تعاى:
 :أحوال امسبوق 

 للمسبوق ي الصاة ثاث حاات:
ك من أدرك ركعة مع اإمام فقد أدرك اجاعة، ومن أدرك الركوع مع اإمام أدر: اأوى

الركعة، فيكر تكبرة اإحرام قائا  ثم يكر تكبرة الركوع إن أمكنه، وإن م يمكنه نواما 
 بتكبرة واحدة. 

من دخل فوجد اإمام قائا ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو جالسا  دخل معه، وله أجر ما : الثانية
 .ك إا بإدراك الركوعدرَ أدرك، لكن الركعة ا تُ 

 إحرام مع اإمام ما م يرع ي قراءة الفاحة. ك تكبرة ادرَ وتُ 
اإمام فالواجب عليه وعى من خلف معه أن يصلوا سَلم من دخل امسجد وقد : الثالثة

 ماعة، ولكن فضلها ليس كفضل اجاعة اأوى. 
 :صفة إطالة الصاة وخفيفها 

 فـها خفـف بقية اأركان.يسـن لإمام إذا أطـال القـراءة أطـال بقيـة اأركان، وإذا خف
َفَرْكَعتَـُه،  َفَوَجْدُت قِيَاَمهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنه قال: َرَمْقُت الَصاَة َمَع ُمـَحـَمٍد 

، َفَسْجَدَتـُه، َفَجْلَستَـُه َما  َبْنَ التَْسِليِم َفاْعتَِداَلـُه َبـْعَد ُرُكوِعِه، َفَسْجَدَتـُه، َفَجْلَستَـُه َبْنَ الَسْجَدَتْنِ
 .(1)متفق عليهوااْنِراِف، َقِريبا  ِمَن الَسَواِء. 

 :حكم التخفيف ي الصاة 

يسن لإمام التخفيف مع اإمام؛ أنه قد يكون ي امأمومن الضعيف، والسقيم، والكبر، 
 وذو احاجة ونحـوهم، وإذا صلـى منفـردا  أطـال كيف شاء.

صاة هو الذي يصحبه إمام الصاة بأداء أركاها وواجباها التخفيف امسنون ي الو
 .وأمر به، ا إى شهوة امأمومن ، وواظب عليه ، ملسو هيلع هللا ىلصله النبي عَ وسننها كا فَ 

 . ، وا من َينْقر صاتهوا صاة من ا يقيم صلبه ي الركوع والسجود
 أين يقف امأموم؟ 

 .كان واحدا  فعن يمن اإمامالسنة أن يقف امأمومون خلف اإمام، وإن  -1
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 . ، وتقف النساء ي صاة اجاعة خلف الرجالوإمامة النساء تقف وسط صفهن
وفوقه، وأسفل أن يقف امأمومون عن يمن اإمام، أو عن جانبيه،  عند  احاجة يصح -1

 وا يصح قّدامه وا عن يساره فقط إا لرورة. منه، 
 ام:صفة صف الرجال والنساء خلف اإم 
يصف الرجال خلف اإمام إذا سبقوا ، ثم الصبيان خلف الرجال ما م يسبقوا، ثم النساء  -1

رع ي صفوف الرجال من إكال الصف ـرع ي صفوف النساء ما يشـويشخلف الصبيان، 
 لخ. اج، وتسوية الصفوف... رَ ـاأول فاأول، وسد الفُ 

، وإذا ورها آخرها كالرجال ،اإذا صلت النساء ماعة وحدهن فخر صفوفهن أوه -1
  .صلت النساء خلف الرجال ماعة فخر صفوف النساء آخرها، ورها أوها

وا جوز أن تصف النساء أمام الرجال أو يصف الرجال خلف النساء إا لرورة من زحام 
رورة ـوإن وقفت امرأة ي صف الرجال للضكامسجد احرام وقت احج ونحوه ،  ونحوه
 وا صاة من خلفها. ام ونحوه وصّلت م تبطل صاهامن زح

ها : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  َخْرُ ُصُفوِف الِرَجاِل َأَوُلـَها، َوَر 
َها أََوُلـَها  ف:مواطن الفضيلة ي الصفو  .(1)أخرجه مسلم«.آِخُرَها، َوَخْرُ ُصُفوِف النَِساِء آِخُرَها، َوَر 

الصف اأول أفضل من الصف الثاي، فاه عز وجل ومائكته يصلون عى الصف اأول، 
 .للصف اأول ثاثا ، وللثاي واحدة ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعا النبي 

اوى فإذا تقارب أو تس، والقرب من اإمام أفضل من البعد ، ويمن الصف أفضل من يساره
 .د فاليسار أفضل؛ لدنوه من اإمام ، وإذا كان اليمن أبعاليمن والشال فاليمن أفضل

 أهل الصف اأول:  والسنة هي التقارب بن الصفوف، وذلك بمقدار ما يمِكن امصي من السجود تقريبا .
والتقى،  والشأنأهل العلم  ،اأحق بالصف اأول والقرب من اإمام هم أولو اأحام والن هى

 فليبادروا إى ذلك. ، وهم قدوة الناس
، فا جوز إبعاد الصبيان عن سواء كان كبرا  أو صغرا   ،اأول حق لكل مسلمالصف و

                                                        

 (.111برقم ) جه مسلمأخر( 1)



 
11 

، وإبعادهم جعل الصبيان يكرهون ما م يسبق إليه أحد فهو أحق به ؛ أن من سبق إىالصف اأول
عى امصلن ، امساجد والذي أبعدهم ، وجمعهم عى اللعب خلف الصف ، وذلك يشوش

 ويمنعهم من اخشوع .
َيـْمَسُح َمنَاِكبَنَا ي الَصاِة َوَيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصن أي مسعود ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه ع
َيُلوَنـُهـْم،  اْستَُووا َوا َتـْختَلُِفوا فتَـْختَلَِف ُقُلوُبُكْم، ليَِلني ِمنُْكْم أوُلو اأْحاِم َوالن َهى، ُثَم اَلِذينَ »

 :حكم تسوية الصفوف  .(1)أخرجه مسلم«. ـمْ ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـهُ 

جب تسوية الصفوف ي الصاة بامناكب،واأكعب، وسد اخلل، وإمام الصف اأول 
 السنة أن ُيـقبل اإمام عى امأمومن بوجهه، ويقول: و ،فاأول

ُفوِف ِمْن إَقاَمِة الَصاةِ » -1 وا ُصُفوَفُكْم، َفإّن َتْسِوَيَة الص   .()ق عليهمتف«.َسو 
وا»أو يقول:  -1  .(6)أخرجه البخاري«. أَِقيْـُموا ُصُفْوَفُكْم َوَتَراص 
ُثَم  ، ليَلِني ِمنُْكْم ُأوُلو اْأَْحَاِم َوالن َهى ،اْستَُووا َوَا َخْتَِلُفوا فتَْختَِلَف ُقُلوُبُكمْ » أو يقول:  -3

 (.)أخرجه مسلم«. ُثَم اَلِذيَن َيُلوَهُمْ  ، اَلِذيَن َيُلوَهُمْ 
وا اخَ »يقول: أو -1 ُفوَف، َوَحاُذوا بَْنَ امنَاكِِب، َوُسد  يْنُوا بِأَيِدي إْخَوانُِكْم، ـَلَل، َولِ ـأَِقيُموا الص 

 .«هُرَجاٍت لِلَشيْطَاِن، َوَمْن َوَصَل َصّفا  َوَصَلـُه اه، َوَمْن َقطََع َصّفا  َقطََعُه اـَوا َتَذُروا فُ 
 .()أبوداود والنسائي هأخرج
 .()أخرجه النسائي«. اْستَُووا، اْستَُووا، اْستَُووا»أو يقول:  -5

 صفة إمامة الصبيان والنساء:  يقول هذا مرة ، وهذا مرة؛ إحياء  للسنة ، وعما  ها بوجوهها امروعة.

، جعله عن يمينه إذا أَم اإمام صبين أو أكثر وقد بلغا سبعا  جعلها خلفه، فإن كان واحدا  
 . والنساء تصّف خلف الصبيان
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 (.113خرجه النسائي برقم )/أصحيح( )



 
111 

 يصح أذان الصبي امميز وإمامته ي الفرض والنفل، وإن ُوجد أوى منه وجب تقديمه. و
كل من صحت صاته صحت إمامته ولو كان عاجزا  عن القيام أو الركوع ونحوها، إا و

 تؤم  مثلها من النساء. لكنْ  ،امرأة فا تؤم  الرجال
 فتح عى اإمام:حكم ال 

 الفتح عى اإمام ينقسم إى قسمن:

فتح واجب ، وهو الفتح فيا يبطل تعمده الصاة كا لو ني الركوع أو السجود ،  اأول :
 أو ني آية من الفاحة ، أو حن حنا  حيل امعنى .

بعد الفاحة ،  فتح مستحب ، وهو الذي ا ُيــفِوت كاا  كا لو ني أن يقرأ سورة الثاي :
 أو قفز آية من غر الفاحة ، أو غلط ي آية ونحو ذلك .

ر  ِمثُْلُكْم َأنَسى َكَا َتنَْسْوَن، ـإَنَا َأنا َبَش : » قال  ملسو هيلع هللا ىلصابن مسعود ري اه عنه أن رسول اه عن 
 .(1)متفق عليه«. َفإَذا َنِسيُت َفَذِكُروي

 :حكم اإمام إذا أحدث 

فإن م  ثناء الصاة قطع صاته واستخلف من يكمل بامأمومن صاهم،إذا أحدث اإمام أ
فإن َتقَدم أحد امأمومن، أو قَدموه فأكمل الصاة هم، أو أكملوا صاهم يستخلف، 

 تعاى. فرادى فصاهم صحيحة إن شاء اه
 :صفة قضاء امأموم ما فاته من الركعات 
ر، أو العشاء وجب عليه بعد سام اإمام ـأوالعص من أدرك مع اإمام ركعة من الظهر، -1

ثم جلس للتشهد اأول،  ، ركعات الثاث ، فيأي بركعة يقرأ فيها الفاحة وسورةالقضاء 
 .ثم يأي بركعتن يقرأ فيها الفاحة فقط، ثم جلس للتشهد اأخر، ثم يسلم

 وكل ما أدركه امسبوق مع اإمام فهو أول صاته. 
ك مع اإمام ركعة من امغرب قام بعد سام اإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاحة من أدر -1

وسورة، ثم جلس للتشهد اأول، ثم يقوم ويأي بركعة يقرأ فيها الفاحة، ثم جلس للتشهد 
 اأخر ويسلم كا سبق. 
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ة يقرأ فيها من أدرك مع اإمام ركعة من الفجر أو اجمعة قام بعد سام اإمام وجاء بركع -3
 الفاحة وسورة ثم جلس للتشهد ويسلم كا سبق.

 لينال أجر اجاعة. يدخل معهفالسنة أن  َأحد  واإمام ي التشهد اأخر إذا دخل -1
 :حكم الصاة خلف الصف 

ا تصح صاة الرجل الواحد خلف الصف إا لعذر كمن م جد مكانا  ي الصف، فيصي 
 الذي أمامه. من ي الصف خلف الصف، وا جذب أحدا  

وصاة امرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت مع ماعة رجال، أما إذا كانت مع 
 صفة اقتداء امأموم باإمام:  ماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيا سبق. 

وكذا يصح اقتداء امأموم باإمام ي امسجد وإن م يره أو م ير من وراءه إذا سمع التكبر، 
عن طريق  وا يصح ااقتداء باإمام،  واتصلت الصفوف ،خارج امسجد إن سمع التكبر

 كيفية انراف اإمام إى امأمومن:   .ونحوما والتلفازأاإذاعة 

رف اإمام إى امأمومن بعد السام، فإن صى معه نساء لبث قليا  ـالسنة أن ينص
قبل إمام اأذكار  ة امكتوبة ي موضعها فورا  بعد صا امصي رفن، ويكره تطوعـلينص

 الصاة : السام من بعدوالدعاء اجاعي حكم امصافحة    يقوم قبل انراف إمامه إى امأمومن. يستحب للمأموم أّا و، التي بعد السام
ه حَ ترع امصافحة عند اللقاء، فإن كان صافحه قبل الصاة فيكفي، وإن م يصافحه صافَ 

السام والفراغ من اأذكار، أما امبادرة بامصافحة بعد السام من الفريضة مبارة فا  بعد
 ن له احكم.ـيِ ـأصل له، وإن صافحك فصافحه وب

؛ أن ذلك عقب صاة الفريضة بدعة بصوت واحد اء ميعا  راإمام وامأمومن بالدعهْ وَج 
وإنا امروع ما ورد  اه عنهم، وا عن أحد من الصحابة ري ملسو هيلع هللا ىلصكله م ُينقل عن النبي 

 من اأذكار ي اهيئة والعدد كا سبق.
                                قال اه تعاى :  -1

 [.7/ احر]      



 
111 

َما َمْن َأْحَدَث ي َأْمِرَنا َهَذا : »   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اه  وعن عائشة ري اه عنها  -1
 .(6)متفق عليه«.َليَْس فيِه َفُهَو َرد  

 :أحوال انفراد امأموم عن اإمام 

 انفراد امأموم عن اإمام حالتان :
أن ينفرد ويبني عى ما مى من صاته، كا لو أطال اإمام إطالة خارجة عن  اأوى :

 ونحو ذلك. السنة، أو أرع ي صاته رعة تناي الطمأنينة
أن يقطع صاته ثم يستأنف من جديد، كا لو طرأ عى امأموم عذر يمنعه من  الثانية :

ااستمرار كمدافعة بول، أو غائط، أو ريح، أو خاف عى نفسه أو غره ونحو ذلك ما يمنع 
 ااستمرار ي الصاة.

 :حكم الصاة خلف من يستغيث بغر اه 

غر اه عند القبور أو غرها، أو يدعو أهل من يدعو غر اه، أو يستغيث بغر اه، أو يذبح ل
 ، وصاته باطلة.مركالقبور، فا جوز الصاة خلفه ؛ أنه 

                                                     )قال اه تعاى : 
 [.117]امؤمنون/     (        

 :حكم صاة اإمام بالنجاسة 

وإن ، مام باجاعة بنجاسة جهلها وانقضت الصاة فصاهم ميعا  صحيحةإذا صى اإ
وإن كان ا ، علم بالنجاسة أثناء الصاة، فإن أمكن إبعادها أو إزالتها َفَعَل ذلك وأتم صاته

 يمكنه انرف واستخلف من يتم بامأمومن صاهم. 
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 :أهل اأعذار  صاة أهل اأعـذار - 15

وامر عى عباده حال الصحة وحال امرض، وحال اإقامة وحال السفر، ه عز وجل أ
 وحال اأمن وحال اخوف، واه يريد أن يطاع ي هذا وهذا ، وحب أن ُيعبد هذا وهذا.

هم: امرى، وامسافرون، واخائفون الذين ا يستطيعون أداء الصاة عى  وأهل اأعذار
 .صفتها التي يؤدها غر امعذور

، فأمرهم الكامل رمهم كسب اأجرحْ ـمن رمة اه أن َيَر هم ورفع عنهم احرج، وم يَ و
 كا يي:  استطاعتهم عى ما جاءت به السنة أن يصلوا حسب

 صفة طهارة امريض:  صاة امريض - 1

جب عى امريض أن يتطهر للصاة باماء، فإن م يستطع تيمم، فإن م يستطع سقطت 
 صفة صاة امريض:   . لسقوط الواجب بالعجز عنه وصى حسب حالهالطهارة، 

، فإن م يستطع  -1 عى هيئة جلوس قاعدا  صى تلزم امريض الصاة امفروضة قائا 
 حني ظهره راكعا  وساجدا ، فإن م يستطع أومأ برأسه. مربعا ،، فإن شق عليه صى التشهد

 .، فإن شق عليه فعى اأيرووجهه إى القبلة فعى جنبه اأيمناجلوس فإن م يستطع 
 إن تيسـر، وإا صى حسب حاله، فإن م يستطع صى مستلقيا  عى ظهره ورجاه إى القبلة

، وله مثل أجر ويومئ برأسه راكعا  وساجدا  إى صدره، وخفض السجود أكثر من الركوع
  حسب حاله كا ورد.وا تسقط الصاة مادام العقل موجودا ، فيصي عىالصحيح، 

امريض كغره يلزمه استقبال القبلة ي الصاة، فإن م يستطع صى حسب حاله إى أي  -7
 جهة تسهل عليه، وا تصح صاة امريض إياء  بطرفه، أو إشارة بأصبعه، بل يصي كا ورد.

فقال: ة؟ عن الصا ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن حصن ري اه عنه قال: كانت ي بواسر فسألت النبي 
 .(1)أخرجه البخاري«. َصِل َقاِئا ، َفإْن َلـْم َتْستَطِْع َفَقاِعدا ، َفإْن َلـْم َتْستَطِْع َفَعَى َجنٍْب »
 القادر عى أداء صاة النفل قائا  إْن صاها قاعدا  فله نصف أجر القائم.  -3

عن صاة  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سألت رسول اه -وكان مبسورا   -عن عمران بن حصن ري اه عنه
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ى َقاِعدا  َفَلـُه نِْصُف َأْجِر الَقاِئِم، ـى َقاِئا  َفُهَو َأْفَضُل، َوَمْن َصلَ ـإْن َصلَ »الرجل قاعدا  فقال: 
 أحكام صاة امريض:  .(1)أخرجه البخاري«. ى َناِئا  َفَلـُه نِْصُف َأْجِر الَقاِعدِ ـَوَمْن َصلَ 

ى القيام، أو صى جالسا  ثم قدر عى السجود، أو إذا صى امريض قاعدا  ثم قدر ع -1
 أنه الواجب ي حقه.  ؛ صى عى جنب ثم قدر عى القعود أثناءها، انتقل إى ما قدر عليه

 طبيب ثقة.   بقولِ  جوز للمريض أن يصي مستلقيا  مع القدرة عى القيام مداواةٍ  -1
 د أومأ بركوع قائا ، وبسجود قاعدا . إن قدر امريض عى قيام وقعود دون ركوع وسجو -3
جعل سجوده أخفض و،  من م يستطع السجود عى اأرض يركع ويسجد وهو جالس -1

 من ركوعه، ويضع يديه عى ركبتيه، وا يرفع إى جبهته شيئا  كالوسادة ونحوها.
 وجعل سجوده من م يستطع القيام والقعود عى اأرض صى عى مقعد أو كري ، -5

 متى جمع امريض الصاة ؟  أخفض من ركوعه ، وا يضع شيئا  يسجد عليه.
ر ـشق عى امريض أو عجز أن يصي كل صاة ي وقتها فله اجمع بن الظهر والعص إنْ 

 .، معا  با قري وقت إحداما، وبن امغرب والعشاء ي وقت إحداما
  عب معها احركة.، وتصما يزول ها اخشوع امشقة ي الصاة هيو

 أين يصي امريض؟  واخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة.  

فيصي قائا  إن  ، امريض الذي يستطيع الذهاب إى امسجد تلزمه صاة اجاعة
، أو عى كري ثابت أو عى اأرضجالسا   استطاع، وإا صى حسب قدرته مع اجاعة

جد صى ي بيته، وُكتب له أجراجاعة إذا كان فإن م يستطع الذهاب إى امس، متحرك
 ما ُيكتب للمريض وامسافر من العمل:  من عادته الصاة ماعة.

إَذا َمِرَض الَعبُْد أَْو َساَفَر ُكتَِب َلـُه ِمثُْل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 .()اريأخرجه البخ«. َما َكاَن َيـْعَمُل ُمِقيْـا  َصِحيحا  

                                                        

 (.1115برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 : هو مفارقة حل اإقامة. السفر  صاة امسافر - 7
ر واجمع ي السفر؛ أنه غالبا  توجد فيه امشقة، ـالقص مشـروعيةمن حاسن اإسام و

 واإسام دين رمة وتيسر. 
 كل ما يسمى سفرا  ي العرف تعلقت به أحكام السفر، وهي:و

 . القر، واجمع، والفطر، وامسح عى اخفن
             ) عن يعى بن أمية قال: قلت لعمر بن اخطاب ري اه عنه:

 منه، فسألُت  ما عجبَت  ، فقال: عجبُت  فقد َأِمَن الناس (                    
 .(1)أخرجه مسلم «.َصَدَقة  َتَصَدَق اه بِـَها َعَليُْكْم، َفاْقبَُلوا َصَدَقتَـهُ »عن ذلك فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

 :حكم القر واجمع 
 القري السفرسنة راتبة،واجمع بن الصاتن رخصة عارضة؛أن غالب صاة النبي  -1

 ي السفر إنا كان يصليها ي وقتها، واجمع ي أحوال قليلة. ملسو هيلع هللا ىلص
ر الصاة الرباعية ـالقر ي السفر سنة مؤكدة ي حال اأمن أو اخوف، وهو قص -1

 فا أما امغرب والفجر،لعروالعشاء( إى ركعتن، واجوز إا ي السفر فقطوا )الظهر
 .أبدا   تقران

، ويكون ي احرعند وجود سببه، فـتُجمع الظهر مع العصـر، ي السفر فيكونوأما اجمع 
وُتـجمع امغرب مع العشاء، ي وقت إحداما ، وله أن جمع ي الوقت الذي بينها، أما 

 . تـُجمع لغرها أبدا   الفجرفا
ا ُيشرط للجمع نية عند افتتاح الصاة اأوى ، فمن صَلـى الظهر وهو م ينواجمع فله  -3

 أن جمع معها العر.
من َجـَمع الظهرمع العرَجـْمع تقديم فيدخل ي حقه وقت النهي ، ومن َجـَمع امغرب  -1

 ر.مع العشاء َجـْمع تقديم فيدخل ي حقه وقت الوت
ر الصاة الرباعية ـأوجوا ، ُسَن له قص ،أوبحرا   ،أو راكبا ، برا   ،إذا سافرامسلم ماشيا   -5

 له أن جمع بن الصاتن ي وقت إحداما إذا احتاج إى ذلك حتى ينتهي سفره. وركعتن، 
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َوُأتِـَمْت  ، ْت َصاُة الَسَفرِ َفأُِقرَ  ، قالت عائشة ري اه عنها: الَصاُة َأَوُل َما ُفِرَضْت َرْكَعتَْنِ 
 .  .(1)متفق عليهَصاُة احََرِ

 متى يبدأ امسافر ي أحكام السفر؟ 

وإنا يرجع  ، يبدأ امسافر القر واجمع إذا فارق عامر قريته، وا حد للمسافة ي السفر
ليه أحكام سافر وم ينو اإقامة أو ااستيطان فهو مسافر تنطبق ع فمتى،  ذلك إى العرف

 السفر حتى يعود إى بلده. 
، لكنه ر ي كل ما ُيسمى سفرا ، وإن أتم فصاته صحيحةـي السفر هو السنة، ويقص ـرالقصو

 . ترك السنة
                        )قال اه تعاى: 

 [.111/ النساء]    (                   
 امقيم: صفة صاة امسافر خلف 

إذا صى امسافر خلف مقيم أتم، وإن صى مقيم خلف مسافر فالسنة أن َيـقُر  -1
 امسافر، أما امقيم فعليه اإمام بعد السام. 

السنة إذا صى امسافر بامقيمن ي بلدهم أن يصي هم ركعتن، ثم يقول: أموا  -1
 ر. فْ صاتكم فإنا قوم َس 

 فر:حكم صاة النوافل ي الس 

 الرواتب ي السفر ما عدا التهجد، والوتر، وسنة الفجر.  السنن السنة ترك
ر، وكذا ذوات اأسباب كسنة الوضوء، ـروعة ي السفر واحضـأما النوافل امطلقة فهي مش

 وسنة الطواف، وحية امسجد، وصاة الضحى ونحوها. 
 سفرا . اأذكار بعد الصلوات اخمس سنة للرجال والنساء، حرا  وو
 :حكم من سفره مستمر طوال العام 

جوز له أن  ، قائد الطائرة، أو السيارة، أو السفينة، أو القطار، وَمْن سفره مستمر طول الزمن
 يأخذ برخص السفر كالقر، واجمع، والفطر، وامسح.
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 : امغرب عن بلده له ثاث حالت 

والتجار امقيمن ، والعال، لسفراءامطلقة ي باد الغربة كاأن ينوي اإقامة  اأوى:
 للتجارة والعمل ، فهؤاء وأمثاهم ي حكم امقيمن .

لغرض معن غر مقيد بزمن، لكنه ايعلم متى تنتهي مهمته،  ي بلدقامة اإأن ينوي  الثانية:
ي حكم  فهذاأوعاجه،  ،أوجارته ،ومتى انتهت عاد إى وطنه كالقادم مهمة تتعلق بعمله

 .سافرام
ى وطنه كمن يدرس ي أن ينوي إقامة لغرض خاص مقيد بزمن، ومتى انتهى عاد إ :الثالثة

 .باد الغربة، فهذا ي حكم امقيم
 :أحكام القر ي السفر 

ثم ذكرها ي  حٍر  العرة ي القر اعتبار امكان ا الزمان، فإذا ني امسافر صاةَ  -1
 حر أمها.  ها، وإن ذكر صاة سفر يَر سفر قَ 

 ر أبدا. ـَص قَ وا يعلم متى يعود إى بلده إذا ُحبَِس امسافر  -1
إذا دخل وقت الصاة ثم سافر فله أن يقر وجمع، وإن دخل وقت الصاة وهو ي  -3

 صفة الصاة ي الطائرة :  وا يقر.  ،وا جمع ،السفر ثم دخل بلده فإنه يتم

ي الطائرة مثا  وم جد  امسلم إذا كانو اأرض، ة ي الطائرة كالصاة عىصفة الصا
مكانا  للصاة صى ي مكانه قائا  مستقبا  القبلة، ويومئ بالركوع حسب قدرته، ثم جلس 

 عى الكري، ثم يومئ بالسجود حسب قدرته. 
 أو غرها حكم امسافر إذا وصل إى مكة: 

، فإن م يدرك الصاة معه فالسنة له يمامق من سافر إى مكة أو غرها أتم خلف اإمام
ومن سافر ومر بقرية وسمع اأذان أو اإقامة وم يكن صى، فإن شاء نزل وصى ، رـالقص

 . وصى حيث شاء مع اجاعة، وإن شاء واصل سره
 :حكم اأذان واإقامة ي السفر 

إذا أراد  ُيؤذنفإنه  ،أراد أن جمع بن الظهر والعر، أو بن امغرب والعشاء امسافر إذا
ماعة  امسافرونثم يقيم ويصي اأوى، ثم يقيم ويصي الثانية، يؤدها فعل الصاة ، 
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 . كا ي الغزو ي رحاهمماعة صلوا أو عذر،  ،أو مطر ،أو ريح ،كلهم، فإن كان هناك برد
  ي السفر: والقر صفة اجمع 

 ، ي وقت إحداما،  بن امغرب والعشاء وأر، ـللمسافر اجمع بن الظهر والعص جوز
 .ي الوقت الذي بينهاوله أن جمع مرتبا ، 

 حسب حاله، واأفضل أن يصي كل صاة ي وقتها. ل اأرفق بهعَ فإن كان نازا  فَ 
وإن كان سائرا  فالسنة إذا غابت الشمس قبل أن يرحل أن جمع بن امغرب والعشاء 

، وإن ارحل قبل أ  ن تغيب الشمس أَخر امغرب إى العشاء ومع بينها تأخرا . تقديا 
ر تقديا ، وإن ركب قبل أن تزول ـوإذا زالت الشمس قبل أن يركب مع بن الظهر والعص

 ومع بينها تأخرا . ،الشمس أَخر الظهر إى العر
ِر ـْنَ َصاِة الظ ْهِر َوالَعْص َيـْجـَمُع بَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال َكاَن َرُسوُل اه  - 1

، َوَيـْجـَمُع َبْنَ امَْغِرِب َوالِعَشاِء.  .(1)أخرجه البخاريإَذا َكاَن َعَى َظْهِر َسْرٍ
إَذا اْرَتـَحَل َقبَْل َأْن َتِزيَغ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه و - 1

ِر، ُثَم َنَزَل َفَجـَمَع َبيْنَـُهـَا، َفإَذا َزاَغِت الَشْمُس َقبَْل َأْن ـْقِت الَعْص الَشْمُس َأَخَر الظ ْهَر إى وَ 
 .()متفق عليهى الظ ْهَر، ُثّم َركَِب. ـَيرَتـِحَل َصلَ 

 َأْن  َحَل َقبَْل ـَكاَن ِي َغْزَوِة َتبُوَك إَِذا اْرتَ  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه َأَن النَبَِي  جبلَعْن ُمَعاِذ ْبِن و -3
اـْجَمَعَها إَِى اْلَعْص ـَتِزيَغ الَشْمُس َأَخَر الظ ْهَر َحتَى يَ  َحَل َبْعَد َزْيِغ ـَوإَِذا اْرتَ  ،ِر َفيَُصِليَُهَا َمِيع 

ْغِرَب مَ ْغِرَب َأَخَر اَحَل َقبَْل امَ ـَوَكاَن إَِذا اْرتَ  ،ُثَم َسارَ  ِميعا  ـى الظ ْهَر َواْلَعْرَ َج ـالَشْمِس َصلَ 
 .ْغِرَب ْغِرَب َعَجَل اْلِعَشاَء َفَصَاَها َمَع امَ َحَل َبْعَد امَ ـَوإَِذا اْرتَ  ء،َحتَى ُيَصِليََها َمَع اْلِعَشا

 .(6)أخرجه أبو داود والرمذي
 :حكم اجمع والقر ي عرفة ومزدلفة 

، وي مزدلفة ر تقديا  ـي احج من كان بعرفة أن يقر وجمع بن الظهر والعص يسن
 .ي حجته ملسو هيلع هللا ىلصَيـْقر وجمع بن امغرب والعشاء تأخرا  كا فعله النبي 
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 :حكم اجاعة ي السفر 

جب عى امسافرين أن يصلوا ماعة إن تير، وإا صلوا فرادى حسب ااستطاعة،  
وأومأ فيصي ي الطائرة أو السفينة أو القطار ونحوها قائا ، فإن م يستطع صى قاعدا  

 بالركوع والسجود، ويصي الفريضة مستقبل القبلة، ويسن له اأذان واإقامة وإن كان وحده. 
 :صفة التطوع عى ظهر الراحلة 

يسن للمسافر التنفل عى ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبرة اإحرام إن 
، فإن م يست ر، وإا صى حيثا توجهت به الراحلةـتيس  . طع فقاعدا  يومئ برأسهقائا 

ُيَصِي َعَى َراِحَلتِِه َحيُْث ملسو هيلع هللا ىلص  اهَكاَن َرُسوُل  :َقاَل  اه ري اه عنه َعْن َجابِِر ْبِن َعبْدِ 
 .(1)متفق عليهَفإَِذا َأَراَد اْلَفِريَضَة َنَزَل َفاْستَْقبََل اْلِقبَْلَة.  ،َتَوَجَهْت 

  :حكم اجمع ي احر 
ر بن الظهر والعر، أو بن امغرب والعشاء مريض يلحقه بركه اجمع ي احجوز 

، ومن خاف عى  ، أو ريح شديدة باردة لَح ، أو وَ  مشقة، وي الليلة امطرة، أو الباردة
 .نفسه، أو أهله، أو ماله ونحو ذلك

، أو كمن يطفئ احريق ، أو ينقذ غريقا   ةجوز اجمع بن الصاتن ي احر عند احاجو
ما ي ذلك من إنقاذ ؛  ونحوهم من أهل اأعذار طبيب جري عملية تستغرق وقتا  طويا  

 معصوم.
 :ما يفعله امسافر إذا عاد إى بلده 

  . ملسو هيلع هللا ىلص؛ لفعله  يسن للمسافر إذا عاد إى بلده أن يبدأ بامسجد فيصي فيه ركعتن
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 صاة اخوف - 3
، لصلوات امفروضة أميتها ومنفعتها ا تسقط بحالاإسام دين ساحة وير، وا

 ولقوها كانت من أعظم أسباب النر.

 .[153]البقرة/    (                        )قال اه تعاى : 
فإذا كان امسلمون ر، إا أها ا ُتقر ي احر، وصاة اخوف تؤَدى ي السفر واح

لهم أن يصلوا صاة اخوف بصور ف ، وخافوا من عدوهم ، بيل اهي ساحة اجهاد ي س
 ختلفة، وهذه أشهرها:

 :صفات صاة اخوف 
 صاة اخوف ها ثاث حاات ، وهي :

 : إذا كان العدو ي جهة القبلة فيصلون كا يي اأوى:
عا ، ويرفعون ُيكِرُ اإمام، ويصف امسلمون خلفه صَفْن، ويكرون ميعا ، ويركعون مي

ميعا ، ثم يسجد الصف الذي يي اإمام مع اإمام، فإذا قاموا سجد الصف الثاي ثم 
الركعة الثانية  اإمام قاموا، ثم يتقدم الصف الثاي، ويتأخر الصف اأول، ثم يصي هم

 كاأوى، ثم يسلم هم ميعا . 
                                               )قال اه تعاى : 

 .[111/ النساء]   (                        
 : إذا كان العدو ي غر جهة القبلة فيصلون كا يي الثانية :

ُيكِرُ اإمام، وتصف معه طائفة، وتقف الطائفة اأخرى جاه العدو، فيصي بالتي معه  -1
 .هم، ثم ينرفون، ويقفون جاه العدوركعة ثم يثبت قائا ، ويتمون أنفس

ون أنفسهم وهو ــثم تأي الطائفة اأخرى فيصي هم الركعة الباقية، ثم جلس، َويُ  تِـم 
 وعليهم مل ساح خفيف أثناء صاهم، مع احذر من عدوهم.،  جالس، ثم يسلم هم

                    قال اه تعاى : 
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 .[111/ النساء]                         

ثم تأي ، ويثبت اإمام قائا  أو يصي اإمام بإحدى الطائفتن ركعتن فتسلم قبله،  -1
الطائفة اأخرى فيصي هم الركعتن اأخرتن ثم يسلم هم، فتكون له أربعا ، ولكل طائفة 

 ركعتان. 
بالطائفة اأوى صاة كاملة ركعتن ثم يسلم، ثم يصي باأخرى كذلك اإمام أو يصي  -3

  ثم يسلم.
كعتن، وكل طائفة أو تصي كل طائفة ركعة واحدة فقط مع اإمام، فيصي اإمام ر -1

 ركعة من غر قضاء، وكل هذه الصفات ثابتة ي السنة. 
 ،رب َصَلوا رجاا  وركبانا  ركعة واحدةـإذا اشتد اخوف، وتواصل الطعن والض الثالثة :

ي اه ـيومئون بالركوع والسجود للقبلة وغرها، فإن م يتمكنوا أَخروا الصاة حتى يقض
 .ولو بعد خروج وقتها َلواثم َص ، بينهم وبن عدوهم 

              ) قال اه تعاى: -1
 .[132-131]البقرة/    (                 
ي احََرِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: َفَرَض اه الَصاَة َعى لَِساِن َنبِيُِكْم و -1

. َأْرَبـعا ، َوي الَسَفِر َرْكعَ   .(1)أخرجه مسلمتَِن، َوي اخْوِف َرْكَعة 
ر، ولإمام أن يصي بالطائفة اأوى ركعتن، ـإذا كانت صاة امغرب فا يدخلها القصو

 وبالطائفة الثانية ركعة، أو العكس.
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 حكمة مروعية صاة اجمعة:  صاة اجمعة - 16

 .والعبودية ه وحده اريك لهيد التوحأعظم شعائر اه التي فيها إظهارالصاة من 
للمسلمن اجتاعات متعددة من أجل توطيد أوار األفة وامحبة  تعاىرع اه وقد 

 ي اجمعة واجتاعات بلد، اجتاعات َحٍي ي الصلوات اخمس فشـرع ،بينهمواأخوة 
 .كل عام ي احج بمكةر واجتاعات أقطا، والعيدين

 فضل يوم اجمعة:   وكرى.  ،ومتوسطة ،صغرى : نفهذه اجتاعات امسلم
َخْرُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَليْـِه الَشْمُس َيْوُم اجُـُمَعِة، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي 

 «.ِي َيْوِم اجُـُمَعةِ  إَا َتُقوُم الَساَعُة  َوا َوفِيْـِه ُأْخِرَج ِمنْـَها، َوفِيْـِه أُْدِخَل اجَنََة، فِيْـِه ُخلَِق آَدُم،
 حكم صاة اجمعة:   .(1)أخرجه مسلم

 صاة اجمعة ركعتان، وجب عى كل مسلم ذكر، بالغ، عاقل، مقيم ببناء يشمله  -1
 .اسم واحد
رها منهم ـاجمعة عى امرأة، وامريض، والصبي، وامسافر، ومن حضصاة وا جب 

 . واجاعة سمع النداء لزمته اجمعةأجزأته، وامسافر إن كان نازا  و
 .صاة اجمعة تكفي عن صاة الظهر، فا جوز من صاها أن يصي بعدها ظهرا   -7
من فاتته صاة اجمعة قضاها ظهرا  أربع ركعات، فإن كان معذورا  فا إثم عليه، وإن كان و

 . ، وكلا كرر الرك زاد اإثمغر معذور أثم؛ لتفريطه بصاة اجمعة
                ) قال اه تعاى: -1

 . [2]اجمعة / (        
َمْن َتَرَك َثاَث ُجـَمٍع َتـَهاُونا  بِـَها :»ملسو هيلع هللا ىلصعن أي اجعد ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .()أخرجه أبو داود والرمذي«. َطبَـَع اه َعَى َقْلبِـهِ 
 

                                                        

 (.151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.511(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1151/أخرجه أبو داود برقم )حسن صحيح( 1)
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 م اجمعة:حكم السفر يو 

ا جوز من تلزمه اجمعة السفر ي يومها جوز السفر يوم اجمعة قبل النداء الثاي ، و
 أو طائرة.  ،أو سفينة ،بعد اأذان الثاي إا لرورة كخوف فوت رفقة، أو راحلة كسيارة

                                    قال اه تعاى:
                                     

 .[11-2]اجمعة /                       
 :وقت صاة اجمعة 

 صاها وزجوقت صاة اجمعة اأفضل بعد زوال الشمس إى آخر وقت صاة الظهر، و
 قبل الزوال. 

 :وقت أذان اجمعة 

 للجمعة نداءان :
خاصة  -النداء الثاي فاصل زمني يتمكن فيه امسلم وبن  يكون بينهو ،النداء اأول للجمعة

، والسعي إليها ،وسننها ،واأخذ بآداها ،من ااستعداد للصاة - البعيد والنائم والغافل
 .وذلك بمقدار ساعة تقريبا  

 .للخطبة والصاة بعد دخول اإماموقته والنداء الثاي 
 :روط إقامة اجمعة 

 من أهل  رها ماعة ا يقلون عن ثاثةـوأن حض .. ي وقتها جب أداء صاة اجمعة
 .. وأن تكون ي البلد. وأن يتقدمها خطبتان .. البلد
 :حكم إقامة اجمعة ي البلد 

 .والسفر ي امدن والقرى ا ي البادية اجمعة تقام -1

، ِذَن أو م يأذنروط ا يشرط ها إذن اإمام، فتقام أَ ـإقامة اجمعة ي البلد إذا مت الشو
أما تعدد اجمعة ي أكثر من موضع بالبلد فا جوز إا وإن كانت بإذنه وعلمه فهو أحسن ، 

 ر ذلكـم يتيسفإن وي اأمر ، إذن امسافة ، وذلك بعد عد بُ كضيق امسجد ، أو  حاجة
 .  للحاجة؛  امسلمون اجمعة ي مسجد عى دفعتن ي وقتن ختلفنصى 
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ة اجمعة مكاها مسجد أو مصى ، والذين يقيمون ي باد غر إسامية ، وم صا -1
جدوا مكانا  مناسبا  إقامة صاة اجمعة ، فهؤاء جوز هم أن يستأجروا مكانا  أداء 

إظهارهم شعرة من شعائر اإسام ي باد  ؛وهم مأجورون عى ذلك  ،صاة اجمعة
 ى ا مسجدا  .الكفر ، وهذا امكان يسمى مص

 ما يرع من اأعال يوم اجمعة : 
قراءة و التبكر لصاة اجمعة،ولبس أحسن الثياب، والتطيب، والغسل، رع يوم اجمعة ي

 الدعاء ي ساعة اإجابة. و،  ملسو هيلع هللا ىلصاإكثار من الصاة عى النبي و سورة الكهف،
 متى يقرأ امسلم سورة الكهف؟ 

هف ي أي يوم من أيام اأسبوع ، فإن قرأها يوم اجمعة، اأفضل للمسلم أن يقرأ سورة الك
 فضل الغتسال والتبكر للجمعة:   أو ليلتها فله ذلك.

َمْن اْغتََسَل َيْوَم اجُـُمَعِة ُغْسَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1
، َوَمْن َرا َح ي الَساَعِة الثَانِيَِة َفَكأنَا َقَرَب َبَقَرة ، َوَمْن َراَح اجَنَابِة، ُثَم َراَح َفَكأنَا َقَرَب َبَدَنة 

، ي الَساَعِة الثَالِثَِة َفَكأنَا قَرَب َكبْشا  أَْقَرَن، َوَمْن َراَح ي الَساَعِة الَرابِـَعِة َفَكأنَا َقَرَب َدَج  اَجة 
، َفإَذا َخَرَج اإَماُم َحَض َوَمْن َراَح ي الَساَعِة اخَاِمَسِة َفَكأنَا َقرَ  َرِت امَاِئَكُة ـَب َبيَْضة 

 .(1)متفق عليه «.َيْستَـِمُعوَن الِذْكرَ 
َمْن َغَسَل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أوس بن أوس الثقفي ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1

ْرَكْب، َوَدَنا ِمَن اإَماِم َفاْستَـَمَع َوَلـْم َيْلُغ، َيوَم اجُـُمَعِة َواْغتََسَل، ُثّم َبَكَر َواْبتَـَكَر، َوَمَشى َوَلـْم يَ 
 جمعة: ال وقت غس  .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. َكاَن َلـُه بُِكِل َخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة َأْجُر ِصيَاِمَها َوِقيَاِمَها

داء يبدأ وقت الغسل يوم اجمعة من طلوع فجر يوم اجمعة، ويمتد إى قبيل الرواح أ
 حكم غسل اجمعة:  صاة اجمعة.

غسل اجمعة سنة مؤكدة، وجب عى من به رائحة كرهة تتأذى منها امائكة والناس  -1
                                                        

 (.151(، واللفظ له، ومسلم برقم )111)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 1)
 (.1117وأخرجه ابن ماجه برقم )  (، وهذا لفظه،315أخرجه أبو داود برقم )( صحيح/1)
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 .(1)متفق عليه«. الُغْسُل َيوَم اجُـُمَعِة َواِجب  َعى ُكِل ُمـْحتَِلـمٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛أن يغتسل
 سن ثيابه، وخرج مبكرا  إىيسن بعد أن يغتسل يوم اجمعة أن يتطيب، ويلبس أح -1

 أفضل وقت السعي إى اجمعة:   لدعاء، وقراءة القرآن. الذكر واامسجد، ويدنو من اإمام، ويصي ما ُكتب له، وُيكثر من 

 .وقت السعي امستحب إى اجمعة يبدأ من طلوع الشمس  -1
 إمام.أما وقت السعي الواجب إى اجمعة فهو عند النداء الثاي إذا دخل ا 

                                    قال اه تعاى:
 .[2]اجمعة /                  

يعرف امسلم الساعات اخمس بأن يقسم ما بن طلوع الشمس إى جيء اإمام إى  -1
 م إى اجمعة؟امتى يأي اإم  مسة أقسام، وبذلك يعرف مقدار كل ساعة. 

وااستسقاء  أما اإمام فيأي ي اجمعة، وااستسقاء ،والعيدين ،لسنة أن يبكر امأموم للجـمعةا
 هل جب اجمعة عى امسافر؟  عند اخطبة، وي العيدين يأي عند وقت الصاة. 

وأراد أن يسريح ي هذا البلد لزمته  ،وسمع النداء ،فيه اجمعةإذا مر امسافر ببلد تقام 
 جمعة، وإن خطب هم وصى هم اجمعة صحت صاة اجميع.صاة ا

 اخطيب:  اتصف 
العلم بالقرآن والسنة، وقوة البيان، وفصاحة اللسان، واحلم، والصر، والتواضع، ولن 
الكام وشدته حسب احال، واجهر باحق باحكمة واموعظة احسنة، والعفة عا ي 

 أيدي الناس.
                                  قال اه تعاى:  -1

                                  

 .[152/ آل عمران] 
إَذا َخطََب اْحـَمَرْت َعيْنَاُه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها قال: َكاَن َرُسوُل اه و -1

                                                        

 (.112(، ومسلم برقم )151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .(1)أخرجه مسلمُه، َحتَى َكأَنُه ُمنِْذُر َجيٍْش َيـُقوُل: َصبََحُكْم َوَمَساُكْم. َوَعا َصْوُتـُه، َواْشتََد َغَضبُـ
 :ما يفعله اخطيب إذا دخل 

قائا : السام  سلم عليهمأن ينر، ثم واجه امصلن ام صعدوإذا دخل لإمام يسن  -1
، ة اأوى قائا  ن، ثم خطب اخطبثم جلس حتى يؤذن امؤذعليكم ورمة اه وبركاته، 

 . ، وجوز قطع اخطبة لعارض ثم يواصل، ثم خطب اخطبة الثانية قائا  قليا   ثم جلس

 خطب بورقة.م يقدر إن فالسنة أن خطب اإمام خطبة قصرة حفظا ،  -1
 بم تكون اخطبة؟ 

 .السنة أن تكون اخطبتان يوم اجمعة باللغة العربية من حسنها
 :ن تمن حال اجمعةوا خلو من حر 

أن امقصود من اخطبة  ؛إن كانوا ا يفهمون العربية فإن اخطبة تكون بلغتهم  اأوى :
 اإفادة والفهم .

أن تكون لغة امستمعن هي العربية، لكن فيهم أناس ا يفهمون وا يتكلمون  الثانية :
، ويراعى ما هو م هم اخطبةرجتُ ومن ا يعرف العربية  فتكون اخطبة بالعربية،العربية، 

الرمة من جزئتها عقب كل مقطع من اخطبة، أوتأخر الرمة ي اأصلح للمستمعن 
  . ، وكذا حكم الصم والبكمحتى ينتهي من اخطبة ، أو كتابتها ي أوراق وتوزيعها عليهم

  :صفة اخطبة 
 خطبة احاجة:  أحيانا  بخطبة احاجة، وأحيانا  بغرها، ونص اخطيب يستفتح

وِرَأنُفِسنَا ٬إّن احَـْمَد » ئَاِت ـَوِمْن َسيِ  ،َنْحـَمُدُه َوَنْستَِعينُـُه َوَنْستَْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاه ِمْن ُرُ
َا اه َوْحَدُه َأْعَالِنَا، َمْن َيـْهِدِه اه َفا ُمِضَل َلـُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفا َهاِدَي َلـُه، َوَأْشَهُد َأْن ا إَلـَه إ

يَك َلـُه، َوَأْشَهُد َأَن ُمـَحـَمدا  َعبُْدُه َوَرُسوُلـهُ            )، ا َرِ
     ) ،  (                

              )، (                
         *                                                 ).  

 .وأحيانا  ا يذكر هذه اآيات«. أما بعد»
                                                        

 (.127برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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َدى ُهَدى ـَفإَن َخْرَ احَديِث ِكتَاُب اه، َوَخْرُ اهُ «: »أما بعد»أحيانا  أن يقول بعد قوله:  سنوي
 : اجمعة موضوع خطبة  .(1)مسلمأخرجه «. ، َوَر  اأُُموِر ُمـْحَدَثاُتـَها، َوُكل  بِْدَعٍة َضاَلة   ملسو هيلع هللا ىلص ُمـَحـَمدٍ 

  أصول الدين العظيمة: وُخطب أصحابه ري اه عنهم تشتمل عى ملسو هيلع هللا ىلصُخطب النبي 
كر آاء وذِ  ..وأصول اإيان ..كر صفات الرب جل جالهوذِ  ..بيان التوحيد واإيانمن 

ذكره لرغيب ي وا ..وأيامه التي خوفهم من بأسه ..اه تعاى التي ُتـحببه إى خلقه
 ..واحث عى طاعة اه ورسوله..والنار واجنة وذكراموت..الدنيا والتزهيد ي..وشكره

 .ونحو ذلك ايالزجر عن امعلزوم ماعة امسلمن وإمامهم.. وو
 ما حببه إى خلقه، ويأمر ،وآائه وصفاته، ونعمه وأسائه فيذكراخطيب من عظمة اه

رفون وقد أحبوه وأحبهم، وامتأت ـوشكره ما حببهم إليه، فينص هوذكر ة اهبطاع الناس
حسن و ،ذكره وطاعتهبوجوارحهم  وألسنتهم قلوهم باإيان واخشية، وحركت قلوهم

 مقدار اخطبة والصاة:  .[11/ الرعد]                         : عبادته

 عى ما ورد ي السنة.  ، يل الصاةوُيط ،يسن لإمام أن َيـْقر اخطبة -1
َفَكاَنْت َصاُتـُه َقْصدا ،  ملسو هيلع هللا ىلصي َمَع َرُسوِل اه ـعن جابر بن َسمرة ري اه عنه قال: ُكنُْت ُأَصلِ 

 .()أخرجه مسلمَوُخْطبَتُـُه َقْصدا . 
 ساع اخطبة:صفة اجلوس ل   .(ق)للخطيب أن يقرأ من القرآن ي خطبته، وأن خطب أحيانا  بسورة  يسن -1

يستحب للمأمومن أن يستقبلوا اإمام بوجوههم إذا استوى عى امنر للخطبة، وذلك 
، فإن كان امكان واسعا  ، والصوت  ر للقلب، وأشجع للخطيب، وأبعد عن النومـأحض

 حكم الكام أثناء اخطبة:  مسموعا  ، فلهم أن يصفوا كصفوف الصاة.

 إنصات للخطبة.جب عى من حر خطبة اجمعة ا
ق اإثم، فا جوز الكام واإمام خطب إا وُيلحِ  ،الكام أثناء اخطبة ُيفسد اأجرو

                                                        

 .(127برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.122برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وجوز الكام قبل اخطبة وبعدها، وحرم خطي  ،يكلمه اإمام مصلحة نْ لإمام ومَ 
توزيع النرات، أومع اجوزأثناء اخطبة ورقاب الناس يوم اجمعة واإمام خطب ، 

 أن اإنصات للخطبة واجب عى اجميع .؛ مها كانت امرراتعات التر

 ماذا يفعل من دخل واإمام خطب؟ 

ز فيها، ومن نعس وهو ي جلس حتى يصي ركعتن يتجوَ  فامن دخل واإمام خطب 
 .إن تيرليطرد عنه النوم امسجد فالسنة أن يتحول من جلسه ذلك إى غره

  :صفة صاة اجمعة 
 جهريتان. اة اجمعة ركعتانص
 .جهرا  ي اأوى بعد الفاحة بـ )اجمعة( وي الثانية بـ )امنافقون(اإمام أن يقرأ  نُيس

 (.أو يقرأ ي اأوى بـ )اجمعة(، وي الثانية بـ )الغاشية
 .أو يقرأ ي اأوى بـ )اأعى( وي الثانية بـ )الغاشية(

 ء  للسنة، وعما  ها بوجوهها امروعة.إحيا يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛
 جاز، فإذا صى الركعتن سلم.با تير من القرآن  أحيانا   قرأ وإنْ 
 لعذر. ، ويصي اجمعة آخر ،، وجوز أن خطب رجل اإمام يتوى اخطبة والصاةو
 متى يدرك امسبوق اجمعة؟ 

ا معة، وإن أدرك أقل من من أدرك مع اإمام ركعة من اجمعة جاء بركعة أخرى وأمه
 ويصي أربع ركعات.  ،فينوها ظهرا   ،ركعة
 :حكم الوعظ بعد صاة اجمعة 

ا ينبغي الوعظ بعد صاة اجمعة ؛ ما ي ذلك من اإثقال عى النفوس ، إا أن يكون 
 هناك حاجة كإيضاح أمر هم امسلمن ، أو له عاقة بخطبة اجمعة أو صاها ونحو ذلك . 

 ة سنة اجمعة: صف 
 وأحيانا  ركعتن. ، ركعات بعد اجمعة أربعامسلم  يسن أن يصي

 .من النوافل بل يصي ما شاء ،وا سنة للجمعة قبلها
 



 
11 

 :ما يسن أن يقرأ ي فجر يوم اجمعة 

، ( كاملةالسجدةسورة ) يسن أن يقرأ اإمام ي الركعة اأوى من صاة الفجر يوم اجمعة
 ( كاملة. سورة )اإنسان نيةوي الركعة الثا

 :حكم الدعاء أثناء اخطبة 

رع لإمام وا للمأمومن رفع اليدين أثناء الدعاء ي اخطبة إا إذا استسقى اإمام ـا يش -1
 أما التأمن عى الدعاء فمروع مع خفض الصوت. ، فرفع ويرفعون

 امسلمنأئمة سام والدعاء لإ أن يكونيستحب لإمام أن يدعو ي خطبته، واأَْوى  -1
ولزوم ، وَجـْمع كلمتهم عى احق، رهم، والتأليف بن قلوهمـظهم، ونصفْ ، وحِ وعامتهم

ونحو ذلك، ويشر اإمام أثناء الدعاء بأصبعه  وسؤال العفو وامغفرة واخرماعتهم، 
 السبابة وا يرفع يديه. 

  ساعة اإجابة: وقت 
ر، ويستحب فيها اإكثار ـمن هار يوم اجمعة بعد العص ُترجى ي آخر ساعةساعة اإجابة 

 من الذكر والدعاء، فالدعاء ي هذا الوقت حرّي باإجابة، وهي ساعة خفيفة. 
فيِه َساَعة  ا ُيَوافُِقَها »ذكر يوم اجمعة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

  وأشار بيده يقللها.«. اهُ ـََيْسأُل اه َتَعاى َشيْئا  إَا َأْعطَاُه إي يـَعبْد  ُمْسِلـم  َوُهَو َقاِئم  ُيَصلِ 
 .(1)متفق عليه

 :احكم إذا وافق العيد يوم اجمعة 

إا ، ن صى العيد، ويصلون ظهرا  إذا اتفق عيد ي يوم معة سقط حضور اجمعة عمّ 
من صى العيد أجزأته عن وإن صاها ، اإمام فإها ا تسقط عنه وكذا من م يصل العيد

 صاة الظهر.  

 
 
 

                                                        

 (.151(، واللفظ له، ومسلم برقم )235، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 صاة التطــوع - 12
 : هي كل ما سوى الصلوات اخمس واجمعةمن الصلوات امروعة. صاة التطوع 

 :حكمة مروعية التطوع 

من رمة اه بعباده أنه رع لكل فرض تطوعا  من جنسه؛ ليزداد امؤمن إيانا  بفعل هذا 
 ،فالفرائض يعرها النقص ويكمل به الفرائض يوم القيامة، ،مةويكسب أجورا  عظي ،التطوع

 .والتطوع يكِمل ذلك النقص
والصاة منها الواجب والتطوع، والصيام منه الواجب والتطوع، وهكذا احج، والصدقة 

 ونحوها، وا يزال العبد يتقرب إى اه بالنوافل حتى حبه اه تعاى. 
               )قال اه تعاى : 

 أنواع صاة التطوع:  .[127]البقرة/ ( 

 صاة التطوع أنواع: 
 منها ما يرع له اجاعة كالراويح وااستسقاء والكسوف والعيدين.  -1
 ومنها ما ا يرع له اجاعة كصاة ااستخارة. -1
 ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب.  -3
 كصاة الضحى. للفرائض بتابع ومنها ما ليس  -1
 ومنها ما هو مؤقت كصاة التهجد.  -5
 ومنها ما ليس بمؤقت كالنوافل امطلقة.  -2
 وركعتي الوضوء.  ،ومنها ما هو مقيد بسبب كتحية امسجد -7
 ومنها ما ليس مقيدا  بسبب كالنوافل امطلقة.  -1
 والوتر.  ،كسوفوال ،وااستسقاء ،ومنها ما هو مؤكد كصاة العيدين -2
 ومنها ما ليس بمؤكد كالصاة قبل صاة امغرب ونحوها.  -11

لرفع  ؛وهذا من فضل اه عى عباده، حيث رع هم ما يتقربون به إليه، ونَوع هم الطاعات
           ):  هم ها الدرجات، وحط عنهم السيئات، ويضاعف هم احسنات

 .[37-32/اجاثية] (                             
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  أوقـات النهي
 :أوقات النهي عن الصاة مسة، وهي 

(  15ويقَدر بـ ) ومن طلوع الشمس إى ارتفاعها قيد رمح ،  ..من طلوع الفجر إى طلوع الشمس 
قريبا .. ( دقائق ت5، ويقَدر بـ ) ومن استواء الشمس حتى تزول وهو وقت قصر جدا   دقيقة تقريبا ..

 ومن روع الشمس ي الغروب إى أن تغرب . ..ومن بعد صاة العر إى اصفرار الشمس 
ا َصاَة َبـْعَد َصاِة : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول اه  - 1

 .(1)متفق عليه«. َع الَشْمُس ِر َحتَى َتْغُرَب الَشْمُس، َوا َصاَة َبـْعَد َصاِة الَفْجِر َحتَى َتْطلُ ـالَعْص 
َينْـَهاَنا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصن عقبة بن عامر ري اه عنه قال: َثاُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اه وع - 1

ُم َي فيِهَن، أَْو َأْن َنْقُرَ فيِهَن َموَتاَنا: ِحَن َتْطُلُع الَشْمُس َباِزَغة  َحتَى َترَتِفَع، َوِحَن َيـُقوُم َقائِ ـُنَصلِ 
 .()أخرجه مسلمالَظِهَرِة َحتَى َتـِميَل الَشْمُس، َوِحَن َتضيَُف الَشْمُس لِْلُغُروِب َحتَى َتْغُرَب. 

 :حكمة النهي عن صاة التطوع ي أوقات النهي 

ر النهي عن صاة التطوع ي أوقات النهي هو : عدم مشاهة الكفار الذين يسجدون 
ها ، وأن النار ُتـسجر عند استواء الشمس ي كبد الساء، للشمس عند طلوعها وعند غرو

وما فيه من التعبد ه فيا أمر به وهى عنه ي كل حال ، وما فيه من إراحة النفوس إذا 
 قبل عى العمل بعد امنع برغبة ونشاط.ـُمـنعت بعض الوقت لتُ 

َلـِمّي َعْن  ! أْخِري َعَا َعَلـَمَك اهُ ٬َيا َنبِـَي ا ُقْلُت:َقاَل: ...  َرِيَ اهُ َعنْـهُ  َعْمرو بن َعبََسَة الس 
نـي َعِن الَصاِة؟ قال:  بِْح، ُثَم أْقِرْ َعِن الَصاِة َحتَـى َتْطُلَع »َوأْجَهُلـُه، أْخِرْ َصِل َصاَة الص 

ْنَ َقْرَنـْي َشيَْطاٍن، َوِحينَِئٍذ َيْسُجُد َلـَها الُكَفاُر، ُثَم الَشْمُس َحتَـى َتـْرَتِفَع َفإَِنـَها َتْطُلُع ِحَن َتْطُلُع َبـ
، َحتَـى َيْستَِقَل الظِ  َعِن الَصاِة، َفإَِن ــَصِل َفإَِن الَصاَة َمْشُهوَدة  َمـْحُضوَرة  ْمـِح، ُثَم أْقِرْ ل  بِالر 

ُء َفَصِل، َفإَِن الَصاَة َمْشُهوَدة  َمـْحُضوَرة ، َحتَـى ُتَصِلـَي ِحينَئٍِذ ُتْسَجُر َجَهنَُم، َفإَِذا أْقبََل الَفـْي 
، ُثَم أْقِرْ َعِن الَصاِة، َحتَـى َتْغُرَب الَشْمُس، َفإَِنـَها َتْغُرُب َبـْنَ َقْرَنـْي َشيَْطاٍن، َوِحينَ  ئٍِذ الَعْرَ

 .(6)أخرجه مسلم «.َيْسُجُد َلـَها الُكَفارُ 
                                                        

 (، واللفظ له.117(، ومسلم برقم )512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.131برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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 صاة ي أوقات النهي:حكم ال 

 ذوات اأسباب من الصلوات ُتـفعل عند وجود سببها ي وقت النهي وغره. -1
، ومن ض كفاية، أو سنة مؤكدة ، أومستحب، أو فرات ما هو فرض عنومن هذه الصلو

 ركعتاوا، صاة اجنازة، صاة الكسوف، نسيه ذلك: قضاء الفرائض من نام عنها أو
صاة ركعتن عند اخروج من امنزل، وركعتا الطواف ، وة امسجد ، ركعتا حيو، الوضوء

ركعتن عند صاة و، قضاء السنن الرواتبوركعتان من قدم من سفر،  و ،ركعتا ااستخارةو
 . ونحو ذلك دخول الكعبة ، وركعتا اإحرام ، وعند رؤيا ما َيكره

فجر ، وبعد العر ، وعند طلوع جوز الصاة عى اجنازة ي ميع اأوقات ، وبعد ال -1
الشمس ، وعند زواها ، وعند غروها ، لكن اأحوط عدم الصاة عليها ي اأوقات الثاثة 
 اأخرة ؛ لقر هذه اأوقات ، أن طلوع الشمس وغروها وقت سجود امركن للشمس .

 ووقت الزوال وقت هي عن الصاة عدا يوم اجمعة .
 مسجد احرام ي كل وقت. جوز الصاة ي ا -3

َيا َبني َعبِْد َمنَاٍف ا َتـْمنَُعوا َأَحدا  َطاَف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جبر بن مطعم ري اه عنه أن النبي 
 .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه«. ة َساَعٍة َشاَء ِمْن َليٍْل َأْو َنـَهارٍ ـّى َأيـبِـَهَذا البَيِْت َوَصلَ 

نهي بعد الفجر أو العر هو صاة اإنسان نفسه ، فمن امعتر ي بداية وقت ال  -1
 ولو أن الناس م يصلوا بعد . ،صاما فقد بدأ وقت النهي ي حقه

  :معرفة ذوات اأسباب 
ضابط ذوات اأسباب هو: كل صاة متعلقة بسبب ، فإن كانت تفوت إذا ُأخرت عن سببها 

 .ونحوما فإها ترع ي أوقات النهي كالكسوف، وحية امسجد
 .والعيدين ونحوما وإن كانت ا تفوت فإها ا تشـرع ي أوقات النهي كصاة ااستسقاء

 
 
 

                                                        

 (.1151(، وأخرجه ابن ماجه برقم )121/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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 أقسام صاة التطوع
 :تنقسم صاة التطوع إى اأقسام اآتية 

، صاة الراويح، صاة العيدين، صاة وامطلقة، صاة التهجد، صاة الوترالسنن الراتبة 
 ستسقاء، صاة الضحى ، صاة ااستخارة، وهذا أوان بياها.الكسوف واخسوف، صاة اا

 

 وامطلقة السنن الراتبة -1
 :التي ُتصى قبل الفريضة أو بعدهاصاة التطوع هي  السنن الرواتب.  

 أقسام السنن الرواتب: 

 السنن الرواتب قسان :
  رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عرة ركعة:  اأول:

 ركعتان بعد العشاء.  -1         الظهر.أربع ركعات قبل صاة  -1
 ركعتان قبل الفجر.  -5.                              ركعتان بعد الظهر -1
 ركعتان بعد امغرب.  -3
َمـا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأها قالت: سمعت رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم حبيبة ري اه عنها زوج النبي  -1

عا  َغْرَ َفِريَضٍة إَا َبنَى اه َلـُه َبيْتا  ي ُكَل يَ  ٬ِمْن َعبٍْد ُمْسلِـٍم ُيَصِلـي  َة َرْكَعة  َتطَو  ْوٍم ثِنتَي َعْرَ
 .  (1)أخرجه مسلم«. نَِة، أَْو إَا ُبنَي َلـُه َبيْت  ي اجَنَةِ ـاجَ 
ِعهِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسأَْلُت َعائَِشَة َعْن َصَاِة َرُسوِل  :َقاَل  ْبِن َشِقيٍق  اهَعْن َعبِْد و -1  :َفَقاَلْت  ،ْن َتطَو 

 ،ي َرْكَعتَْنِ ـُثَم َيْدُخُل فيَُصلِ  ،ي بِالنَاسِ ـُثَم َخُْرُج فيَُصلِ  ،َكاَن ُيَصِلـي ي َبيْتِي َقبَْل الظ ْهِر أَْرَبعا  
نَاِس اْلِعَشاَء َوَيْدُخُل َبيْتي ي بِالـَوُيَصلِ  ،ي َرْكَعتَْنِ ـَوَكاَن ُيَصِلـي بِالنَاِس امَْغِرَب ُثَم َيْدُخُل فيَُصلِ 

 .  ()أخرجه مسلم  .ى َرْكَعتَنِ ـَوَكاَن إَِذا َطَلَع اْلَفْجُر َصلَ  .. ي َرْكَعتَْنِ ـفيَُصلِ 
 .وأحيانا  يصليها عر ركعات كا سبق إا أنه يصي قبل الظهر ركعتن 

، َوَبـْعَدَها ْهر َقبَْل الظ   ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر ري اه عنها قال: َصَليُْت َمَع َرُسوِل اه َسْجَدَتْنِ
، َفَأمَ  ، َوَبـْعَد اجُـُمَعِة َسْجَدَتْنِ ، َوَبـْعَد الِعَشاِء َسْجَدَتْنِ ، َوَبـْعَد امَْغِرِب َسْجَدَتْنِ ا َسْجَدَتْنِ

                                                        

 (.711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.731برقم ) أخرجه مسلم( )
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 . (1)تفق عليهمي َبيْتِـِه.  ملسو هيلع هللا ىلصامَْغِرُب َوالِعَشاُء َواجُـُمَعُة َفَصَليُْت َمَع النَبِِي 
  وا يداوم عليها: امسلم رواتب غر مؤكدة يفعلها الثاي:

ركعتان قبل صاة العر، وامغرب، والعشاء، وتسن امحافظة عى أربع ركعات قبل 
  . العر

  -َثَاثا  -َاة  َبْنَ ُكِل أََذانَْنِ َص  : »قال  ملسو هيلع هللا ىلصاه  أََن َرُسوَل ري اه عنه  ْبِن ُمَغَفلٍ  اه َعْن َعبْدِ  -1
 .  ()متفق عليه«. َمْن َشاَء ـلِ 
َقبَْل اْلَعْرِ َأْرَبَع َرَكَعاٍت َيْفِصُل َبيْنَُهَن ُيَصِلـي  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَبِي  : قال  ري اه عنه َعْن َعيٍ و -1

 آكد السنن الرواتب:     .(6)أخرجه الرمذي والنسائي. َن َوامْؤِمننَ َوَمْن َتبَِعُهْم ِمَن امُْسِلمِ ، بِالتَْسِليِم َعى امََائَِكِة امَُقَربِنَ 
 ، وفضلها عظيم ، وتسن حرا  وسفرا .آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر

نيا وَما فيها» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النَبِّي  عن عائشة ري اه عنهاَعْن   «. ركعتا الفجِرخر  مَن الد 
 .  ()أخرجه مسلم

وأن يقرأ فيها بعد الفاحة بـ )سورة الكافرون( ي الركعة اأوى، وي وُيسن خفيفها، 
 الثانية بـ )سورة اإخاص(. 

             ) : ي اأوى بـ يقرأأو
                               

 .[132]البقرة/ ( 
                                ) ويقرأ ي الثانية بـ :

  .[51]آل عمران/ (                 
 : أحكام السنن الرواتب 

، وإن كان لغر عذر م يقضها ، من فاته يء من هذه السنن الرواتب لعذر ُسَن له قضاؤه
 . ومن ني منها شيئا  قضاه إذا ذكره
                                                        

 (، واللفظ له.712(، ومسلم برقم )237، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 . (131ومسلم برقم )، واللفظ له، (211أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( )
 . (171برقم ) ، وهذا لفظه ، وأخرجه النسائي(112برقم ) الرمذيأخرجه  صحيح/( 6)
 . (715برقم ) أخرجه مسلم ()
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، أو  -وهو اأفضل  -اعة تقريبا  ومن فاتته راتبة الفجر صاها بعد طلوع الشمس بربع س
 بعد صاة الفجر.

إذا توضأ امسلم ودخل امسجد بعد أذان الظهر مثا  وصى ركعتن ونوى ها حية و
 . ، وكتب اه له أجر ما نوى امسجد، وسنة الوضوء، وراتبة الظهر أجزأه ذلك

 . ؛ ليتميز الفرض من النفلذكرأو  ،الوراتبته الَقبْلية أو البَـْعدية بانتق، يسن الفصل بن الفرضو
 .ُتصى هذه النوافل ي امسجد أو ي البيت، واأفضل صاها ي البيتو

 ،النَاُس ي ُبيُوتُِكمْ  أهاَصل وا : »...  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن ثابت ري اه عنه أن رسول اه 
 .(1)متفق عليه«. امَْكتُوَبةَ َفإَن َأْفَضَل الَصاِة َصاُة امَْرِء ي َبيْتِـِه إَا 

 :حكم التطوع امطلق 

 مروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، وأفضله صاة الليل. بالصاة التطوع امطلق 
َأْفَضُل الِصيَاِم َبْعَد َرَمَضاَن  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  :َعنْه َقاَل  اهَعْن أَي ُهَرْيَرَة َرِي 

 .  ()أخرجه مسلم«. َوَأْفَضُل الَصَاِة َبْعَد اْلَفِريَضِة َصَاُة الَليِْل  ،امَُحَرمُ  اهَشْهُر 
 :صفة صاة التطوع 

جوز ي صاة التطوع اجلوس مع القدرة عى القيام، ومن صى قائا  فهو أفضل، أما  -1
 فيصي حسب حاله كا سبق. ، الفريضة فالقيام فيها ركن إا من م يقدر عليه

 .صى النوافل قاعدا  لغر عذر فله نصف أجر صاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائممن  -1
 وصاة امضطجع تطوعا  بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صاة القاعد.

َصَاِة  َعنْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسأَْلُت َرُسوَل  :َقاَل  -َوَكاَن َمبُْسورا   -َعنْه  اهَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنٍ َرِي 
 ،َفَلُه نِْصُف أَْجِر الَقائِمِ  ى َقاِعدا  ـَوَمْن َصلَ  ،َفُهَو َأْفَضُل  ى َقائِا  ـإِْن َصلَ   » :َفَقاَل  ،الَرُجِل َقاِعدا  

 . (6)البخاريأخرجه «. َفَلُه نِْصُف َأْجِر اْلَقاِعدِ  ى َنائِا  ـَوَمْن َصلَ 
أما النهار فإن شاء صَلـى  ، أربعا  بسام واحد وله أن يصي أحيانا  وصاة الليل مثنى مثنى ، 

 .، واأول هو اأَْوىمثنى مثنى ، وإن شاء صَلـى أربعا  بسام واحد
                                                        

 (.711(، واللفظ له، ومسلم برقم )731، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1123برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.1115برقم ) البخاريأخرجه ( 6)
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 صاة التهجد - 7
 :حكم قيام الليل 

 ملسو هيلع هللا ىلصبه رسولـه  أمـر اهمدح اه من َفَعله، و،  ، وهـو سنـة مؤكـدة قيام الليل مـن النوافـل امطلقـة
 . أمته، ورَغبهم فيه، وحثهم عليه ملسو هيلع هللا ىلصففعل، ورعه 

                   ) قال اه تعاى:  -1
 . [1-1]امزمل /   (  

  (            )قال اه تعاى: و -1
 . [72]اإراء/

                                    ) :وقال اه تعاى -3
                                    ) 

 .[12 -15]الذاريات/
  :فضل قيام الليل 

 ٬ته من اإخاص ــِريَ ـقيام الليل من أفضل اأعال، وهو أفضل من تطوع النهار؛ ما ي ِس 
جل، اللذة التي حصل بمناجاة اه عز وحاوة تعاى، وما فيه من امشقة برك النوم، و

 . الليل ؛ موافقته وقت النزول اإهي إى ساء الدنيا وجوف الليل أفضل
 .[2]امزمل/ (           ) قال اه تعاى: -1
َأْفَضُل الَصاِة َبـْعَد الَصاِة »الصاة أفضل بعد امكتوبة؟ فقال:  أي   ملسو هيلع هللا ىلصَوُسئَِل النبي   -1

 .  (1)أخرجه مسلم«. الَليْلِ  امَْكتُوبِة الَصاُة ي َجْوِف 
إَن أَقَرَب َما َيُكوُن الَرب  َعَز َوَجَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن عبسة ري اه عنه أن النبي و -3

ِمَن الَعبِْد َجْوَف الَليِْل اآِخِر، َفإن اْستََطْعَت َأْن َتـُكوَن ِمـَمْن َيْذُكُر اه َعَز َوَجَل ي تِْلَك 
 .()أخرجه الرمذي والنسائي«. َفُكْن، َفإَن الَصاَة َمـْحُضوَرة  َمْشُهوَدة  إى ُطُلوِع الَشْمِس.. الَساَعةِ 
 ي الليل الدعاءة جابإة ساع : 
إَن ي الَليِْل َلَساَعة  ا ُيَوافُِقَها »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: سمعت النبي  -1

                                                        

 (.1123برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.571(، واخرجه النسائي برقم )3572/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
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ْنيَا َواآِخَرِة إَا أَْعَطاُه إَياُه، َوَذلَِك ُكَل َليَْلةٍ َرُجل  ُمْسلِـم  َيْسأُل اه   .(1)مسلم أخرجه«.َخْرا  ِمْن َأْمِر الد 
نَا َتـبَاَرَك َوَتَعاى ُكَل َليَْلٍة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1 َينِْزُل َرب 

ْنيَا ِحْنَ َيبَْقى ُثُلُث  الَليِْل اآِخُر َيـُقوُل: َمْن َيْدُعوي َفَأْستَـِجيَب َلـُه؟ َمْن َيْسأُلني  إى َسَاِء الد 
 .()متفق عليه«. َفُأْعطيَـُه؟ َمْن َيْستَْغِفُري َفَأْغِفَر َلـُه؟

 : بداية قيام الليل 

 .مبكرا  بعد العشاء ليستيقظ لصاة الليل نشيطا  امسلم طاهرا  يسن أن ينام 
  ي جوف الليل، والصارخ الديك. إذا سمع الصارخوالسنة أن يقوم 

َيـْعِقُد الَشيَْطاُن َعَى َقافِيَِة َرأِْس َأَحِدُكْم : »قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا وَل ُس رَ َعْن أي ُهَرْيرَة َرِيَ اهُ َعنُْه أَن 
ُب عى مكان ُكِل ُعْقَدٍة: عَ  َفإِن اْستَيَْقَظ ، اْرُقدْ َليَْك َليْل  طَِويل  فَ إَذا ُهَو َناَم َثاَث ُعَقٍد، َيْرِ

، َفإْن َصلَ  ، َفإْن َتَوَضَأ اْنَحَلْت ُعْقَدة  ى اْنَحَلْت ُعْقَدة ، َفَأْصبَـَح َنِشيْطا  ـَفَذَكَر اه اْنَحَلْت ُعْقَدة 
 .(6)متفق عليه«.يَِب النَْفِس، َوإَا َأْصبَـَح َخبِيَْث النَْفِس َكْسانَ ـطَ 
 :فقه قيام الليل  

َيـُقوُم ِمْن الَليِْل َحتَى  ملسو هيلع هللا ىلصنبغي أن حرص امسلم عى قيام الليل وا يركه؛ فقد َكاَن النَبُِي ي
لِـَم َتْصنَُع َهَذا َيا َرُسوَل اه َوَقْد َغَفَر اه َلَك َما َتَقَدَم ِمْن َذنبَِك  :َفَقاَلْت َعاِئَشةُ ،  َتتََفَطَر َقَدَماهُ 

 .()متفق عليه«. أَفا ُأِحب  َأْن َأُكوَن َعبْدا  َشُكورا  » َوَما َتَأَخَر؟ َقاَل:
  صاة التهجد: أكثر 

، واإحدى عرة أو ثاث عرة ركعة مع الوتر ،إحدى عرة ركعة مع الوترصاة التهجد 
 وقت صاة التهجد:   .ملسو هيلع هللا ىلصركعة هي اأكثر من فعله 

 اي.وقت صاة التهجد من بعد صاة العشاء إى طلوع الفجر الث
أفضل صاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، فتقسم الليل أنصافا ، ثم تقوم ي الثلث اأول من و

 . ( وتقوم ي السدس الرابع واخامس2، أو تقسم الليل عى )النصف الثاي، ثم تنام آخر الليل
                                                        

 (.757برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.751(، واللفظ له، ومسلم برقم )1115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.772(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 .(1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )1137، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ِة إى َأَحب  الَصا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها: أن رسول اه 
اه َصاُة َداُوَد َعَليْـِه الَسام، َوَأَحب  الِصيَاِم إى اه ِصيَاُم َداُوَد، َوَكاَن َينَاُم نِْصَف الَليِْل، 

 صفة صاة التهجد:   .(1)متفق عليه«. َوَيـُقوُم ُثُلثَُه، َوَينَاُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم َيوما ، َوُيْفطُِر َيوما  
غلبته عيناه وم يقم ُكتب له ما نوى،  نسان قيام الليل عند النوم، فإنْ يسن أن ينوي اإ -1

 الكريم الرحيم. وكان نومه صدقة عليه من ربه
، وَيستاك، (...   ):ر آيات من آخر آل عمرانـوإذا قام للتهجد قرأ العش

َن الَليِْل َفْليَْفتَتِـح إَذا َقاَم َأَحُدُكْم مِ : »ملسو هيلع هللا ىلصثم يفتتح هجده بركعتن خفيفتن؛ لقوله ، ويتوضأ
 .  ()أخرجه مسلم«. َصاَتـُه بَِرْكَعتَِن َخِفيَْفتَْنِ 

 .يسلم من كل ركعتنوثم يصي مثنى مثنى،  -1
، كيف صاة الليل؟ ٬عبداه بن عمر ري اه عنها قال: إن َرُجا  قال: يا َرسوَل اعن 
بْ »قال:   .(6)متفق عليه«. ـَح َفَأْوتِْر بَِواِحَدةٍ َمثْنَى َمثْنَى، َفإَذا ِخْفَت الص 
 وله أن يصي أحيانا  أربعا  بسام واحد. -3
 .شفعا  هارا  ركعات معلومة، فإن نام عنها قضاها  للمسلميستحب أن يكون  -1

، َوإْحَدى  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسئلت عائشة ري اه عنها عن َصاة رسوِل ا ، َوتِْسع  بالليل فقالت: َسبْع 
َة ِسوَ   .()أخرجه البخاريى َرْكَعتَي الَفْجِر. َعْرَ

صاته يسن أن يكون هجده ي بيته، وأن يوقظ أهله، ويصي هم أحيانا ، ويطيل  -5
، فإن غلبه نعاس رقد، جهر بالقراءة أحيانا ، وُيِر  ها أحيانا ، إذا مر بآية رمة حسب نشاطه

 ح. عاى سبّ ه ت تنزيه سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها
 .()متفق عليه«. اْجَعُلوا آِخَر َصاتُِكْم بِالَليِْل ِوْترا  : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛ثم ختم هجده بالليل بالوتر -2
 
 

                                                        

 (.1152(، واللفظ له، ومسلم برقم )1131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.721برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.712(، واللفظ له، ومسلم برقم )1137، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (.1132برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.751(، ومسلم برقم )221، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 صاة الوتر - 3
 :حكم الوتر 

 له حرا  وسفرا .عَ ـوفَ  ملسو هيلع هللا ىلص، حث عليه الرسول  الوتر سنة مؤكدة
بِثَاٍث ا أَدُعُهَن َحتَى أُموَت:   ملسو هيلع هللا ىلصِليي عن أي هريرة ري اه عنه قال: أْوَصاي َخ  -1

َحى  .(1)متفق عليهَوَنْوٍم عى ِوْتٍر. ،َصْوِم َثاَثِة أياٍم ِمْن ُكِل َشْهٍر، َوَصاِة الض 
«. الِوْتُر َحق  عى ُكِل ُمْسِلـمٍ »:  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهري اه عنه قال:  أيوب عن أيو -1

 وقت الوتر:  .()أخرجه أبو داود والنسائي
 ؛من بعد صاة العشاء إى طلوع الفجر الثاي، وآخر الليل من َوثق بنفسه أفضلوقت الوتر 

، ِمْن َأَوِل الَليِْل، َوأَْوَسطِِه، ملسو هيلع هللا ىلصلقول عائشة ري اه عنها: ِمْن ُكِل الَليِْل َقْد أَْوَتَر َرُسوُل اه 
 أقل الوتر وأكثره:  .(6)متفق عليه. َوآِخِرِه، َفاْنتَـَهى ِوْتُرُه إى الَسَحرِ 

رة ركعة، يصليها مثنى مثنى، ـرة ركعة، أو ثاث عشـأقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عش -1
 .يوتر بواحدةثم 

يفعل هذا مرة .. وهذا مرة ؛ إحياء  للسنة ، وعما  ها بوجوهها امروعة ، ويداوم عى 
 .ملسو هيلع هللا ىلص؛ أها اأكثر من فعله إحدى عرة ركعة

 .وتشهد واحد ي آخرها ، بسام واحد وأحيانا  أدنى الكال ثاث ركعات بسامن،  -1
 «. اإخاص»وي الثالثة بـ « الكافرون»وي الثانية بـ « اأعى»ويسن أن يقرأ ي اأوى بـ 

 .أوتـر بخـمس تشهـد مـرة واحـدة ي آخرها ثم سلمإذا  -3
 با سام ثم قام وصى السابعة فا بأس. أوتر بسبع فكذلك، وإن تشهد بعد السادسةإذا  -1
 .إن أوتر بتسع تشهد مرتن: مرة بعد الثامنة وا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم -5

واأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة، ثم يقول بعد السام: )سبحان املك القدوس( ثاث 
 مرات، ويمد صوته ي الثالثة. 

                                                        

 (.711(، واللفظ له، ومسلم برقم )1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1711(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1111/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 ( واللفظ له.715(، ومسلم برقم )222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 وقت صاة الوتر:  كعتن وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. روتره  أن يصي بعد وله أحيانا  

: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛ يقوم أوتر قبل نومهّا أيصي امسلم الوتر بعد صاة التهجد، فإن خاف  -1
آِخَر الَليِْل،  رْ َمْن َخاَف أَْن ا َيـُقوَم ِمْن آِخِر الَليِْل َفْليُوتِْر َأَوَلـُه، َوَمْن طَِمَع َأْن َيـُقوَم آِخَرُه َفْليُوتِ »

 .(1)أخرجه مسلم«.َفإَن َصاَة آِخِر الَليِْل َمْشُهوَدة ، َوَذلَِك َأْفَضُل 
ا ِوْتَراِن ي : »ملسو هيلع هللا ىلصصى شفعا  بدون وتر؛ لقوله  ، ثم قام آخره ، من أوتر أول الليل -1

 حكم القنوت ي الوتر:  .()أخرجه أبو داود والرمذي«. َليَْلةٍ 

 .كهرَ ـله، ومن شاء تَ عَ أحيانا ، من شاء فَ  فعلالقنوت ي الوتر يُ 
، وإنا أنه قنت ي الوتر ملسو هيلع هللا ىلصى أن يكون الرك أكثر من الفعل، وم يثبت عن النبي وْ واأَ 

 صفة دعاء القنوت ي الوتر:   .ثبت عن بعض الصحابة ري اه عنهم
قبل  وأحيانا  ،  ثةثاث ركعات مثا  رفع يديه بعد القيام من الركعة الثال امسلم إذا صى

ثم  ، ملسو هيلع هللا ىلصثم يصي عى النبي  ، وجل ويثني عليه فيحمد اه عز، الركوع بعد انتهاء القراءة
الَلُهـَم اْهِدي فِيْـَمْن َهَدْيَت، َوَعافِني فِيْـَمْن َعاَفيَْت، َوَتَوَلني »يدعو با شاء ما ورد، ومنه: 
ي َوا ُيـْقَى َعَليَْك، ـ َأْعَطيَْت، َوِقني َرَ َما َقَضيَْت، إَنَك َتْقضفِيْـَمْن َتَوَليَْت، َوَباِرْك ي فِيْـَا 

 .(6)أخرجه أبو داود والرمذي «.ِذل  َمْن َواَليَْت، َتـبَاَرْكَت َرَبنَا َوَتَعاَليَْت ـَوإَنُه ا يَ 
  :َك َنْعبُُد، َوَلَك الَلُهـَم إَيا»ويستفتح أحيانا  قنوته با ثبت عن عمر ري اه عنه وهو

بِالَكافِِريَن  َن َعَذاَبَك َوَنْخَشى َعَذاَبَك، إِ  ،ُنَصِي َوَنْسُجُد، َوإَليَْك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َنْرُجو َرْحـَمتَـَك 
، الَلُهـَم إنَ  َوَنْخَضُع  ،ِمُن بَِك ا َنْستَِعينَُك َوَنْستَْغِفُرَك، َوُنثْني َعَليَْك اخَْرَ َوا َنْكُفُرَك، َوُنؤْ ُمْلـِحق 

 .()أخرجه البيهقي«. َلَك، َوَنْخَلُع َمْن َيْكُفُركَ 
  :وله أن يزيد من اأدعية ما ثبت وا يطيل، ومنها 

                                                        

 (.755برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.171(، وأخرجه الرمذي برقم )1132/أخرجه أبو داود برقم )حصحي( )
 (.121(، وأخرجه الرمذي برقم )1115/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 (.111(، انظر إرواء الغليل رقم )3111/ أخرجه البيهقي برقم )صحيح( )
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الَلُهـَم َأْصِلـْح ي ِدْينَي اَلِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلـْح ي ُدْنيَاَي اَلتي فِيَها َمَعاي، َوَأْصِلـْح »
، َواْجَعِل امَْوَت َراَحة  ي ي آِخرَ  َي اَلتِي فِيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل احَيَاَة ِزَياَدة  ي ي ُكِل َخْرٍ

 .(1)أخرجه مسلم«. ِمْن ُكِل َرٍ 
«، الَلُهـَم آِت  الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، َواجُبِْن َوالبُـْخِل، َواهََرِم َوَعَذاِب الَقْرِ

ِعْلـٍم َنْفِي َتْقَواَها، َوَزِكَها َأنَت َخْرُ َمْن َزَكاَها، َأنَت َولِي َها َوَمواَها، الَلُهـَم إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن 
 .  ()أخرجه مسلم. «ا َينَْفُع، َوِمْن َقْلٍب اَيـْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس ا َتْشبَـُع، َوِمْن َدْعَوٍة اُيْستَـَجاُب َلـَها

  ثم يصي عى واآخرة با يوافق الكتاب والسنة، وله أن يدعو با شاء من خري الدنيا
ي آخر قنوت الوتر، وا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء ي قنوت الوتر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  .؛ لعدم ثبوت ذلك ي السنة وغره

 : حكم القنوت ي غر الوتر 
إا أن تنزل بامسلمن نازلة أو مصيبة، فيسن أن يقنت اإمام  الوتر  غرالقنوت ي ا يرع

، ويستمر القنوت إى أن ي الفرائض بعد الركعة اأخرة، وأحيانا  قبل أن يركعأو امنفرد 
 يرع. يرفع اه الباء ، أما القنوت ي صاة الفجر ي غر نازلة بصفة دائمة أو أحيانا  فا 

، ثم يستفتح قنوته ي النازلة بالدعاء للمؤمنن امستضعفن، ع يديه حال الدعاءويسن أن يرف
 ثم يدعو عى الظامن امعتدين ، ويكون القنوت يسرا  كا ورد رعا .

باهداية  والدعاء يكون عى الكفار امحاربن الظامن امعتدين، وأما غرهؤاء فيدعى هم
 وهم ، وطمعا  ي إسامهم .وا يدعى عليهم ، تأليفا  لقل

َيُقوُل ِحَن َيْفُرُغ ِمْن َصَاِة الَفْجِر ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوُل  هريرة ري اه عنه قال : كان أَيعن 
  :ُثَم َيُقوُل َوُهَو َقاِئم   «مَْن مَِدُه َرَبنَا َوَلَك احَْمدُ  اهَسِمَع  » :اْلِقَراَءِة َوُيَكِرُ َوَيْرَفُع َرْأَسهُ 

َوامُْستَْضَعِفَن ِمَن  ،َوَعيَاَش ْبَن َأِي َربِيَعةَ  ،َوَسَلَمَة ْبَن ِهَشامٍ  ،الَلُهَم َأنِج اْلَولِيَد ْبَن اْلَولِيدِ  »
 .(6)متفق عليه«. ُيوُسَف  َواْجَعْلَها َعَليِْهْم َكِسنِي  ،الَلُهَم اْشُدْد َوْطَأتَك عى ُمَرَ  ،امُْؤِمننَ 

 
                                                        

 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( )
 .، واللفظ له(275برقم ) ومسلم(، 111برقم ) البخاريأخرجه ،  متفق عليه( 6)
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 ر ي السفر:صفة الوت 

عى ظهر سيارة ، أو قطار، أو من كان ي سفر وي السفرنازا  أوتر عى اأرض،  من كان
فالسنة أن يصي الوتر عى راحلته مستقبا  القبلة عند تكبرة اإحرام إن طائرة ، أو سفينة، 

 . رأسهحسب حاله قائا ، فإن م يستطع فقاعدا  يومئ ب ر، وإا صى حيثا توجهت بهـتيس
َتَوَجَهْت  ي ي الَسَفِر عى َراِحَلتِِه َحيُْث ـُيَصلِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَبِي   :َقاَل ري اه عنها َعِن اْبِن ُعَمَر 

 .(1)متفق عليه. َوُيوتُِر عى َراِحَلته ، َصَاَة الَليِْل إَِا اْلَفَرائَِض ،  ُيوِمُئ إِيَاء   ،بِهِ 
  قضاء الوتر:صفة 

ر، ويقضيها بن أذان الفجر واإقامة كَ ة الوتر أو نسيها صاها إذا استيقظ أو ذَ من نام عن صا
رة ركعة ليا  صاها ـعى صفتها، ويقضيها هارا  شفعا  ا وترا ، فإن كان ُيوتر بإحدى عش

 هارا  اثنتي عرة ركعة مثنى مثنى وهكذا.
ِه َكاَن إَذا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أَن َرُسوَل اه  َفاتتـُه الَصاُة ِمَن الَليِْل ِمْن َوَجٍع أَْو َغْرِ

.ـَصلَ  َة َرْكَعة   .()أخرجه مسلم ى ِمَن النََهاِر ثِنْتْي َعْرَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.711برقم ) ومسلم،  ، واللفظ له (1111برقم ) البخاريأخرجه ،  متفق عليه( 1)
 (.712برقم ) أخرجه مسلم( )
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 حكم صاة الراويح:  صاة الراويح - 4

 وفِْعل أصحابه ري اه عنهم . ملسو هيلع هللا ىلصصاة الراويح سنة مؤكدة، ثبتت بفعل النبي 
 بعد صاة العشاء. رع ها اجاعة ي رمضانـمن النوافل التي ُتش اويحصاة الرو

كانوا يطيلون  حيث ،أن الناس كانوا جلسون لاسراحة بن كل أربع ركعات سميت بذلك
 . ي الصاة القراءة

والراويح  رع له اجاعة كالكسوف،ـوما يش، امكتوبة أفضل صاة امرء ي بيته إاو
 صاة الراويح: فضل  ليها ي امسجد ماعة. ونحوما فيص

َمْن َقاَم َرَمَضاَن إيَانا  َواْحتَِسابا  ُغِفَر َلـُه َما : »قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عن أي هريرة ري اه عنه أن
 صفة صاة الراويح:  .(1)متفق عليه«. َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهِ 

 .طلوع الفجر،وهي سنة للرجال والنساءتُصى ي رمضان من بعد صاة العشاء إى الراويح  -1
، وهذا هو اأفضل - السنة أن يصي اإمام بامسلمن صاة الراويح إحدى عرة ركعةو

والركوع  إطالة القيامب لكن ختص آخره )العر اأواخر(، ثاث عرة ركعةوأحيانا  يصليها 
 أقل أو أكثر فا بأس. أحد وإن صى، كله فيها الليل حييكان  ملسو هيلع هللا ىلصوالسجود؛ أن النبي 

 . ، وأحيانا  كل أربع بسام - وهذا هو اأفضل - يصي كل ركعتن بسام
ي رمضان؟ فقالت: َما  ملسو هيلع هللا ىلصسئلت عائشة ري اه عنها كيف كانت صاة رسول اه  -1

، ُيَص  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه  َة َرْكَعة  ي َأْرَبـعا  َفا ـلِ َيِزْيُد ي َرَمَضاَن َوا ي َغْرِه َعى إْحَدى َعْرَ
ي ـي َأْرَبـعا  َفا َتْسأَْل َعْن ُحْسنِـِهَن َوُطْولِـِهَن، ُثَم ُيَصلِ ـَتْسأْل َعْن ُحْسنِـِهَن َوُطْولِـِهَن، ُثّم ُيَصلِ 

 .()أخرجه البخاريَثاثا ... 
َرَة ـالَليِْل َثاَث َعْش ي ِمَن ـُيَصلِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: َكاَن َرُسوُل اه و -1

 .  .(6)متفق عليهَرْكعة 
                                                        

 (.752(، واللفظ له، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1117برقم ) أخرجه البخاري( )
 ( واللفظ له.721(، ومسلم برقم )1131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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ي فِيْـَا َبْنَ َأْن َيْفُرَغ ِمْن َصاِة ـُيَصلِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنْـَها َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اه و -3
، ، ُيَسِلُم َبْنَ ُكِل َرْكَعتَْنِ َة َرْكَعة   .(1)أخرجه مسلمَوُيْوتُِر بَِواِحَدٍة.  الِعَشاِء إَى الَفْجِر إْحَدى َعْرَ

الراويح يجعل الوتر بعد التهجد، فإن صى ف -وهو القيام آخر الليل -من كان له هجد  -7
 . با وتر فإن قام آخر الليل صى شفعا    ، أوتر معه اإمام وأوتر مع اإمام

 فعليها تراويح وغرها من إذا أرادت امرأة أن خرج إى امسجد لصاة فريضة أو نافلةو
 متى يكتب للمأموم قيام ليلة؟  .وا فاتنة غر متطيبة ،متبذلة، متسرةأن خرج  بعد إذن زوجها أو وليها

اأفضل للمأموم أن يقوم مع اإمام حتى ينرف، سواء صى إحدى عرة ركعة، أو  -1
لقول  ؛ه أجر قيام ليلتهحتى ُيكتب ل ،أو أقل أو أكثر ،رينـثاث عرة ركعة، أو ثاثا  وعش

َف ُكتَِب َلـُه ِقيَاُم َليَْلةٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   .()أخرجه أبو داود والرمذي«. إَنُه َمْن َقاَم َمَع اإَماِم َحتَى َينَْرِ
إن صى الراويح بالناس إمامان فيكتب أجر قيام ليلة من صى معها معا ؛ أن الثاي  -1

 من يؤم امصلن ي الراويح:  .بامصلن نائب عن اأول ي إكال الصاة

،  ،أحسنهم قراءةي صاة الراويح يؤم امصلن ي رمضان اأَوى أن  وأجودهم حفظا 
أما قراءة امصحف من اجوال ي الصاة ،  قرأ اإمام من امصحفيكن حافظا  فإن م 

تؤمن العوارض عى اجوال  ووقار امناجاة ، واهيئة الصاة ،  ا تنايأه ؛منع منها يُ ـف
 .خص ي امصحف فقط لورودهوإنا رُ من انقطاع وغره ، 

 حكم الدعاء عند ختم القرآن:  امأمومن القرآن كله ي رمضان، فإن م يتير قرأ هم بعضه.  اإمام معوى أن ُيْس واأَ 

من الصحابة عن أحد ، وا ملسو هيلع هللا ىلصداخل الصاة ليس له أصل عن النبي ختم القرآن  عند عاءالد
 ري اه عنهم.

فمن شاء دعا ،  وأما الدعاء عند ختم القرآن خارج الصاة فقد ثبت عن أنس ري اه عنه،
فيدعو امسلم با شاء من  ، وليس هناك دعاء خصوص عند ختم القرآن،ومن شاء ترك

 وبا يوافقها من اأدعية. ،أدعية القرآن والسنة
                                                        

 (.732برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.112(، وأخرجه الرمذي برقم )1375/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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 اع عى الطاعات:حكم الجت  صاة العيدين  - 5

 ااجتاع عى العبادات والطاعات نوعان:
والراويح  إما واجب كالصلوات اخمس واجمعة، أو مسنون كالعيدين ،: سنة راتبةأحدما

 سنة راتبة ينبغي امحافظة وامداومة عليها.كله فهذا ، والكسوف وااستسقاء
 .ونحوه ام الليلاجتاع لصاة تطوع كقي: ما ليس بسنة راتبة كاالثاي

 ملسو هيلع هللا ىلص:خطب النبي   تخذ عادة راتبة.وا يُ  ،فهذا جوز فعله أحيانا  
 نوعان : ملسو هيلع هللا ىلصخطب النبي 

 : اخطب الراتبة : مثل خطبة اجمعة، والعيدين ، وااستسقاء، والكسوف . اأول
الصاة،  ففي اجمعة خطب خطبتن قبل الصاة، وي العيدين والكسوف خطبة واحدة بعد

 سقاء خطبة واحدة قبل الصاة.وي ااست
إذا ُوِجد سببها كا خطب عن الرشوة، وكا  ملسو هيلع هللا ىلص: اخطب العارضة : خطبها النبي  الثاي

 خطب ي شأن امخزومية التي رقت ونحو ذلك.
وضوعها، ومقدارها، وكيفية واخطب ينبغي أن حرك القلوب، وتؤثر ي النفوس ي م

اس ي اأمور العارضة التي حتاجون فيها إى بيان فينبغي للخطيب أن خطب النأدائها، 
 أعياد امسلمن :  احق، وكذلك ي اخطب الراتبة.

 : هو كل ما يعود ويتكرر من اأيام التي جعلها الرع عيدا . العيد
 اأعياد ي اإسام ثاثة: و

 ، وقد سبق احديث عنه.من كل أسبوع عيد اأسبوع يوم اجمعة: اأول
 شوال من كل عام. « 1» عيد الفطر يوم :الثاي
 حكمة مروعية صاة العيد:  من ذي احجة من كل عام. « 11»عيداأضحى يوم  :الثالث

فريضة احج  أداء صاة عيد الفطر بعد إمام صيام شهر رمضان، وصاة عيد اأضحى بعد



 
111 

أداء تلك  ر ذي احجة، وما من حاسن اإسام، يؤدها امسلمون بعدـواختتام عش
 تبارك وتعاى.  ٬العبادتن العظيمتن شكرا  

َما » :ُهْم َيْوَماِن َيْلَعبُوَن فِيِهَا َفَقاَل ـَولَ  ـِدينَةامملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َقِدَم َرُسوُل اه عنه قال: عن أنس ري 
 أَْبَدَلُكمْ  َقدْ هَ ا إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفَقاَل َرُسوُل ا ،َجاِهِليَةـُكنَا َنْلَعُب فِيِهَا ي الْ  :َقاُلوا« ؟َهَذاِن اليَوَمانِ 

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي. «اْلِفْطرِ  َوَيْومَ  ، اأَْضَحى َيْومَ  ، ِمنُْهَا  َخْرا   ِهَِا 
  :حكم صاة العيدين 

 سنة مؤكدة عى كل مسلم ومسلمة.صاة العيدين 
  .[1-1/الكوثر ]                         قال اه تعاى:

 :وقت صاة العيدين 
من ارتفاع الشمس قيد رمح إى الزوال، فإن م يعلموا بالعيد إا بعد الزوال يبدأ وقتها 

 إا بعد صاة عيد اأضحى.  ي عيد اأضحى وا يضحون ،صلوا من الغد ي وقتها
  :صفة اخروج لصاة العيدين 
رور ـ؛ إظهارا  للفرح والسطيبويت يسن أن يتنظف الذاهب إليها، ويلبس أحسن ثيابه  -1

ُض من ــَيـهذا اليوم، والنساء ا يترجن بزينة وا يتطيبن، وخرجن للصاة مع الناس، واحُ 
 ويعتزلن امصى. ،النساء يشهدن اخطبة

ْيِن اْلَعَواتَِق َأْن ُنْخِرَج ي اْلِعيدَ  - ملسو هيلع هللا ىلصَتْعني النَبَِي  -َأَمَرَنا  : َقاَلْت  ري اه عنها َعْن ُأِم َعطيَةَ 
 .()متفق عليه .ى امُْسلِمنَ ـتَِزْلَن ُمَصلَ ـيََض َأْن َيعْ ــَوَأَمَر احُ  ،َوَذَواِت اخُُدورِ 

أما اإمام ، وإا ركب إليها براحلة ، يسن أن يبكر إليها امأموم بعد الصبح ماشيا  إن قدر  -1
 .فيتأخر إى وقت الصاة

 إظهارا  هذه الشعرة، واتباعا  للسنة.  ؛ويعود من طريق آخر ،ريقوالسنة أن يذهب إليها من ط
يسن للمسلم أن يأكل قبل اخروج لصاة عيد الفطر مرات وترا ، وأن يمسك عن   -3

 اأكل ي عيد اأضحى حتى يأكل من أضحيته إن ضحى. 
 

                                                        

 (.1552(، وهذا لفظه، والنسائي برقم )1131أخرجه أبو داود برقم ) صحيح/( 1)
 .( واللفظ له121(، ومسلم برقم )311، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( )
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  :مكان صاة العيدين 
 جلسامصى  امسلم ، فإذا وصل بلدصاة العيد ي صحراء قريبة من الالسنة أن ُتصَلـى  -1

 ، أو برد ، أو مشقةوا تصى صاة العيد ي امساجد إا لعذر من مطر ،اه تعاى يذكر
 .و ذلك إا ي مكة فتصى ي امسجد احرامونح
ى العيد أن يصي تطوعا  قبل الصاة وبعدها ما م يكن وقت ـجوز من دخل مصلَ  -1

 ، ويشتغل بعبادة الوقت وهي التكبر إى أن يدخل اإمام. ية امسجدفا يرع له إا ح ،هي

  :صفة صاة العيدين 
ُيكِر ي اأوى ، إذا حان وقت الصاة تقدم اإمام وصى هم ركعتن با أذان وا إقامة

ثم يسن أن يقرأ جهرا  بعد ، سبعا  أو تسعا  بتكبرة اإحرام، وي الثانية مسا  بعد القيام
اأوى، وي الثانية بعد الفاحة بـ )الغاشية( أو يقرأ ي الركعة  لفاحة بـ )اأعى( يا

 .(القمراأوى بـ )ق( وي الثانية بـ )
 . ، وعما  بوجوهها امروعةإحياء  للسنة ؛ يقرأ تارة هذا، وتارة هذا

 : خطبة العيد 
د اه تعاى، وشكره، والثناء مْ ـخطب خطبة واحدة مستقبل الناس، فيها َح  اإمام إذا سلم
 ، ولزوم طاعته، واحذر من معصيته.العمل برعه وتكبره ، وحث الناس عىعليه، 
، وي عيد الفطر يرِغبهم ويبن هم أحكامها ،ي عيد اأضحى ي اأضحية اإمام بهمويرغِ 

 ي دوام ااستقامة، وصيام ست من شوال.
 : أحكام صاة العيد 

 .العيد يوم معة، فمن صى العيد سقطت عنه اجمعة وصى ظهرا  إذا وافق 
ي اإمام إحدى التكبرات ـإذا نس، وأما اإمام ومن م يصل العيد فتلزمه صاة اجمعة

ورع ي القراءة سقطت؛ أها سنة فات حلها، ويرفع امصي يديه مع التكبر  ، الزوائد
فع يديه مع التكبرات الزوائد ي الركعتن ي كا ورد ي صاة الفرض والنفل، وا ير

 .العيدين وااستسقاء
 يسن لإمام وعظ النساء ي خطبته، وتذكرهن با جب عليهن، وترغيبهن ي الصدقة. و
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أمها عى صفتها، ومن قام بعد سام اإمام ومن أدرك اإمام قبل سامه من صاة العيد و
رف، ومن ـرف فلينصـإمام صاة العيد، فمن أحب أن ينصإذا صى ا، وهايقضا ي هفاتته فإن

 فليجلس. - وهو اأفضل -أحب أن جلس ويسمع اخطبة 
  :حكم التكبر يوم العيد 

 وامساجد واأسواق، والطرق، جهرا  لعموم امسلمن ي البيوت،يسن التكبر أيام العيدين 
 وغرها، والنساء ا جهر بالتكبر بحرة اأجانب. 

 وقات التكبر:أ 
 يبدأ وقت التكبر ي عيد الفطر من ليلة العيد حتى يصي صاة العيد.  -1
ر ذي احجة إى غروب الشمس من ـيبدأ وقت التكبر ي عيد اأضحى من دخول عش -1

 صفة التكبر:   اليوم الثالث عر. 
 صفات التكبر ي العيدين كا يي:

 «. اه أكر،اه أكر،وه احمد أكر،اه أكر،ا إله إا اه، اه»  إما أن يكر شفعا ، فيقول: -1
اه أكر، اه أكر، اه ، اه أكر، ا إله إا اه، اه أكر، اه أكر»أو يكر وترا  فيقول:  -1

 «.أكر، وه احمد 
اه أكر، اه أكر، ا إله إا اه أكر، »أويكر وترا  ي اأوى، وشفعا  ي الثانية، فيقول:  -3

 .«اه، اه أكر، اه أكر، وه احمد 
 :اللهو ي العيدحكم   يفعل هذا مرة، وهذا مرة، واأمر ي ذلك واسع. 

 ُتَغنِيانِ  اْأَنَصارِ  َجَواِري ِمنْ  َجاِرَيتَانِ  َوِعنِْدي َبْكرٍ  َأبو َدَخَل عن عائشة ري اه عنها قالت: 
 ي الَشيَْطانِ  َأَمَزاِمرُ  :َبْكرٍ  َأبو َفَقاَل  ،بُِمَغنِيتَْنِ  َوَليَْستَا :َقاَلْت  ،ُبَعاَث  َيْومَ  اْأَنَصارُ  َقاَوَلْت تَ  بَِا 
 ، ِعيدا   َقْومٍ  لُِكِل  إِنَ  َبْكرٍ  َأبا َيا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َفَقاَل  ،ِعيدٍ  َيْومِ  ي َوَذلَِك  ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولِ  َبيِْت 
 .(1)متفق عليه«.ناعيدُ  َوَهَذا

 
                                                        

 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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لتهلكة ، كل عمل فيه ارتكاب محرم ، أو كان وسيلة محرم ، أو كان فيه تعريض للنفس لو
وكل ما ُيعرض من أشياء خارجة عن العادة  أو ترويع لآخرين فيحرم ي العيد وغره،

واللهو ، فهذا من الدجل والسحر ت احادة، وأكل الزجاج وأمثاهاالبشـرية كالنوم عى اآا
 والتهلكة. امحرم، اجوز للمسلم تعلمه واتعليمه وامشاهدته؛ ما فيه من الفتنة واخطر

                            قال اه تعاى:
 حكم هنئة من جددت له نعمة :   .[12/النساء]                                    

 نِك ما أعطاك اه.ــهْ ـيقول له:ليَ  ومصافحته كأن جددت له نعمة تستحب هنئة من
:َواْستََعْرُت َثْوَبْنِ َفَلبِْستُُهَا قال -وفيه-ي قصة توبته -عن كعب بن مالك ري اه عنه 

لِتَْهنَِك َتْوَبُة  :ُقوُلونَ ُهن وي بِالتَْوَبِة يَ  َفْوجا   َفيَتََلَقاي النَاُس َفْوجا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهاْنَطَلْقُت إِى َرُسوِل وَ 
َفَقاَم  ، َجالِس  َحْوَلُه النَاُس ملسو هيلع هللا ىلص  اهَحتَى َدَخْلُت امَْسِجَد َفإَِذا َرُسوُل  :َقاَل َكْعب   ،َعَليَْك  اه

 :حكم اأعياد امحدثة  .(6)متفق عليه...ُهْرِوُل َحتَى َصاَفَحني َوَهنَاي اه دِ ـْبُن ُعبَيْ اإَِي َطْلَحُة 
 أعياد امسلمن ثاثة كا سبق .

أعياد امياد الفردية، وغرها من امناسبات كأول يوم من السنة اهجرية، أو اميادية، أو و
، أو ليلة النصف من شهر شعبان، أو يوم امولد النبوي، أو عيد اأم، وامعراج ليلة اإراء

بدع  فهذه كلهاثر من امسلمن، وغرها ما انتر ي أوساط كأو عيد امياد الشخي 
وعليه وزرها،  ،حدثة مردودة، ومن فعلها، أو أقرها، أو دعا إليها، أو أنفق عليها فهو آثم

 ووزر من عمل ها. 
                                          )قال اه تعاى: -1

  .[115/النساء] (                          
َمْن َأْحَدَث ي َأْمِرَنا َهَذا َما : »   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اه  وعن عائشة ري اه عنها  -1

 .(1)متفق عليه«.َليَْس فيِه َفُهَو َرد  
                                                        

 (.1722(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1711ومسلم برقم )(، واللفظ له، 1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :حكم هنئة الكفار 

 هنئة الكفار ها حالتان:
 ، ونحو ذلك إن كانت التهنئة ي أمور عامة كالزواج، ونجاح اأواد، وشفاء مريض اأوى:

               فهذه التهنئة جائزة؛ ما فيها من تأليف قلب الكافر لإسام:
                                       

 [.1]اممتحنة/ 

إن كانت التهنئة بشعائر الكفار كأعيادهم واحتفااهم البدعية كعيد امياد، وعيد  الثانية:
فهذه وأمثاها ا جوز هنئتهم ها، وا حضور أعيادهم، وا  وعيد احب ونحو ذلك،اأم، 

مشاركتهم فيها؛ أن ي ذلك إظهارا  للرضا بصنيعهم، وإعانة هم عى الباطل، ومشاركة ي 
                                     اإثم:

 : ي امناسبات  حكم امشاركة  [.1]امائدة/       

وأسبوع  امشاركة ي اأيام العامية ما ا صلة له بالعبادات كيوم الصحة ، وأسبوع امرور ،
 الشجرة وغرها فهذا له حالتان :

إن أقيمت هذه امناسبة ي البلد حت مسمى العيد وااحتفال به فهذا ا جوز ؛  اأوى :
 ن تشبها  بالكفار ي مناسباهم فإنه ا جوز .أن أعياد امسلمن حددة ، وكذا لو كا

أن تقام تلك امناسبة من باب تنظيم اأعال ، وتوعية اأمة با يصلحها ، ويعود  الثانية :
عليها باخر كأسبوع الشجرة والنظافة وامرور ونحوها فهذا جائزما م يتكرر بصفة دائمة ؛ 

 .لعامة واخاصةاما فيه من امصالح لئا ُيـتخذ عيدا  ، 
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 صاة الكسوف واخسوف - 6
 :ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليا .  اخسوف 
 :انحجاب ضوء الشمس أو بعضه هارا .  الكسوف 

 ويطلق أحدما عى اآخر فيقال : خسفت الشمس ، وكسف القمر، وعْكس ذلك.

 :فقه آية الكسوف 

الطاعة،  واإقبال عى ،زيادة اإيان، و٬إخاص التوحيد عىس والنف َتـْحملالكسوف  آية
 . بالتوبة والبعد عن امعاي والذنوب، واخوف من اه، والعودة إليه

 . [52]اإراء/ (      ) قال اه تعاى:
 :حكم صاة الكسوف 

 صاة اخسوف والكسوف سنة مؤكدة عى كل مسلم ومسلمة، ي احر والسفر. 
إَن الَشْمَس َوالَقَمـَر آيتَاِن : »ملسو هيلع هللا ىلصي اه عنه قال: قال رسول اه عن أي مسعود اأنصاري ر

ـْم ِمْن آياِت اه ُيـَخِوُف اه بِـِهـَا ِعبَاَدُه، َوإهُـَا ا َينَْكِسَفاِن لِـَموِت َأَحٍد ِمَن النَاِس، َفإَذا َرَأيتُ 
 .(1)متفق عليه«. َشَف َما بُِكمْ ِمنْـُهـَا َشيْئا  َفَصل وا َواْدُعوا اه َحتَى ُيكْ 

 :معرفة وقت الكسوف 

 ة.مقدر أوقاتاخسوف والكسوف له أوقات مقدرة كا لطلوع الشمس واهال 
ووقت خسوف القمر  ،يكون ي هاية الشهر الشمس وقد أجرى اه العادة أن وقت كسوف
 .ي نصف الشهر يكون وقت اإبدار ي اللياي البيض

، وهذا حسب ك باحساباخسوف من العلم احي الذي يدرَ ومعرفة الكسوف و
وا تصى صاة الكسوف إا بالرؤية ، ، ويقع غالبا  العام بلدان الفلكيون وقته بالدقيقة ي

  البرية .
 : سبب الكسوف 

 الكسوف له سببان :
 سبب رعي .. وسبب كوي .

                                                        

 ( واللفظ له.211(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ، وإظهار ترف امَلك ي ملكه.امعايباد ليتوبوا إى اه من خويف الع :فالسبب الرعي هو
مر الناس بالدعاء والصاة والصدقة فالكسوف إنذار بوقوع العقوبة إن م يتوبوا، وهذا أُ 

 وااستغفار عند حصول الكسوف .
 حيلولة القمر بن الشمس واأرض . :أما السبب الكوي للكسوف فهو

 أن نور القمر مستفاد من الشمس . ؛قمر حيلولة اأرض بن الشمس وال :وسبب خسوف القمر هو
فالشمس كالقنديل ، والقمر كامرآة يأخذ نوره من الشمس ، ثم يعكسه عى اأرض ، 

 فإذا حالت اأرض بن القنديل وامرآة م حصل انعكاس لضوء القمر .
 صاة الكسوف: وقت 

 وقتها من ابتداء الكسوف أو اخسوف إى ذهابه. 
 :صفة صاة الكسوف 

صاة الكسوف واخسوف ليس ها أذان وا إقامة، لكن ُينَاَدى ها ليا  أو هارا  بلفظ: 
 )الصاة جامعة( مرة أو أكثر. 

يكر اإمام ويقرأ الفاحة وسورة طويلة جهرا ، ثم يركع ركوعا  طويا ، ثم يرفع وصفتها أن 
ثم يقرأ الفاحة ثم ، يسجدمن الركوع قائا : )سمع اه من مده، ربنا ولك احمد( وا 

ثم يسجد سجدتن ، سورة أقر من اأوى، ثم يركع أقل من الركوع اأول، ثم يرفع
ثم يقوم ويأي بركعة ثانية عى هيئة ، طويلتن، اأوى أطول من الثانية، بينها جلوس

 اأوى، لكنها أخف، ثم يتشهد ويسلم.
 وقت صاة  الكسوف احكم إذا حصل: 

كسوف مع فريضة ، فإن اتسع الوقت للصاتن ُقـِدم الكسوف ، فإن ضاق ُقـِدمت  إذا اجتمع
الوقت الفريضة ، وإن اجتمع كسوف وتراويح ، فإن اتسع الوقت ُقـِدم الكسوف ، وإن ضاق 

 أمر بالفزع إى الصاة عند الكسوف. ملسو هيلع هللا ىلصالكسوف ؛ أن النبي  ُقـِدمعن فعلها ميعا  

 :صفة خطبة الكسوف 

رهم بأمـر هـذا احدث خطبة يعظ فيها الناس، ويذكِ  الصاة أن خطـب اإمام بعد يسن
 .، والصدقةوااستغفار والتكبر، قلوهم، ويأمرهم باإكثـار مـن الدعـاء، ّق ـرِ تَ لِ ؛ ـل لَ ـاجَ 



 
111 

، َفَقاَم َرُسوُل اه ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنْـَها َقاَلْت: َخَسَفِت الَشْمُس ي َعْهِد َرُسوِل اه 
ُكوَع ِجّدا ، ُثَم َرَفَع َرْأَسُه َفأَطاَل الِقيَاَم ِجّدا ، ـُيَصلِ  ملسو هيلع هللا ىلص ي، َفأَطاَل الِقيَاَم ِجّدا ، ُثَم َرَكَع َفأَطاَل الر 

ُكوِع اأوَ  ُكوَع ِجّدا ، َوُهَو ُدوَن الر   ِل، ُثَم َسَجَد.َوُهَو ُدوَن الِقيَاِم اأَوِل، ُثَم َرَكَع َفأَطاَل الر 
ُكوِع  ُكوَع، َوُهَو ُدوَن الر  ُثَم َقاَم َفأَطاَل الِقيَاَم، َوُهَو ُدوَن الِقيَاِم اأَوِل، ُثَم َرَكَع َفأَطاَل الر 

ُكوَع، َوُهَو  اأَوِل، ُثَم َرَفَع َرْأَسُه َفَقاَم، َفأَطاَل الِقيَاَم، َوُهَو ُدوَن الِقيَاِم اأَوِل، ُثَم َرَكَع َفأَطاَل  الر 
ُكوِع اأَوِل ُثَم َسَجدَ ُدوَن ال َف َرُسوُل اه ، ر  َوَقْد َتـَجَلِت الَشْمُس، َفَخطََب النَاَس  ملسو هيلع هللا ىلصُثَم اْنَرَ

اِن لِـَمْوِت إَن الَشْمَس َوالَقَمـَر ِمْن آياِت اه، َوإَهُـَا ا َينَْخِسفَ »َفَحـِمَد اه َوأْثنَى َعَليْـِه، ُثَم قال: 
وا، َواْدُعوا اه َوَصل وا َوَتَصَدُقوا، َيا أُ  إْن ِمْن  ،َمَة ُمـَحـَمدٍ أَحٍد َوا لِـَحيَاتِـِه، َفإَذا َرأْيتُـُموُهـَا َفَكِرُ

ْعَلـُموَن َما أْعَلـُم َلبََكيْتُـْم َلْو تَ  هَوا، َمَة ُمـَحـَمدٍ أَحٍد أْغَر ِمَن اه أْن َيْزَي َعبُْدُه أْو َتْزَي أَمتُـُه، َيا أُ 
 .(1)متفق عليه«. َهْل َبَلْغُت؟، أَا َوَلَضِحْكتُـْم َقِليا   َكثِرا  
 :قضاء صاة الكسوف 

ى صاة ـُتدرك الركعة ي صاة الكسوف بإدراك الركوع اأول من كل ركعة، وا ُتقض -1
 الكسوف إن فاتت إذا انجى الكسوف. 

هم ي الصاة أموها خفيفة، وإن صلوا وم ينجل الكسوف إذا انجى الكسوف و -1
 أكثروا من الدعاء والتكبر والصدقة حتى ينكشف ما هم. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ( واللفظ له.211(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 حكم صاة الستسقاء:   هو الدعاء بطلب السقيا من اه تعاى عى صفة خصوصة. ااستسقاء:  صاة الستسقاء - 2

، واأفضل أن إا ي أوقات النهي  قت، وتصى ي كل و سنة مؤكدةصاة ااستسقاء 
 حكمة مروعية صاة الستسقاء:  . ( دقيقة تقريبا  15) بقدر،  تصى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

وخرج ها امسلمون ي ، ُرعت صاة ااستسقاء ،، واحتبس امطر إذا أجدبت اأرض
 .وصبيانا   ونساء   رعن متواضعن، رجاا  ـلن خاشعن متذللن متضالصحراء متبذِ 

وجوز أن ُتصى ي امساجد ، وما  خرجون فيه لصاة ااستسقاءدد هم اإمام يوح
 أنواع الستسقاء:   لشدة برد ، أو ريح ونحو ذلك.

أو بالدعاء ي وهذه أفضلها وأكملها، ااستسقاء يكون: إما بصاة ااستسقاء ماعة، 
 وقت اخطبة:  ن غر صاة وا خطبة.موااستغفار أو بالدعاء  ، خطبة اجمعة

 . ، وإن خطب أحيانا  بعد الصاة فا بأس السنة أن خطب اإمام قبل صاة ااستسقاء
يوم خرج يستسقي قال: َفَحَوَل إَى النَاِس  ملسو هيلع هللا ىلصاد بن ميم عن عمه قال: رأيت النبي عن عبّ  -1

 .(1)متفق عليهِرَداَءُه ُثَم َصَى َلنَا َرْكَعتَْنِ َجَهَر فِيِهـَا بِالِقَراَءِة.  ظَْهَرُه َواْستَْقبََل الِقبَْلَة َيْدُعو، ُثَم َحَوَل 
حن بدا حاجب الشمس، فقعد  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: خرج رسول اه و -1

ثم  ... «إَنُكْم َشَكْوُتـْم َجْدَب ِدَياِرُكْم..»ومد اه عز وجل، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعى امنر، فكر 
 خطبة الستسقاء: صفة   .()أخرجه أبو داود أقبل عى الناس ونزل فصى ركعتن.

، حمد اه تعاى ويكره، ويستغفره، ويقول قائا   يـخطب اإمام خطبة واحدة قبل الصاة
َباِن َزَمانِِه إَِنُكْم َشَكْوُتْم َجْدَب ِدَياِرُكْم َواْستِئَْخاَر اَمَطِر َعْن إِ  »ما ثبت ي السنة، ومنه: 

 ه احَْمدُ » :ُثَم َقاَل  «َوَوَعَدُكْم َأْن َيْستَِجيَب َلُكمْ  ،َعَز َوَجَل َأْن َتْدُعوهُ  اهَوَقْد َأَمَرُكُم  ،َعنُْكمْ 
الَلُهَم َأنَت  ،َيْفَعُل َما ُيِريدُ  اُهَا ِإَلَه إَِا  ،َمِلِك َيْوِم الِدينِ  ،الَرَمِن الَرِحيمِ  ،َرِب اْلَعامنَ 

                                                        

 (.121(، واللفظ له، ومسلم برقم )1115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1173م )/أخرجه أبو داود برقحسن( )



 
111 

 َبَاغا  َا إَِلَه إَِا َأنَت اْلَغنِي  َوَنْحُن اْلُفَقَراُء َأنِزْل َعَليْنَا اْلَغْيَث َواْجَعْل َما َأنَزْلَت َلنَا ُقَوة  وَ  اه
 .(1)أخرجه أبو داود «.إِى ِحنٍ 

 .  ()متفق عليه«. االَلُهـَم َأِغثْنَا، الَلُهـَم َأِغثْنَا، الَلُهـَم َأِغثْنَ »
 .(6)أخرجه البخاري«. الَلُهـَم اْسِقنَا، الَلُهـَم اْسِقنَا، الَلُهـَم اْسِقنَا»
 .()أخرجه أبو داود«. الَلُهـَم اْسِقنَا َغيْثا ، ُمِغيثا ، َمِريئا ، َمِريعا ، َنافِعا  َغَر َضاٍر، َعاِجا  َغَر آِجلٍ »
 .()أخرجه مالك وأبو داود«.َدَك َوبِـَهاِئَمَك َواْنُرْ َرْحـَمتَـَك، َوأْحِي َبَلَدَك اميَِت الَلُهـَم اْسِق ِعبَا»
  ، ويؤِمنون عى دعاء اإمام أن يرفع يديه ويرفع الناس أيدهم  فالسنة  إذا استسقى اإمامو

 ما يقوله إذا نزل امطر :  أثناء اخطبة. 

ثوبه ليصيب امطر اإنسان  رـسحْ ـنزل امطر أن يَ  امطر حديث عهد بربه، والسنة إذا -1
 .()أخرجه البخاري«. اللهم َصيِبا  َنافِعا  »بعض بدنه قائا : 

 .(7)متفق عليه«. ُمطِْرَنا بَِفْضِل اه َوَرْحـَمتِـهِ »يقول بعد نزول امطر:  -1
 إذا كثر امطر وخيف الرر ُسن أن يقـول:  -3
َواأَْودَيِة، َوَمنَابِِت  ،َوالِظَراِب  ،َواِجبَالِ ،  َعَليْنَا، الَلُهـَم َعى اآَكامِ الَلُهـَم َحَواَليْنَا َوا»

 ما يفعل بعد اخطبة:  .()متفق عليه«.الَشَجرِ 

ر، ـإذا فرغ اإمام من اخطبة استقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه فيجعل اأيمن عى اأيس
 صفة صاة الستسقاء:    هم صاة ااستسقاء.ويرفع الناس أيدهم يدعون، ثم يصي

يكر ي اأوى سبعا  بتكبرة ،  يتقدم اإمام ويصي بامسلمن ركعتن با أذان وا إقامة
ثم يقوم سجدتن ،  اإحرام، ثم يقرأ الفاحة وسورة من القرآن جهرا ، ثم يركع ويسجد

ثم يقرأ الفاحة وسورة من القرآن  فيكر ي الركعة الثانية مسا  سوى تكبرة القيام،
 جهرا ، فإذا صى الركعتن تشهد، ثم سلم. 

                                                        

 (.1173/أخرجه أبوداود برقم )حسن( 1)
 (.127(، ومسلم برقم )1111أخرجه البخاري برقم )متفق عليه، ( )
 (.1113برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1122/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (، وهذا لفظه.1172(،  وأخرجه أبو داود برقم )112/أخرجه مالك ي اموطأ برقم )حسن( )
 (.1131برقم ) أخرجه البخاري( )
 (.71(، ومسلم برقم )1131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 7)
 (.127(، واللفظ له، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 صاة الضحى -8
  ،يقرأ فيها بعد الفاحة ما تير من وا حد أكثرها ،أقلها ركعتانوصاة الضحى سنة ،

 . القرآن
 وقت صاة الضحى : 

إى ، دقيقة تقريبا   (15أي بعد ) ،بعد ارتفاع الشمس قيد رمح )مر(صاة الضحى وقت  يبدأ
 .قبيل الزوال

 ض الفصال.مَ رْ ـوأفضل وقتها إذا اشتد احر حن تَ 
 :فضل صاة الضحى 
اٍم ِمْن ُكِل يبِثَاٍث:ِصيَاِم َثاَثـِة أَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: أَْوَصاي َخِليي  -1

َحـى، َوَأْن ُأْوتِـَر َقبَْل َأنْ   .(1)متفق عليهَأناَم.  َشْهـٍر، َوَرْكَعتَِي الض 
ى ُكِل ُساَمى ِمْن أَحِدُكْم ـُيْصبِـُح َعلَ »أَنُه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَبِِي ري اه عنه َعْن أَي َذٍر و -1

، َوُكل  َتـْكبَِرةٍ  ، َوُكل  َتـْهِليَلٍة َصَدَقة  ، َوُكل  َتـْحـِميَدٍة َصَدَقة  ، َفُكل  َتْسبِيَحٍة َصَدَقة  ،  َصَدَقة  َصَدَقة 
، َوُيـْجِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعتَاِن َيْرَكُعُهـَا ِمَن  ، َوَنـْهي  َعِن امُنَكِر َصَدَقة  َوأْمر  بِامَْعُروِف َصَدَقة 

َحى  .()أخرجه مسلم«.الض 
َحى َفَقاَل  َرأَى َقْوما   هَأنّ  ري اه عنه  َزْيد ْبن َأْرَقمَعْن و -3 َما َلَقْد َعِلُموا أَ  :ُيَصل وَن ِمَن الض 

َهِذِه الَساَعِة َأْفَضُل   َصَاُة اْأََوابَِن ِحَن َتْرَمُض »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهإَِن َرُسوَل ،َأَن الَصَاَة ي َغْرِ
 .(6)أخرجه مسلم«. اْلِفَصاُل 
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 صاة الستخارة - 2
 :عارضتت ة أوامندوبة إذالواجبمن اأمورا  ٍرة من اه تعاى ي أمرهي طلب اخِ  ااستخارة ،

 .أو امباحة إذا م تظهر مصلحتها

 :حكم الستخارة 
 يقرأ فيها بعدالفاحة ما تير من القرآن.صاة ااستخارة سنة، وهي ركعتان، 

 .ودعاء ااستخارة يكون قبل السام أو بعده، والدعاء قبل السام أفضل
، ويفعل ما ينشـرح به ي أوقات ختلفة ،وجوز للمستخر أداء هذه العبادة أكثر من مرة
 . صدره ما م يكن له فيه هوى  قبل ااستخارة

ااستخارة وااستشارة تكون من َهـَم ي أمر غر حرم وا مكروه، وما مستحبتان، فا و
 .واستشار امخلوق، ندم من استخار اخالق 

 بعد ااستخارة استشار غره.وااستخارة تكون قبل ااستشارة ، فإن م يتبن له يء 
 .[152]آل عمران/ (                             ) :قال اه تعاى

  :صفة الستخارة 
وَرِة ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي   ُيـَعِلُمنَا ااْستِـَخاَرَة ي اأُُموِر ُكِلَها َكالس 

َكْع َرْكَعتَْنِ ِمْن َغْرِ الَفِريَضِة ُثَم َيـُقوُل: إَذا هَ »الُقْرآِن:  الَلُهـَم إي »ـَم َأَحُدُكْم بِاأَْمِر، َفْلَرْ
ُر، َأْستَـِخُرَك بِـِعْلـِمَك، َوَأْستَْقِدُرَك بُِقْدَرتَِك، َوَأْسأُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعظِيِم، َفإَنَك َتْقِدُر َوا أَْقدِ 

 َأْعَلـُم، َوَأْنَت َعَاُم الُغيُوِب، الَلُهـَم إْن ُكنَْت َتْعَلـُم َأَن َهَذا اأَْمَر َخْر  ي ي ِديني َوَتْعَلـُم َوا
 َقاْقُدْرُه ي. -َأْو َقاَل: ي َعاِجِل َأْمِري وآِجِلـهِ -َوَمَعاي َوَعاِقبَِة َأْمِري 

َأْو َقاَل ي َعاِجِل -ي ِديني َوَمَعاِي، َوَعاِقبَِة َأْمِري  َوإْن ُكنَْت َتْعَلـُم َأَن َهَذا اأَْمَر َر  ي
ْفُه َعنِي -َأْمِري وآِجِلـهِ  ْفنِي َعنْـُه، َواْقُدْر َي اخَْرَ َحيُْث َكاَن، ُثَم َرِضني بِـِه،  ، َفاْرِ َواْرِ

 .(1)أخرجه البخاري«. َوُيَسِمي َحاَجتَـهُ 
 

                                                        

 (.2311برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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نائز -3  كتاب ا
 
 

 

 ويشتمل عى ما يي:   
 

 البصائر عند حصول امصائب -1
 اموت وأحكامه -7
 ل اميتــــــغس -3
 ن اميتــيــتكف -4
 صفة الصاة عى اميت -5
 مل اميت ودفنه -6
ــــالتع -2 ـــــ  ةيـزـــــ
 ور ـــــــزيارة القب -8           
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 كتـاب اجنـائـز - 3                            
 

 البصائر عند حصول امصائب -1
 فقه امصائب: 

 كل مكروه يصيب اإنسان.هي امصيبة: 
وتوجيه  امقصود من خلق النار وامصائب واأمراض رف اأرار إى أعال اأبرار،و

 دار من دارالغرور إىوتذكر العباد بنعم رب العباد، وجذب النفوس  الناس إى رب الناس،
 سيئاهم. وتكفر إياهم، ورفع درجاهم، وزيادة حسناهم، السـرور، وابتاء العباد باختبار

إا بقضاء اه وقدره،سبق بذلك  والكونما أصاب من مصيبة ي النفس وامال واأهل و
ر، وا مؤِخر ما علمه، وجرى به قلمه، وَنَفذت به مشيئته، واقتضته حكمته، ا مقِدم ما أَخ 

 (                                      ) قَدم:
 .[11/ التغابن]

، كله مكتوب ي اللوح امحفوظ قبل خلق صائب والنعم ، وكل يء ي الكونوميع ام
                 ) : بخمسن ألف سنة قئاخا

                                  
 .[13 - 11/ احديد] (              
َكتَـَب »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها قال: سمعت رسول اه و

َقاَل َوَعْرُشُه َعى  اهُ َمَقاِديَر اخَائِِق َقبَْل َأْن َيـْخُلَق الَسَمَواِت َواأَْرَض بِـَخـْمِسَن أَلَف َسنٍَة،
 .(1)أخرجه مسلم«. امَاءِ 

أمره ، ومرعون بوميع اخلق ي العام العلوي والسفي ملوكون ه عز وجل ، مدَبرون 
فقد تَرف املك بماليكه، فا اعراض عى با يشاء  إى إرادته ، فإذا ابتانا أرحم الرامن

 .[111/ امائدة] (                  ):ما قضاه وقَدره
، موت اأحباب من اآباء واأمهات ، خاصةدار اامتحان واابتاء وامصائبوالدنيا 

 من البنن والبنات . ،وفلذات اأكباد، د ثمرات اأفئدة قْ ـوفَ واإخوة واأخوات، 
                                                        

 (.1253برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 جزيل ثوابه ،َرمه ـمصاب ، وأعظم أجره عى ما أصابه ، وا حَ جر اه مصيبة كل مسلم 
، ورح َلفـ، وأخلف عليه من مصابه أحسن اخَ بقضائه ى، والرِ وأهمه التسليم أمر ربه

                )ري ربه ، ويبـِرد حرارة مصيبته : صدره با يُ 

 .[51/ التوبة] (         
بكم ، ومعكم بمن وأحسن اه عزاءكم يا أهل امصيبة ، وجر مصيبتكم ، وغفر ذنو
عد اه عباده امؤمنن فقدتم ي الفردوس اأعى ، فاصروا واحتسبوا ، وأبروا با و

                    ) فاأرزاق مقسومة ، واأنفاس معدودة ، واآجال مقَدرة :الصابرين، 

 .[11/ امنافقون] (             
                            :وقال اه تعاى

 .[115/ آل عمران]                              
 وبِر الصابرين : 

َتنْعم ؛  واصر، واحتسب ،ليجازي كل عامل با عمل، فاستقم ؛إنا ه وإنا إليه راجعون 
 .بمعيته وحبته لفوزا، و باأمن ي الدنيا ، وعظيم اأجر ي اآخرة ، ورضوان الرب عليك

                          ) : الصابرين رـِ وبّش 
                                                                            

 .[157-155/ البقرة] (         
                      ) : ر الصابرينـوبِش 

 .[11/ الزمر] (                
 .[153/ البقرة] (            ) :وبِر الصابرين

                                   )  :ابرينــر الصـوبِش 
 .[112/ آل عمران] (       
                )  : ر الصابرينـوبِش 

 : باءً الناس  أشد  .[22/ النحل] (   
من كان ي ف، ُيبتى امؤمن عى حسب دينه ،  أشد الناس باء  اأنبياء ثم اأمثل فاأمثل
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 .دينه ُصلبا  اشتد باؤه ، ومن كان باؤه أكثر وأشد فثوابه أعظم 
لتوَهم الناس فيهم األوهية ، أهم لو م ُيبتلوا  وإنا كان اأنبياء والصاحون أشد باء  

رعا  إى ربه ، ـأشد تض نون عى الناس الصر عى البلية ، وأن من كان أشّد باء  كاهُ يَ ـولِ 
 وأكثر وأكمل . ،ليكون ثوابه أعظم وأكر ؛ومن كان أقرب إى ربه كان باؤه أشد 

وحبسها عا  هدة النفس،ما فيه من جا ؛أنه شاق عى النفوسوالصر من أعظم ثاراإيان 
 وما يزال الباء بامؤمن وامؤمنة حتى يلقى اه وما عليه خطيئة . ،وهذا كان الصرضياء تريد،
                             ) قال اه تعاى : -1

 .[111/ البقرة] (                                       
َما ُيِصيُب » :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِِي  ري اه عنها  ُهَرْيَرةَ َأي َسِعيٍد اخُْدِرِي وَأيَعْن و -1
َوَا َغٍم َحتَى الَشْوَكِة ُيَشاُكَها إَِا َكَفَر  ْسِلَم ِمْن َنَصٍب َوَا َوَصٍب َوَا َهٍم َوَا ُحْزٍن َوَا َأذى  ام
 .(1)متفق عليه.«ِهَا ِمْن َخَطاَياهُ  اه
َما لَِعبِْدي  :َتَعاى يقول اه » قال:ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل أَن  ري اه عنه ُهَرْيَرَة َأيَعْن و -3

ْنيَا ُثَم اْحتََسبَُه إَِا   .()البخاريأخرجه «. اجَنةامُْؤِمِن ِعنِْدي َجَزاء  إَِذا َقبَْضُت َصِفيَُه ِمْن َأْهِل الد 
؟ َأي  النَاِس َأَشد  َبَاء   اه ،ُقْلُت َيا َرُسوَل  : َقاَل  ري اه عنه  َوَقاصٍ أَيِن َسْعِد بْ وعن  -1

اْشتََد  َفإِْن َكاَن ي ِدينِه ُصْلبا   ، ُيبْتَى الَعبُْد َعى َحَسِب ِدينهِ  ، اأنبِيَاُء ُثَم اأَْمثُل َفاأَْمثُل  »:َقاَل 
َكُه  ، تُي َعى َحَسِب ِدينهِ ابة  ــنِه ِرقَ َوإِْن َكاَن ي ِدي ،َبَاُؤهُ  ُح اْلبََاُء بِالَعبِْد َحتَى َيْرُ َفَا َيْرَ
 .(6)الرمذي وابن ماجهأخرجه «.يئةَخطي َعى اْأَْرِض َوَما َعَليِْه ِمْن ـَيْمش
ْؤِمنَِة َوامْؤِمِن بِامبََاُء َما َيَزاُل الْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ري اه عنه  ُهَرْيَرةَ َأيوعن  -5
 .()الرمذيأخرجه «.يئَة  َخطَوَما َعَليِْه  اه َنْفِسِه َوَوَلِدِه َوَمالِِه َحتَى َيْلَقى ي
 فضائل الصر : 

فإذا نزل به الباء صر عليه، واحتسب اأجر  ربه العافية ، وا يسأله الباء، امؤمن يسأل
، ، وري عنه وأرضاهب نفسه عى الصر صَره اه وأعانهعليه من ربه، ومن صر ودرَ 

                                                        

 .(1573واللفظ له ، ومسلم برقم ) (5211برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه،( 1)
 (.2111برقم ) أخرجه البخاري( )
 .( وهذا لفظه1113، وأخرجه ابن ماجه )(1321برقم )أخرجه الرمذي صحيح/( 6)
 (.1322برقم )أخرجه الرمذي صحيح/( )
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 .والرضا أفضل من الصر، وشكر اه أفضل امقامات
                     ) قال اه تعاى : -1

 .[111 -117/ النحل] (                   
                             ) وقال اه تعاى : -1

 .[11/ الزمر] (                    
َما َيُكوُن ِعنِْدي ِمْن َخْرٍ  » :َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوَل  أنَ َعنْه  اه َسِعيٍد اخُْدِرِي َرِي أَيَعْن و -3

ُه  اه ،تَْغِن ُيْغنِِه َوَمْن َيْس  اه ،َوَمْن َيْستَْعِفْف ُيِعَفُه  ، َفَلْن َأَدِخَرُه َعنُْكمْ   اه ،َوَمْن َيتََصَرْ ُيَصِرْ
 .(1)متفق عليه.«َوَأْوَسَع ِمَن الَصْرِ  َوَما ُأْعطَِي َأَحد  َعطَاء  َخْرا  

ُه ـَفَمِسْستُ  ، َوُهَو ُيوَعُك ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوِل َعىَدَخْلُت  : َقاَل ابن مسعود ري اه عنه  عنو -1
إِِي  ، َأَجْل »  :ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقاَل َرُسوُل  .َشِديدا   إَِنَك َلتُوَعُك َوْعكا   ، اهَيا َرُسوَل  :بِيَِدي َفُقْلُت 

  :ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقاَل َرُسوُل  ،َذلَِك َأَن َلَك َأْجَرْينِ  :َقاَل َفُقْلُت « ُأوَعُك َكَا ُيوَعُك َرُجَاِن ِمنُْكمْ 
بِِه  اُهِمْن َمَرٍض َفَا ِسَواُه إَِا َحَط  ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيبُُه أَذى  َما »  : ملسو هيلع هللا ىلص اهُثَم َقاَل َرُسوُل « َأَجْل » 
 .()متفق عليه «.ُحط  الَشَجَرُة َوَرَقَها ـئَاتِِه َكَا تَ ـَسيِ 

ره بذنوبه، وُتذكِ  ،ره باموتذكِ ومن أراد اه به خرا  أصابه بامصائب التي ُتذِكره بربه، وتُ 
 وبة، ويرفع ها درجاته، وُيكِفرعنه سيئاته، ويزيد ثوابه.ره بالتذكِ وتُ 
                    )قال اه تعاى :  -1

 .[51/ التوبة] (     
 .«ُيِصْب ِمنْهُ  َخْرا   بِهِ  اهُ  ُيِردِ  َمنْ  » :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهقال ري اه عنه قال: ُهَرْيَرةَ  أي عنو -1

 .(6)أخرجه البخاري
 .، وموعظة له وَأْمر امؤمن كله خر ، ي الراء والراء ؛ كرامة له من ربه

إَِن َأْمَرُه ُكَلُه  ، ِأَْمِر امُْؤِمنِ  َعَجبا   : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قال :َقاَل ري اه عنه  ُصَهيْبَعْن  -1
اُء  ، َلهُ  اُء َشَكَر َفَكاَن َخْرا  إِْن َأَصاَبتُْه َرَ  ، َوَليَْس َذاَك ِأََحٍد إَِا لِْلُمْؤِمنِ  ، َخْر   َوإِْن َأَصاَبتُْه َرَ

 .()أخرجه مسلم«. َلُه  َصَرَ َفَكاَن َخْرا  
                                                        

 .(1513واللفظ له ، ومسلم برقم ) (1122برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه،( 1)
 .(، واللفظ له1571، ومسلم برقم ) (5217برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه،( )
 (.5215برقم ) أخرجه البخاري( 6)
 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( )
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َعبٍْد ُتِصيْبُـُه َما ِمْن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها قالت: سمعت رسول اه و -1
، ِمنْـَها   َخْرا  ي، َوَأْخِلْف يـُهـَم َأُجْري ي ُمِصيبتاللَ  وَن،َوإَنا إَليْـِه َراِجعُ  ٬يَـُقوُل: إَنا ُمِصيْبَة  ف

 .(1)أخرجه مسلم«.  ُمِصيْبَتِـِه، َوَأْخَلَف َلـُه َخْرا  ِمنْـَهاإَا َأَجَرُه اه ي
ة  َلـْم َما ِمَن النَاِس ِمْن ُمْسِلـٍم ُيتََوَى َلـُه َثاث: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال النبي و -3

 .()أخرجه البخاري«.َة بَِفْضِل َرْحـَمتِـِه إَياُهـمْ ـــَ َيبُْلُغوا اِحنَْث إَا َأْدَخَلـُه اه اجَن
 امروع أنواع الصر : 

 ثاثة أنواع : امروع الصر
 وصر عى أقدار اه امؤمة.امعاي ..  عنصر عى أداء الطاعات .. وصر 

، ومن استكمل روط الصر نال  لثاثة ابتغاء وجه اه فهو الصابر حقا  ومن صر عى هذه ا
                               : الكريم الثواب العظيم من ربه

 .[11/ الزمر]                           
 وروط الصر الذي ينفع صاحبه ثاثة :

                  : وجل : إخاص الصر ه عز اأول
                                    
                                     

 .[11-11/ الرعد]         
                ) :، بل يشكو حاله إى ربه وحدهللناس حالهعدم شكوى : الثاي

 .[12/ يوسف] (           
 .: أن يكون الصر ي أوانه ا بعد انتهاء زمانه الثالث
 «.ىـالَصْرُ ِعنَْد الَصْدَمِة اْأُولَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوُل  : قالَعنْه َقاَل  اهِس ْبِن َمالٍِك َرِي َأنَعْن 

 .(6)متفق عليه
 

                                                        

 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1111رقم )ب أخرجه البخاري( )
 .(، واللفظ له212، ومسلم برقم ) (1151برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه،( 6)
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 ما يفعله امسلم عند امصائب : 
أها موعظة له  ؛بة صر عليها لينال عظيم ثواها ، وحمد ربه عليها امؤمن إذا أصابته مصي

، وذلك ْشفها أنزها باه ، وقَدم الشكوى إليه ، وترع إليه ليكشفها عنه من ربه، وإن أراد كَ 
 :ب اإجابةرْ ، وقُ وِصدق ااضطرار ،؛ ما فيه من إخاص التوحيدمن الدعاء الذي حبه اه

(                                                         
 .[11-13/ اأنبياء] (                      

والبكاء امباح ، واحزن اجائز ، هو ما كان بدمع العن ، ورقة القلب ، من غر تسخط عى 
 . ملسو هيلع هللا ىلصأقدار اه ، وقد حصل هذا من أكمل اخلق نبينا حمد 

 الَليَْلَة ُغَام  َفَسَميْتُُه بِاْسِم يَ ُولَِد »  :ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوُل  : قالَعنْه َقاَل  اهِن َمالٍِك َرِي بِس َأنْن عَ 
اْنتََهيْنَا فَ  ، َفاْنَطَلَق َيْأتِيِه َواَتبَْعتُهُ  ، و َسيٍْف َأب ُأِم َسيٍْف اْمَرَأِة َقْنٍ ُيَقاُل َلُه إِىُثَم َدَفَعُه  « إِْبَراِهيمَ َأي
ْعُت امَْيَ َبْنَ َيَدْي َرُسوِل ف،   َسيٍْف َوُهَو َينُْفُخ بِِكِرِه َقِد اْمتََأَ اْلبَيُْت ُدَخانا  َأي إِى  اهأَْرَ
ُه بِالَصبِِي َفَضمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَعا النَبِي   ، َفَأْمَسَك ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهَجاَء َرُسوُل  ، ا َسيٍْف َأْمِسْك َأبَيا  :َفُقْلُت  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص اهيُد بِنَْفِسِه َبْنَ َيَدْي َرُسوِل َيكتُُه َوُهَو َرَأيَلَقْد  : س  أَنَفَقاَل  ، َأْن َيُقوَل  اهإَِليِْه َوَقاَل َما َشاَء 
 ،َرب نَا َوَا َنُقوُل إَِا َما َيْرَى  ،َقْلُب الْحَزُن ـيَ و ،َتْدَمُع اْلَعْنُ  » :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَدَمَعْت َعيْنَا َرُسوِل 

 .(1)متفق عليه«.اِهيُم إَِنا بَِك مََْحُزوُنوَن إِبرَيا  واه
 اأسباب امعينة عى الصر عى امصائب: 

 ما يي : وغرها ُيـِعن عى الصر عى امصائب بفقد اأواد واأهل واأقارب واأشياء
 وأن  الصابرين، وأن اه مع ،واقعة احالة وأها بامصيبة،السابق  بقدراهالعلم : اأول

 من  ، وهو حصول الثواب العظيماء الصر عى امصيبةومعرفة جزاه حب الصابرين، 
 .ابتغاء وجه اه عز وجل صر عليها

 ،وااحتساب ،واحمد ،والرضا ،، وهو الصر: معرفة حق اه ي تلك امصيبةالثاي
 وااسرجاع.

 رتضاها له ، والعبد حقا  من ري با ري له به سيده.العلم بأن اه قد ا: الثالث
، أو  أو رفع درجاته أو زيادة حسناته ، ،بح ي امصيبة إما بتكفر سيئاتهالعلم بأنه را: الرابع

                                                        

 .(، واللفظ له1315، ومسلم برقم ) (1313برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه،( 1)



 
111 

 دواء نافع ساقه اه إليه ، فليصر وليحتسب.والعلم بأن تلك امصيبة ،  تصفية توحيده
هل يصلح  ،، وإنا جاءت لتمتحن صرهجاءت لتهلكهبأن تلك امصيبة ما  العلم: اخامس

  .يكون من أولياء اه أم ا يصلح أن
جريد التوحيد ما ا حصل أن يعلم أن ي عاقبة هذا الدواء من العافية والشفاء و: السادس
 بدونه.
، لاأحوا خرج منه عبوديته ي ميعليست الراء والراءبأن يعلم أن اه يري عبده : السابع

 .فاه يبتي ليعاي، ويمنع ليعطي
، ا ار، وإنا هي مر تكليف وابتاءأن يعلم أن الدنيا ليست جنة نعيم ، وا دار قر: الثامن

 .، واآخرة هي دار القرار تستقيم للعبد عى حال
 ، وما اَقْوه من ألوان اابتاء.من اأنبياء والصاحن التأي بأهل الصر والثبات: التاسع
، وهذه من أعى ااستعانة باه أن يرزقه الصر ، وأن يكشف كربته ، وجر مصيبته: العار

 .مقامات العبودية
، وأَن ربه جعلها ن اه قادر أن يصيبه بأعظم منها، ويعلم أ: أن يستصغر امصيبةاحادي عر

، سن العاقبة، وحُ الفرج واليقن بقربي اآخرة،  جعلها ي الدنيا ا، وي الدنيا ا ي الدين
 .سن الِعـَوض عا فات ، فإن اه ا يضيع أجر من أحسن عما  وحُ 
                ڳ             ) قال اه تعاى : -1

 .[35 -31/احج] (                       
 (                      ) :وقال اه تعاى  -1
 .[153/البقرة]
                   ) :وقال اه تعاى  -3

 .[111/آل عمران] (     
                                :وقال اه تعاى  -1

 .[51/التوبة]        
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 أجل اموت:  اموت وأحكامه -7

 ن.اموت : هو مفارقة احياة بخروج الروح من البد
 والبقاء ه وحده، وقد كتب اه اموت والفناء عى كل خلوق، وا مفر أحد منه.

ليتبن احي الذي يموت من احي الذي ا  ،اإنسان مها طال أجله فا بد أن يموتف
 .من دار العمل إى دار اجزاءاإنسان وينتقل  يموت،

 . نة ، أو حفرة من حفر النار، وهو إما روضة من رياض اج والقر أول منازل اآخرة
              ) قال اه تعاى: -1

 .[1]اجمعة/  (     
                        ) قال اه تعاى:و -1

 .[115/آل عمران]  (                             
 فقه الروح والنفس:  .[17-12/الرمن] (                       ) قال اه تعاى:و -3

الروح خلوق ُيسكنه اه ي اجسد فينبعث باحياة، فإذا اتصلت الروح باجسد ظهرت 
ا النفس، وحركت بالشهوات البدنية، والنفس تنفذ ما يريد اإنسان وإن كانت كارهة؛ أه

لذها باإيان والطاعات، والنفس لذها بامعاي فالروح مسَخرة طائعة إرادة اإنسان، 
         : والشهوات، ونفوسنا وجوارحنا مسخرة لنا، قابلة للطاعة وامعصية

 [.11-7/ الشمس]                              
                                      قال اه تعاى :و

 .[53/ يوسف]       

وإذا خرجت الروح من اجسد مات اإنسان، وذهبت الروح إى عاَلـمها، وذهبت النفس 
              إى عاَلـمها، وعاد اميت إى الراب الذي ُخلق منه:

 [.15]اإراء/                     

                                          ) قال اه تعاى: -1
 .[31/ لقان]   (                                               

 .[71/ النساء]   (                  ) وقال اه تعاى :  -1
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 :الفرق بن اموت والنوم 

حركة، وهو نعمة من نعم اه النوم عملية قرية تردعك عن احركة حن تكون عاجزا  عن ا
                               عليك:

 .[13/الروم]       

فاإنسان كائن حي حت احركة عن اجسد،  قطعسد، والنوم والوفاة فصل الروح عن اج
 أمر اه، إن سلب عنه الروح مات، وإن عطلها نام.

 :أحوال اإنسان 

 أو امكان حال إى حال، سواء كان ي الزمانبقا  بعد طبق، ويتحول من اإنسان َيْركب ط
من أمن إى خوف، ي الدنيا فأحوال الزمان تتقلب عى اإنسان اأبدان أو القلوب،  أو

ومن صحة إى سقم، ومن ِسْلم إى حرب، ومن غنى إى فقر، ومن فرح إى حزن، ومن 
أحوال امكان ينتقل اإنسان فيها كل يوم من واة إى موت ونحو ذلك من التقلبات، حي

منزل إى منزل، ومن مكان إى مكان، من بطن اأم إى الدنيا، ومن الدنيا إى القر، ومن 
 القر إى احشـر، إى أن تنتهي به امنازل ي دار القرار ي اجنة أو النار.

نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم  ْركب اإنسان فيها طبقا  عن طبق، فيكونـوأحوال اأبدان يَ 
 ثم هرما ، ثم يموت. ثم شيخا ، طفا ، ثم شابا ،

وأحوال القلوب عجيبة، فتارة تتعلق باه، وتارة تتعلق بالدنيا، وتارة تتعلق باأموال، وتارة 
 تتعلق بالرئاسة، وتارة تتعلق بالنساء والقصور ونحو ذلك من الشهوات.

علقا  باه عز وجل، ُمْؤثرا  مرضاة ربه ي كل يء، وأعظم تعلقات القلب أن يكون م
فيستخدم النفس وامال والدنيا من أجل حقيق العبودية ه تعاى ، وتقديم مراد اه عى 

 مراد نفسه. 

وهذه أعظم اأحوال اأربعة، فعى اإنسان أن يتفقد قلبه؛ ليحفظه من التعلق بغر اه، 
 عته، وعبادته، والدعوة إليه ، واإحسان إى خلقه.ويزكيه ويشغله بذكر اه وطا

 ما يفعله من أصابه مرض َمـُخوف : 
جب عى امريض أن يؤمن بقضاء اه، ويصر عى قدره، وحسن الظن بربه، وا يتمنى 

وأن يؤدي حقوق اه تعاى وحقوق الناس، وأن يكتب اه وحده،  ويطلب الشفاء من اموت،
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وأن ، ثونه بالثلث فأقل وهو اأفضلرأقاربه الذين اي إن كان مورا   ييويسن أن و، وصيته
 .مكرهن مِ وأَ  ،كافر، إا إذا احتاج إليه عند طبيب مسلم ا امريض يتداوىأن يتداوى بمباح و

 .وأداء احقوق وتسن عيادة امريض، وتذكره التوبة والوصية
ف حاله لغره عى وجه اإخبار ا عى والسنة أن يشكو امريض حاله إى ربه، وله أن يص

                       ) :ملسو هيلع هللا ىلصكا قال يعقوب وجه التسخط 
 .[12/يوسف] ( 

             ) :وإنذار للعباد  ورمة والنعم وامصائب رسائل تذكر
 حكم التداوي:  .[51/التوبة]  (                

 ينقسم إى ثاثة أقسام هي: التداوي من امرض
تداٍو واجب ، وذلك إذا علم اإنسان أو ظن بقول اأطباء أن هذا التداوي نافع ،  اأول : 

 وتركه يؤدي إى اهاك .
تداٍو مستحب ، وذلك إذا علم أو ظن أن التداوي نافع ، وتركه ا يؤدي إى اهاك ؛  الثاي :

 وحقوق عباده . أن ذلك أنشط له عى أداء حقوق اه
 أن يتساوى اأمران ، فا يعلم نفعه وا عدم نفعه ، فهذا مباح. الثالث :

   [ .٩٢/النساء]                       قال اه تعاى :  -1
 .«ُه ِشَفاء  َأنَزَل لَ  َداء  إَِا  اهُ َما َأنَزَل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  َعنْه اهَعْن أَي ُهَرْيَرَة َرِي و -1

 ما يقوله َمن  حره اموت:  .(1)أخرجه البخاري
، وهو  - ت إليه قبل أن يموتغَ وأْص  - ملسو هيلع هللا ىلص النبيأها سمعت عائشة ري اه عنها  عن

 :تحكم مني امو  .()متفق عليه «.اأعى َوَأِحْقني بِالَرفيِق  ،َواْرَمْني ،الَلُهَم اْغِفْر ي»: ، يقول ظهره  مسند إيَ 

ٍر َنَزَل بِـِه، ـَنَ أَحد  ِمنُْكُم امَْوَت لُِض ـا َيتَـَمنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال َرُسوُل اه 
                                                        

 .(5271برقم ) أخرجه البخاري (1)
 (.1111واللفظ له ،  ومسلم برقم ) (1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ي إَذا َكاَنِت َفإْن َكاَن ا ُبَد ُمتَـَمنِيا  لِْلـَمْوِت َفْليَـُقِل: الَلـُهـَم أْحِيني َما َكاَنِت احَيَاُة َخْرا  ي، َوَتَوَفن
 صفة الستعداد للموت:  .(1)متفق عليه«. الَوَفاُة َخْرا  ي

 .، ويستعد للقاء ربهويكثر من ذكره ،جب عى امسلم أن يستعد للموت
وااستعداد للموت يكون بالتوبة من امعاي، وإيثاراآخرة، واخروج من امظام، 

 .بالعمل الصالح ، وحفظ اأوقاتواإقبال عى اه بالطاعات، واجتناب امحرمات
                                قال اه تعاى : 

 حكم تلقن من حرته الوفاة:  .[11/احر]           

 من حق امسلم عى امسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنـازته إذا مات. 
، وأن يدعو «ا إله إا اه»ِكره بقول ذَ حرته الوفاة أن ُيلقنه الشهادة، َفي نْ يسن من شهد مَ و

 . ، أَما تلقينه بعد اموت أو بعد دفنه فبدعة ؛ لعدم ثبوته له، وا يقول ي حضوره إا خرا  
 . «قل ا إله إا اه»وابأس أن حر امسلم وفاة الكافر ليعرض عليه اإسام، ويقول له: 

ملسو هيلع هللا ىلص َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَبِـي  ملسو هيلع هللا ىلص : َكاَن ُغاَم  َيـُهوِدي  َيـْخُدُم النَبِـَي َعْن أََنٍس َرِيَ اهُ َعنْـُه َقاَل 
َفنََظَر إَِلـى َأبِـيِه َوُهَو ِعنَْدُه، َفَقاَل َلـُه: َأطِْع َأَبا الَقاِسِم «. َأْسِلـمْ »َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعنَْد َرْأِسِه، َفَقاَل َلـُه: 

 .()أخرجه البخاري  «.اَلِذي َأْنَقَذُه ِمَن النَارِ  ٬احَـْمُد »َوُهَو َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النَبِـي  ، َفَأْسَلـَم، َفَخَرَج ملسو هيلع هللا ىلص
  :عامات حسن اخامة 

 حُسن اخامة عامات أمها :
 نطق اميت بالشهادة عند اموت. -1
 ق اجبن.رَ ـموت امؤمن بعَ  -1
 ااستشهاد أو اموت ي سبيل اه. -3
 رابطا  ي سبيل اه.اموت م -1
 اموت دفاعا  عن نفسه، أو ماله، أو أهله.  -5

                                                        

 (.1211(، واللفظ له، ومسلم برقم )2351، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1352برقم )أخرجه البخاري ( )
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 نب، أو بداء السل. ـاموت بذات اجَ  -2
 اموت بالطاعون، أو بداء البطن، أو الغرق، أو احرق، أو اهدم.  -7
 موت امرأة ي نفاسها بسبب الوادة ونحو ذلك.  -1
 و صاة ، أو دعوة ونحو ذلك.اموت وهو يؤدي عما  صاحا  من ذكر، أ -2

 وكل ذلك ثابت ي اأحاديث النبوية الصحيحة.
أو يوم اإثنن مزية عى ما سواه من اأيام ، بل اموت ي كل  وليس للموت يوم اجمعة

 اأيام عى حد سواء .
 اموت: فقه 

 ،الدنياجب عى امسلم أن يتذكر دائا  اموت ا عى أنه فراق لأهل واأحباب ولذات 
وهذا يستعد ويزيد ، فهذه نظرة قارة، بل عى أن اموت فيه فراق للعمل واحرث لآخرة

، وإذا وأما   أما النظرة اأوى فتزيده حرة وندما  ، ي عمل اآخرة، واإقبال عى اه تعاى
 ض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. بْ ـأراد اه قَ 

ا َيـُموَتَن َأَحُدُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛  تعاى عند اموتوجب عى امسلم أن حسن الظن باه
 .(1)أخرجه مسلم«.إا َوُهَو ُيـْحِسُن الظََن بِاه َعَز َوَجَل 

  :عامات اموت 

ــواسرخ ال كفيه،ــوانفص ه،ـوميل أنف اف صدغيه،ــان بانخســـعرف موت اإنسـيُ  اء رجليه، ـ
 َفِسِه. بره، وبرودته، وانقطاع نَ  وشخوص

 :ر احياة واموت 

اموت لكل إنسان زمانا  ومكانا ، وسببا  وعمرا ؛ أنه يريد من اإنسان أن يرقب  أخفى اه 
 اموت ي كل حظة بأي سبب، وي أي عمر، وي أي زمان، وي أي مكان.

عى وهذا إعام باموت من ميع الوجوه، وهذا من رمة اه باإنسان؛ ليستقيم دائا  
           طاعة اه، وليكون خائفا  ي كل حال، ويتكرر اخوف منه كلا رأى ميتا  :

                                                
 [.1 – 1]املك/         

                                                        

 (.1177برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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  ُفعل بامسلم إذا مات: ـما ي 
الَلـُهـَم اْغِفْر لُِفاٍن، َواْرَفْع »ه بقوله: إذا مات امسلم ُسن تغميض عينيه، ويدعو عند تغميض

ِه، َوَنِوْر َلـُه فِيِه، َواْخُلْفُه ي َعِقبِـِه ي الَغابِِريَن،  َواْغِفْر َدَرَجتَـُه ي امَْهِدِيَن، َواْفَسْح َلـُه ي َقْرِ
 .(1)أخرجه مسلم«. َلنَا َوَلـُه َيا َرَب الَعاَلـِمنَ 

ن مفاصله برفق، ويرفعه من اأرض، وخلع ثيابه، ويسره بثوب ـِ صابة، ويليثم يشد حييه بع
 ، ثم يغسله. عورتهيسر 

نفيذ وصيته، وإراع جهيزه، والصاة عليه، ودفنه ي نه، وتَ ـْـامبادرة بقضاء َديوعى أوليائه 
 اء عليه.البلد الذي مات فيه، وجوز من حره ولغرهم كشف وجه اميت، وتقبيله، والبك

جة والكفارة، وَح  ،والنذر ، جب قضاء حقوق اه تعاى عن اميت إن كانت كالزكاةو
، فاه أحق التي للناس  وعى الديون ، م عى حقوق الورثة ي الركةقدَ ـاإسام، وتُ 

 ما جب عى زوجة اميت :  قى عنه.ـينه حتى يُ قة بدَ بالوفاء، ونفس امؤمن معلَ 
جوز للمرأة أن و، را  ـأربعة أشهر وعشعى زوجها إذا مات   دَ حِ ـأن تُ  ة جزوالعى جب 

 .ثاثة أيام من أقارها عى وفاة ولدها أو غره دَ حِ ـتُ 

   (                                    )قال اه تعاى : 
 حكم النياحة عى اميت :  .[131/البقرة]

 .هم النياحة عى اميت، وهي أمر زائد عى البكاءحرم عى أقارب اميت وغر
 إن أوى بذلك. واميِت ُيـعذب ي قره با نِيح عليه

 حكم النعي :  ر الشعر.ـْش ـق ونَ لْ وحرم عند امصيبة لطم اخدود، وشق اجيوب، وَح 

 هو اإخبار بموت اإنسان . :يالنع
 أقسام : ةوالنعي عى ثاث

والصاة  ه وجرانه بموته لكي جتمعوا عى تغسيلهءاميت وأصدقا أن ُيعلم أقارب :اأول
 فهذا من النعي امروع . ودفنه، ، والدعاء له ،عليه

                                                        

 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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إن فانا  قد مات فاشهدوا جنازته ، ومن ذلك ما  :أن يبعث من ينادي ي الناس  الثاي:
مصلحة اميت خبار بموت فان ، فهذا إن كان حصل ي وسائل اإعام امختلفة باإ

ما  ؛فهذا جائز قه حشهد جنازته ، ويصى عليه ، ومن له دين عى هذا اميت يأي ليأخذ لتُ 
 فيه من مصلحة اميت ، وإبراء ذمته .

أن يكون النعي شبيها  بنعي اجاهلية بذكر حاسن اميت والصياح والنياحة ، فهذا  الثالث :
 نعي مذموم منهي عنه .

 مصاب عند امصيبة:ما يقوله ويفعله ا 
أقارب اميت وغرهم إذا علموا بموته الصر، ويسن هم  من أصابته مصيبة من جب عى

 الرضا بالقدر، وااحتساب، وااسرجاع. 
الصر هو حبس النفس عن اجزع، واللسان عن التشكي، واجوارح عن امحرم كلطم و

 وشق الثوب ونحوما. ،اخد
َما ِمْن َعبٍْد ُتِصيْبُـُه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعنها قالت: سمعت رسول اه عن أم سلمة ري اه  -1

، َوإَنا إَليْـِه َراِجُعوَن، الَلـُهـَم َأُجْري ي ُمِصيْبَتي، َوَأْخِلْف ي َخْرا  ِمنْـَها  ٬ُمِصيْبَة  َفيَـُقوُل: إَنا 
 .(1)أخرجه مسلم«. ِمنْـَهاإَا َأَجَرُه اه ي ُمِصيْبَتِـِه، َوَأْخَلَف َلـُه َخْرا  

َما ِمَن النَاِس ِمْن ُمْسِلـٍم ُيتََوَى َلـُه َثاثة  َلـْم : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال النبي و -1
 .()أخرجه البخاري«.َة بَفْضِل َرْحـَمتِـِه إَياُهـمْ ـَيبُْلُغوا اِحنَْث إَا َأْدَخَلـُه اه اجنَ 

 حكم تريح جثة اميت: 
ن مجوز تريح جثة امسلم إن كان الغرض منه التحقق من دعوى جنائية، أو التحقق 

، ووقاية اأمة من  ما ي ذلك من امصالح التي تعود عى اأمن والعدل ؛ أمراض وبائية
 .اأمراض اخطرة امعدية

ريح ـكتفى بتشريح لغرض التعلم والتعليم فامسلم له كرامته حيا  وميتا ، فيُ ـوإن كان التش
 .بقدر احاجة جثث غر امسلمن

 
                                                        

 (.211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1111برقم ) أخرجه البخاري( )



 
111 

 غسـل اميت - 3
 من يغسل اميت؟ 
السنة أن ُيـغِسل اميت أعرف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه  -1
 ث با رآه منه من مكروه. وسر عليه، وم حدِ  ،اه
ه -1 ، ثم اأقرب فاأقرب من  ، ثم جده بوه، ثم أ اأَْوى بغسل الرجل عند امشاحة وصيـ 

ثم اأقرب  اأنثى وصيتها،ثم أمها، ثم جدها،واأَوى بغسل ، عصباته، ثم ذوو أرحامه
ذكرا  كان -من الزوجن غسل صاحبه، وجزئ غسل اميت  لكلٍ  فاأقرب وهكذا، وجوز

 .ة اإناث، يغسل الرجل الذكور، وتغسل امرأميع بدنه عمّ تمرة واحدة  -أو أنثى
 .رأة غسل من له سبع سنن ذكرا  كان أو أنثىما وألرجل لجوز   -3
 حكم َغسل احرقى ونحوهم:  .من غر حاجة ومن ُيـعينه عى الغسل،ويكره لغرهم حضوره َيـحر غسل اميت الغاسل -1

نوا، ق ونحوه وم يمكن مييزهم ُغِسلوا، وُكفِ يإذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحر -1
 فنوا بنية امسلمن منهم. ي عليهم، ودُ ـوُصلِ 
با غسل، وا وضوء، ُكِفن  ،م اماءأو مزق ونحوما، أو ُعدِ  ،من تعذر غسله احراق -1

 .ي عليهـَوُصلِ وا تيمم، 
جل ونحوما إذا تعذر احصول عى بقية الصاة عى بعض أجزاء اميت كيد، ورِ  وتشـرع
مقطوع من امسلم احي بأي سبب فا ُيـَغَسل وا يصَلـى عليه، وإنا ، أما العضو االبدن

 . ُيلف ي خرقة وُيدفن ي امقرة
 إذا مات رجل بن نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بن رجال أجانب، أو تعذر غسل  -3

 ن با غسل. فِ ودُ  ،ُصي عليهاميت، ُكـِفن و
 ل.غَس وما سواه من الشهداء يُ  ،لَس غَ يُ ي سبيل اه ا  امقتول شهيد امعركة -1
 حكم َغسل السقط: 

 السقط إذا نزل من بطن أمه فله حالتان :
فهذا ُيغسل وُيكفن و ميتا  قد تبن فيه خلق اإنسان، : أن ينزل من بطن أمه حيا  أاأوى

 . ويصى عليه ويدفن، وتكون أمه نفساء به
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 ق اإنسان.: أن ينزل السقط وم يتبن فيه خل الثانية
فهذا يوارى بالراب ي أي مكان، وا ُيغسل وا يكفن وا يصى عليه، وا تكون أمه 

 نفساء به، وإن رأت الدم بسببه تغتسل مرة واحدة.
 حكم َغسل الكافر: 

أو يدفنه، بل يواريه  ،ع جنازتهبَ تْ أو يَ  ،أو يصي عليه ،أو يكفنه ،ل مسلم كافرا  ِس غَ أن يُ  ا جوز
 .إذا ُعِدَم من يواريه من أقاربهبالراب 
 عوا جنازته. بَ تْ رك من امسلمن أن يَ ـرع أقارب امشـوا يش
  :صفة الغسل امسنون للميت 

ه عى رير الغسل، ثم سر عورته، ثم َجَرده من ثيابه، ثم عَ سل اميت وَض إذا أراد أحد غَ 
اماء، ثم يلف عى يده كثر صب ويُ  ،ر بطنه برفقـرفع رأسه إى قرب جلوسه، ثم يعص

 خرقة أو قفازين وينِجيه. 
دخل ثم ينوي غسله، ويوضئه ندبا  كوضوء الصاة بعد أن يضع عى يده خرقة أخرى، وا يُ 

 دخل أصبعيه مبلولتن ي أنفه وفمه. اماء ي فيه وا أنفه، لكن يُ 
، يمن من عنقه إى قدمهيبدأ برأسه وحيته، ثم شقه اأ ، ثم يغسله باماء والسدر أو الصابون

عى جنبه لبه قْ ـيَ ثم ر، ويغسل شق ظهره اأيمن،ـلبه عى جنبه اأيسقْ ـيَ ثم اأير كذلك، 
فإن م  ،ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل اأول، ثم يغسل جانبه اأير كذلك اأيمن،

 .را  أو طيبا  ق زاد حتى ينقي وترا ، وجعل ي الغسلة اأخرة مع اماء كافونْ يُ 
 ثم ُينََشف بثوب.  ،ذ منهاَخ وإن كان شاربه طويا ، أو أظافره طويلة أَ 

يء بعد  اميت وإن خرج من ،ا ثاثة قرون، وُيسدل من ورائهاوامرأة ُيـجعل شعره
 أه، وحشى امحل بقطن. ل امحل ووَض َس الغسل غَ 

 
 
 
 



 
111 

 تكفــن اميت - 4
 : ياب بعد الغسلهو سر بدنه بالث تكفن اميت. 
ن تلزمه نفقته من اأصول جب تكفن اميت من ماله، فإن م يكن له مال فعى مو

 صفة تكفن اميت:   . ، والسنة أن يكون بثاثة أثوابتكفن اميت بثوب واحد يسر ميع بدنه بجو، والفروع
ن الرجل ي ثاث لفائف بيض جديدة، ُتـجَمر بالبخور ثاثا ، ثم تبسط بعضها يسن أن يكفَ 

ثم يوضع اميت عى ،فوق بعض، وجعل احنوط وهو أخاط من الطيب فيا بن اللفائف
اللفائف مستلقيا  عى ظهره، وجعل من احنوط ي قطن بن إليتيه، ويشد فوقه خرقة عى 

ثم يرد طرف اللفافة العليا من ،  ب ذلك مع سائر بدنهويطيَ  هيئة روال صغر يسر عورته،
ر عى شقه اأيمن، ثم يرد طرفها اأيمن عى اأير فوقها، ثم الثانية كذلك، ـاجانب اأيس

ثم يعقد عرضا  ،  وجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد، ثم الثالثة كذلك
 .ترـعى اللفائف أحزمة لئا تن

 ي ثاثة أثواب.  والسنةوامرأة كالرجل فيا سبق، ويكفن الصبي ي ثوب واحد، 
 . ، وُدفن مع امسلمني عليهـالسقط إذا مات وله أربعة أشهر ُغِسل، وُكِفن، َوُصلِ و
 ؛ ما فيه من احرج وامشقة.وا الوضوء إذا خرج من اميت بعد تكفينه نجاسة م ُيـعد الغسلو

ُكِفَن ي َثاَثِة َأثَواٍب َيـَانيٍَة بِيٍض َسُحوليٍَة  ملسو هيلع هللا ىلص اه عنها قالت: إَن َرُسوَل اه عن عائشة ري
 .  صفة تكفن الشهيد:  .(1)متفق عليهِمْن ُكْرُسٍف َليَْس فِيِهَن َقِميص  َوا ِعَاَمة 

 غسل، ويستحبي سبيل اه ُيدفن ي ثيابه التي استشهد فيها، وا ي امقتول شهيد امعركة
رم:  . إذا كان أسر له تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابهإن تير   صفة تكفن امُح 

ب طيبا ، رَ قَ إذا مات ُيـَغَسل باء وسدر أو صابون، وا يُ بحج أو عمرة أو ها معا  م رِ حْ امُ 
بيا  عى حالته، بعث يوم القيامة ملى رأسه إن كان رجا ؛ أنه يُ وا ُيلبس خيطا ، وا ُيـغطَ 

 قى عنه بقية النسك، ويكفن ي ثوبيه الذي مات فيها. وا يُ 
                                                        

 (.211(، واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 فقه حضور اجنائز:  صفة الصاة عى اميت - 5

 ة أمها:ـمَ ـشهود اجنازة واتباعها فيه فوائد َج 
والدعاء له، وأداء حق أهله، وجر خاطرهم  ،أداء حق اميت بالصاة عليه، والشفاعة فيه

،  عوحصيل اأجر العظيم للمشيِ والتعاون عى الر والتقوى ، م ي ميتهم، عند مصيبته
 وحصول العظة وااعتبار بمشاهدة اجنائز وامقابر وغر ذلك.

                                  ) قال اه تعاى: -1
 .[1/ امائدة ] (  

 .«ِست   امُْسِلمِ  َعَى  امُْسِلمِ  َحق  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه ا َرُسوَل  َأنَ  وعن أي هريرة ري اه عنه -1
 اْستَنَْصَحَك  َوإَِذا ،فَأِجبْهُ  َدَعاكَ  َوإَِذا ،َعَليْهِ  َفَسِلمْ  َلِقيتَهُ  إَِذا» :َقاَل ه؟ ا َرُسوَل  َيا ُهنَ  َما :ِقيَل 

 حكم صاة اجنازة:   .(1)مسلمأخرجه «. َفاَتبِْعهُ  َماَت  َوإَِذا ،َفُعْدهُ  َمِرَض  اَوإِذَ  ،َفَسِمتْهُ ه ا َفَحِمدَ  َعطََس  َوإَِذا ،َلهُ  َفاْنَصْح 

 .وشفاعة ي حق اميتن ،صاة اجنازة فرض كفاية، وهي زيادة ي أجر امصلن
 فهو أفضل. وأتقى ويستحب كثرة امصلن عليها، وكلا كان امصلون أكثر

َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلـٍم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصت رسول اه عن ابن عباس ري اه عنها قال: سمع
ُكوَن بِاه َشيْئا    «. إا َشَفَعُهـُم اه فيهِ  َيـُموُت َفيَـُقوُم َعى َجنَاَزتِـِه َأْرَبـُعوَن َرُجا ، ا ُيْرِ

 صفة الصاة عى اميت:  .()أخرجه مسلم
، جعل اجنازة بينه وبن القبلة و ،ويستقبل القبلة ،يتوضأ من أراد الصاة عى اميت -1

 . وجعل رأس اميت إن شاء عن يمينه، أو عن يساره
 .السنة أن يقوم اإمام عند رأس الرجل اميت، وعند وسط امرأة -1

وأحيانا  يكر مسا ، أو ستا ، أو سبعا ، أو تسعا ، خاصة عى أهل العلم ،  ويكر أربعا  
 ؛ يفعل هذا مرة، وهذا مرة، دق ي اإسامم ِص دَ ـهم قَ والفضل، والصاح والتقوى، وَمْن 

 . ، ويداوم عى اأربع إحياء للسنة
                                                        

 (.1121برقم ) أخرجه مسلم ( 1)
 (.211برقم ) أخرجه مسلم( )
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يكر التكبرة اأوى رافعا  يديه إى حذو منكبيه، أو إى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى  -3
ويقرأ الفاحة  ثم يتعوذ ويسمي، وا يستفتحكا سبق، عى ظهر كفه اليرى عى صدره 

 ا ، وأحيانا  يقرأ معها سورة.ر
الَلـُهـَم َصِل عى ُمـَحـَمٍد، َوَعى آِل ُمـَحـَمٍد، َكَا َصَليَْت عى »ثم يكر الثانية ويقول:  -1

، الَلـُهـَم َباِرْك عى ُمـَحـَمٍد، َوَعى آِل ُمـَحـمَ  ٍد، إْبَراِهيَم، َوَعى آِل إْبَراِهيَم، إَنَك َحـِميد  َمـِجيد 
 .(1)متفق عليه«. َكَا َباَرْكَت عى إْبَراِهيَم، َوَعى آِل إْبَراِهيَم، إَنَك َحـميد  َمـجيد  

 ثم يكر الثالثة ويدعو بإخاص با ورد، ومنه:  -5
َكِرَنا َوُأنثَاَنا، الَلـُهـَم َمْن الَلـُهـَم اْغِفْر لِـَحيِنا َوَميِتِنَا، َوَشاِهِدَنا َوَغاِئبِنَا، َوَصِغرَنا َوَكبِِرَنا، َوذَ » -1

ْمنَا َأْجَرُه، َأْحيَيْتَـُه ِمنَا َفَأْحيِـِه عى اإْساِم، َوَمْن َتَوَفيْتَـُه ِمنَا فتَوَفُه عى اإيَاِن، الَلـُهـَم ا َتـْحرِ 
 .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. َوا ُتِضَلنَا َبـْعَدهُ 

ِفْر َلـُه َواْرَحـْمُه، َوَعافِِه َواْعُف َعنْـُه، َوَأْكِرْم ُنُزَلـُه، َوَوِسْع ُمْدَخَلـُه، َواْغِسْلـُه بِامَاِء الَلـُهـَم اغْ » -1
ِد، َوَنِقِه ِمَن اخَطَاَيا َكَا َنَقيَْت الثَْوَب اأْبيََض ِمَن الَدَنِس، َوأَْبِدْلـُه َدارا  َخ   ْرا  ِمنْ َوالثَْلـج َوالَرَ

لَقْرِ َداِرِه، َوَأْها  َخْرا  ِمْن َأْهِلـِه، َوَزْوجا  َخْرا  ِمْن َزْوِجِه، َوَأْدِخْلـُه اجَنَة، َوأَِعْذُه ِمْن َعَذاِب ا
 .(6)أخرجه مسلم«. )َأْو ِمْن َعَذاِب النَاِر(

، َوَعَذاِب النَاِر، َوأَنَت الَلـُهـَم إَن ُفاَن ْبَن ُفاٍن ي ِذَمتَِك َوَحبِْل ِجَواِرَك، فَ » -3 ِقِه ِمْن فِتْنَِة الَقْرِ
 .()وابن ماجه أخرجه أبو داود«. َأْهُل الَوَفاِء َواحِق، َفاْغِفْر َلـُه َواْرَحـْمُه، إَنَك أَنَت الَغُفوُر الَرِحيمُ 

   دعا بالدعاء اأول، ثم دعا لوالديه بامغفرة والرمة. وإن كان اميت صغرا 
قائا  : )السام  ثم يسلم واحدة عن يمينهويقف قليا  يدعو با شاء، م يكر الرابعة ، ث -2

 ، وإن سلم ثانية عن يساره أحيانا  فا بأس. عليكم ورمة اه(
  ،ويكون ما أدركه مع اإمام هو أول صاته، من فاته يء من التكبر قضاه عى صفته

وإن وإن خشـي رْفَع اجنازة تاَبع التكبرثم سلم،  فيقرأ الفاحة ثم يكمل صاته كا سبق،
 م مع اإمام فصاته صحيحة إن شاء اه تعاى.م يقضه وسلَ 

                                                        

 (.112(، واللفظ له، ومسلم برقم )3371، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1121(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )3111/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
 (.223برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (، وهذا لفظه.1122(، وأخرجه ابن ماجه برقم )3111/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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وَرْفع اليدين ي التكبرة اأوى عى اجنازة سنة، وأما َرْفعها ي باقي التكبرات فرفع 
 ام: كيفية صف اجنائز أمام اإم   تارة، ويرك تارة، ويكون الرك أكثر.

وإذا اجتمعت جنائز ،  تنقص الصفوف عن ثاثةعى اميت ماعة، وأّا  ُيصَلـىالسنة أن 
صاة واحدة،  ميعا   عليهم ـىصلَ فيسن أن يي اإمام الرجال، ثم اأطفال، ثم النساء، ويُ 

 صفة الدعاء للميت ي صاة اجنازة:  عى كل جنازة صاة.  ـىصلَ وجوز أن يُ 

فالرجل كا سبق، وُيَؤَنُث الضمر مع ،  صاة اجنازة عى حسب اميتيكون الدعاء ي
اأنثى، وُيـْجـَمع الضمر إذا تعددت اجنائز، وإن كن نساء قال: اللهم اغفر هن وهكذا، وإن 

م ذكرا  أو أنثى جاز أن خاطب اميت أو اجنازة فيقول: اللهم اغفر له، أو كان ا يعلم امقدَ 
 كم الصاة عى الشهيد: ح  اغفر ها.

ي سبيل اه اإمام خرفيهم، إن شاء صى عليهم، وإن شاء  الذين قتلوا  شهداء امعركة
واحريق ،  وما سواهم من الشهداء كالغريق، دفنون ي مصارعهمترك، والصاة أفضل، ويُ 

،  ى عليهم كغرهمـوُيَصلَ  ،وُيَكَفنون ،لكن ُيـَغَسلون،  ونحوهم فهم شهداء ي ثواب اآخرة
 من ُيصَلـى عليه صاة اجنازة:  . وُيدفنون ي امقرة

ا ُيصى أبدا  ، لكن تارك الصاة  كان أو فاجرا   ا  رَ ـ، بَ  الصاة عى اميت امسلم ترع -1
 . ؛ أنه كافر، والكافر ا جوز الصاة عليهعليه
امكِفرة يصي عليهم امسلمون ، ، وأهل البدع غروالغال من الغنيمة ،قاتل نفسه -1

 وزجرا  لغرهم. ،عقوبة هموَيـْحسن باإمام وأهل الفضل ترك الصاة عليهم 
 امسلم الذي أقيم عليه حد الرجم، أو القصاص، ُيـَغَسل، وُيصى عليه صاة اجنازة.  -3

ُجٍل َقتََل َنْفَسُه بَِمَشاِقَص َفَلْم ُيَصِل بِرَ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَي النَبِي   :َقاَل  ري اه عنه َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ 
 .(1)أخرجه مسلم. َعَليْهِ 
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السقط الذي له أربعة أشهر فا فوق، أو تبيـَن فيه َخْلق إنسان ، واميت الذي م يوجد  -1
 إا بعض أعضائه يصى عليه صاة اجنازة ، وُيدفن ي امقرة.

  ُدفن: فضل الصاة عى اجنازة واتباعها حتى ت 
 .وُيفرغ من دفنها ، السنة اتباع اجنازة إيانا  واحتسابا  حتى ُيصى عليها

للرجال دون النساء، وا ُتصحب اجنازة بصوت، وا نار، وا قراءة،  سنة واتباع اجنائز
 . وا غر ذلك كروا ذِ 

ُمْسِلـٍم إيَانا  َواْحتَِسابا ،  َمْن اَتبَـَع َجنَاَزةَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
َوُيْفَرَغ ِمْن َدْفنِـَها، َفإَنـُه َيْرِجُع ِمَن اأَْجِر بِِقَراَطِن، ُكل  ِقَراٍط  ،ى َعَليْـَهاـَوَكاَن َمَعُه َحتَى ُيَصلَ 
 .(1)متفق عليه«. ْرِجُع بِِقَراطٍ ى َعَليْـَها ُثَم َرَجَع َقبَْل َأْن ُتْدَفَن َفإَنـُه يَ ـِمثُْل ُأُحٍد، َوَمْن َصلَ 

 حكم السفر للصاة عى اميت: 
؛ جوز للمسلم القادر السفرمن أجل الصاة عى اميت من قريب ، أو صديق ، أو غرما

 ؛ أن ذلك من اتباعه، وهو حق من حقوق امسلم عى أخيه.احتسابا  وطلبا  لأجر والثواب
َحق  امُْسِلِم عى امْسِلِم  : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  معتقال: سعن أي هريرة ري اه عنه 

«. َوَتْشِميُت اْلَعاطِسِ ، َوإَِجابُة الَدْعَوِة  ، َواِتباُع اجَنائِزِ  ، َوِعيَاَدُة امَِريضِ  ، َرد  الَسَامِ  ،َمْس  
 .()متفق عليه

 :مكان الصاة عى اجنائز 
 .للصاة عى اجنائز وهو اأفضل معدٍ  ى عى اجنائز ي مكانـالسنة أن ُيصلَ 

صى عليها ى عليها ي امسجد أحيانا ، ومن فاتته الصاة عليها ي أحدما ـوجوز أن ُيصلَ 
 حيث أدركها ي امقرة ، أو خارجها ، قبل الدفن ، أو بعده.

وخاطب  ة،إذا مات اميت وأنت أهل للصاو، ي عليه ي قرهـلِ عليه ُص  فن وم يصَل ومن دُ 
 قره. يه يأن تصي عل صاة اجنازة فالسنةوم تصل عليه  ،وقت موته بالصاة عليه

َأْسَوَد َأِو اْمَرَأة  َسْوَداَء َكاَن َيُقم  امَْسِجَد َفَاَت َفَسأَل  عن أي هريرة ري اه عنه َأَن َرُجا  
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َها ، ُكنْتُْم آَذْنتُُموي بِهِ  َأفَا » َقاَل: ف ،َعنُْه َفَقاُلوا َماَت  ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِي   ِه َأْو َقاَل َقْرِ  « ُدل وي عى َقْرِ
َها َفَصلَ   .(1)متفق عليهى َعَليَْها.ـَفَأتى َقْرَ

 :حكم الصاة عى الغائب 
 م ُيَصَل عليه. مات وتسن صاة اجنازة عى الغائب الذي 

ى لِلنَاِس النََجاِيَ ي اليَوِم اَلِذي َماَت فيِه، َنعَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه َأَن َرُسوَل اه 
 .()متفق عليهَر َأْرَبـَع َتـْكبِراٍت. ـَ ى، َوَكبـَفَخَرَج بِـِهـْم إَى امَُصلَ 

 :حكم تعجيل اجنازة 

 . ، ودفنهاوالذهاب ها إى امقرة ،والصاة عليها ،السنة اإراع بتجهيز اجنازة
ُعوا بِاجَنَاَزِة، َفإْن َتـُك َصالِـَحة  َفَخْر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه عن النبي  عن أي هريرة ري َأْرِ

 .(6)متفق عليه«. ُتَقِدُموَنـَها إَليْـِه، َوإْن َتـُك ِسَوى َذلَِك َفَر  َتَضُعوَنـُه َعْن ِرَقابُِكمْ 
 :حكم صاة النساء عى اجنائز 

تصي عليها  يشـرع ها أن أو امسجد فإنه  مصىرت اجنازة ي اـامرأة كالرجل إذا حض
 مع امسلمن، وها من اأجر مثل ما للرجل ي الصاة والتعزية. 

 :ما يقوله اميت إذا ُحـمل إى القر 

 إَِذا ُوِضَعِت اِجنَاَزُة َواْحتََمَلَها»قال: ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه عن النبي عن أي سعيد اخدري 
 َوإِْن َكاَنْت َغْرَ َصاحٍَة ،  َقِدُموي : ة  َقاَلْت ـَفإِْن َكاَنْت َصاحَ  ، ِهمْ الِرَجاُل عى َأْعنَاقِ 

نَسانَ ، َيْذَهبُوَن ِهَا َيا َوْيَلَها َأينَ  :َقاَلْت  ٍء إَِا اْإِ   «.َوَلْو َسِمَعُه َصِعَق  ،َيْسَمُع َصْوَها ُكل  َيْ
 .()أخرجه البخاري
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 مل اميت ودفنه - 6
 ى عليهم فيها:ـدفن فيها اأموات ول يصلَ وقات التي ل يُ اأ 

َينْـَهاَنا أْن  ملسو هيلع هللا ىلصَهنّي ري اه عنه َقاَل: َثاُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اه ـعن ُعْقبََة ْبِن َعاِمٍر اجُ 
ة  َحتَى َتْرَتِفَع، َوِحَن َيـُقوُم َقاِئُم َي فيِهَن، َأْو أْن َنْقُرَ فِيِهَن َمْوَتاَنا: ِحَن َتْطُلُع الَشْمُس َباِزغَ ـُنَصلِ 

 .(1)أخرجه مسلمُف الَشْمُس لِْلُغُروِب َحتَى َتْغُرَب.ــالَظِهَرِة َحتَى َتـِميَل الَشْمُس، َوِحَن َتَضيَ 
 :صفة مل اميت 

أن يكون امشاة أمامها وخلفها، يسن ،ودون النساء رجالإى امقرة الاميت ـحمل يَ 
، واينبغي مل اجنازة عى سيارة إا لعذر كبعد امقرة، أو مشقة ونحو لركبان خلفهاوا

 يستحب للمسلم أن يقوم للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فا حرج عليه.و، ذلك
 :مكان دفن امسلم 

، وا جوز دفنه  - رجا  كان أو امرأة، كبرا  أو صغرا   - دفن امسلم ي مقابر امسلمنيُ 
ومن مات له قريب كافر فله أن يواريه بالراب ، وا ي مقابر امركن ونحوها،  مسجد ي

 إن م يوجد من يواريه من أقاربه.
  :صفة القر 

فر فيه ما يي القبلة مكانا  أسفل القر َح  من حفر جب تعميق القر وتوسيعه ، فإذا بلغ
 . فضل من الشقبقدر اميت يوضع فيه اميت يسمى )اللحد(، وهو أ

أن حفر ي وجوز ، وحفر السباع له ،ق القر تعميقا  يمنع خروج الريح منهعمَ السنة أن يُ و
 دفن. ن، ثم يُ بِ صب عليه اللَ نْ ، ثم يَ -وهي الشق  - قاع القر حفرة ي الوسط، يوضع فيها اميت

  :صفة دفن اميت 

باِْسِم اه، َوَعى ُسنَِة َرُسوِل  »له: ِخ دْ ل مُ ويقو،  ، وجوز الدفن ليا   السنة دفن اميت هارا  
 .()أخرجه أبو داود والرمذي«. ٬َوَعى ِمَلِة َرُسوِل ا -لفظوي  -اه 

ك بينها رِ ـَش ـن عليه نصبا ، ويُ بِ صب اللَ نْ ويضعه ي حده عى شقه اأيمن مستقبل القبلة ، ثم يَ 
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 لقر عن اأرض قدر شر ُمَسنَا . اتراب رفع دفن بالراب، ويُ بالطن، ثم يُ 
ما فيه من التشبه بالكفار ، فإن كان  ؛السنة دفن اميت بكفنه ، وا جوز دفنه ي تابوت و

مزقة ، جاز وضعه ي صندوق أو مقطعا  ، أو كان أشاء ، جسد اميت مهرئا  بااحراق 
ورة ككثرة القتى، وقلة من يدفنهم، رـا جوز أن يدفن ي القر أكثر من واحد إا لضو، ودفنه
 .أن حفر قره قبل أن يموتحد أرع اأفضل منهم، وا ي إى القبلة م ي اللحدويقدَ 
 :حكم البناء عى القر 

إيقاد و ،والوطء عليه، والصاة عنده، واخاذه مسجدا   ،وجصيصه ،البناء عى القر حرم
 به، والكتابة عليه، واخاذه عيدا . الرج عليه، ونثر الورود عليه، والطواف

                                   قال اه تعاى : 

 .]23/ النور [ 
 :حكم بناء امسجد عى القر 

ني قبل سجد، فإن كان امسجد بُ اما جوز بناء مسجد عى قر، وا جوز دفن ميت ي 
 ،ني امسجد عى القروإن بُ ، كان جديدا  وُدفِن ي امقرةالدفن ُسِوَي القر، أو ُنبِش إن 

زال صورة القر، وكل مسجد بني عى قر ا يصى فيه زال امسجد، وإما أن تُ فإما أن يُ 
 فرض وا نفل. 

  :حكم نقل اميت من قره 

أو  جوز نقل اميت من قره إى قر آخر إن كان هناك مصلحة للميت كأن يغمر قره اماء،
 ،مهارزي وحل ،ر اأموات ومنازهموفالقبور دُ  ،ناك حاجة لنقله مرور طريق ونحوهكانت ه

 .، أو كانت حاجةمن قبورهم إا مصلحة اميت نقلهمفا حل  ،وهم قد سبقوا إليها
 .]55طه / [  (                   )قال اه تعاى : 

  :حكم نقل اميت من بلد إى بلد 

 دفن اميت امسلم ي البلد الذي مات فيه ، وا ُينقل إى بلد آخر إا لغرض صحيح.يُ 
بلد مقدس كمكة وامدينة وبيت ل نقله أو،  لتسهيل زيارة أقاربه له نقل اميت إى بلدهو

، فهذا إن كان ي بلد الكفار ، أو كان بلده قريبا  فهذا جائز إذا  طلبا  لكثرة اجاعة امقدس
 د النقل إى هتك حرمة اميت ، وتغر جثته .م يؤ
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وا جوز نقل اميت من بلد إى بلد آخر إذا أدى ذلك إى هتك حرمة اميت وتغره ، 
بدفن الشهداء ي  أمر ملسو هيلع هللا ىلص؛ أن النبي جوز نقلهم دفنون ي مصارعهم واوالشهداء يُ 
 .مصارعهم

 :حكم نبش القبور 

 هو استخراج اليء من خبئه .النبش: 
 سلم ؛ حرمة امسلم حيا  وميتا .وحرم نبش قر اميت ام

 ي اأحوال اآتية :وجب نبش قر اميت امسلم 

ي  فندُ  ي مقابر امركن ، أو فندُ  أوفن اميت با تغسيل ما م يتغر اميت ، إذا دُ 
 فن ي أرض مغصوبة.دُ  أوفن بغر كفن ، دُ  أو مسجد،

 :من يتوى إنزال اميت 

ويسن أن ُيدخل ، توى إنزال اميت ي قره الرجال دون النساء، وأولياء اميت أحق بإنزالهي
وجوز إدخال اميت ، ي القر َا  اميت ي قره من عند رجي القر، ثم ُيدخل رأسه َس 

 القر من أِي جهة.
  :حكم تعليم القر بعامة 

عرف ها ليدفن إليه من يموت من أهله، ويَ  ؛ م قره بحجر ونحوهلِ يسن لوي اميت أن ُيـعْ 
 . عند زيارته قر ميته

  :حكم من مات ي البحر 

، وإن أمكن ي عليه، وُأْرِسَب ي اماءـي تغره ُغِسَل َوُكِفَن وُصلِ ـمن مات ي البحر وُخش
 .بقاؤه با تغر انتُـظِـر به حتى ُيدفن ي امقرة مع امسلمن

 ر: حكم اموعظة عند الق 

تذكر احارين أحيانا  باموت يسن وأثناء الدفن، و ،يسن اجلوس إذا وضعت اجنازة
  من كبر القوم وعامهم ، جالسا  ا قائا  . وما بعده

َفَجَعَل َينُْكُت بِِه اْأَرَض  ي َجنَاَزٍة فَأَخَذ َشيْئا  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَبِي   :َقاَل  عنه اهَعْن َعٍي َرِي 
 اهَيا َرُسوَل  :َقاُلوا« َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إَِا َوَقْد ُكتَِب َمْقَعُدُه ِمَن النَاِر َوَمْقَعُدُه ِمَن اجَنَةِ » :َفَقاَل 
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َن ِمْن َأَما َمْن َكا ، َا ُخِلَق َلهُ ـر  لِ ـاْعَمُلوا َفُكل  ُميََس » :َقاَل  ؟أَفَا َنتَِكُل َعى ِكتَابِنَا َوَنَدُع اْلَعَمَل 
ُر لَِعَمِل َأْهِل ـَس ـيَ ـيُ ـَوَأَما َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الَشَقاِء ف ، ُر لَِعَمِل َأْهِل الَسَعاَدةِ ـَس ـيَ ـيُ ـَأْهِل الَسَعاَدِة ف

 .(1)متفق عليه .اْآيَة  (َوَصَدَق بِاحُْسنَى   * َواَتَقى َفَأَما َمْن َأْعَطى ) : ُثَم قرأَ «  الَشَقاَوةِ 
 ماذا يفعل امسلم بعد دفن اميت؟ 

ر عى القر ويدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويأمر ـيسن بعد دفن اميت أن يقف من حض
 ااحتضار؛ أن التلقن عند  ِقنهـلَ ـوا يُ  وسؤال اه له التثبيت ، ، احارين بااستغفار له

 .، ثم يعزي أهله ، ثم ينرف قبل اموت
يِِت َوَقـَف َعَلـيْــِه ـإِذا َفـَرَغ ِمـْن َدْفـِن امَـملسو هيلع هللا ىلص  َكـاَن النَبـي   :َقـاَل  َرِيَ اهُ َعنْــهُ َن ْبِن َعَفـاَن َعْن ُعثَا 

 .()أخرجه أبو داود «.َفإَِنـُه اآَن ُيْسَأُل  ،َلـُه بالتَثبيِت   َوَسُلوا ،ِخيُكمْ اْستَْغِفُروا أَ » :َفَقاَل 
 باد الكفر؟ما ُيفعل بامسلم إذا مات ي  

 من مات ي باد الكفر يغَسل، ويصى عليه، وُيدفن ي مقابر امسلمن هناك.
فإن م توجد مقابر للمسلمن ُنقل إى باد امسلمن إن أمكن، فإن م يمكن ُدفن ي فاة 

 من اأرض، وُيـخفى قره ؛ لئا يتعرض له الكفار بأذى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1217(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1212أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ، ( 1)
 (.3111أخرجه أبو داود برقم ) صحيح/( 1)
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 التعــزيــة - 2
  هي مواساة أهل اميت با خفف من حزهم، والدعاء للميت وامصاب. :التعزية  :وقت التعزية 

َما أََخَذ،  ٬إَن »تسن تعزية امصاب باميت قبل الدفن أو بعده، فيقال مصاب بميت مسلم: 
ٍء ِعنَْدُه بَِأَجٍل ُمَسَمى، َفْلتَْصِرْ َوْلتَـْحتَِسْب   حكم التعزية:  .(1)متفق عليه. «َوَلـُه َما َأْعَطى، َوُكل  َيْ

من حزهم ي  تسن تعزية أهل اميت وا حد ها، ويعزهم با يظن أنه يسليهم، ويكّف 
 حملهم عى الصر والرضا، ويدعو للميت وامصاب.ـيَ يرِغبهم با حدود الرع ، و

اميت ويبعث به إليهم، ويكره أهل  ا ،أن يصنع أهل اميت طعام للمور والقريب يسنو
  مكان التعزية:  . إا حاجة كعدم من يصنع هم طعاما   صنع طعام للناس واجتاعهم عليه

 .جوز التعزية ي كل مكان: ي امقرة، والسوق، وامصى، وامسجد، والبيت
 ر .وجفهو مأ عند الدفن والتعزيةمن أحر اماء ي شدة حر لسقي الناس ي امقابر و

فيقصدهم من أراد التعزية،  أحدهم ميت ي بيت أو مكانوجوز أن جتمع أهل ا
 .، وذلك أير من أراد أن يعزهم من الرجال والنساءويعزهم ثم ينرف

خصيص لباس معن للتعزية كاأسود مثا ؛ ما  -رجاا  ونساء  - ا جوز أهل اميتو
 حكم تعزية الكفار:   فيه من التسخط عى قضاء اه وقدره. 

 ظهر العداء لإسام وامسلمن.يُ  ز تعزية الكفار من غر دعاء ميتهم إن كانوا من اجو
 :حكم البكاء عى اميت 

ودمع العن من الرمة ما جعله جوز البكاء عى اميت إن م يكن معه ندب أو نياحة، 
 اه ي قلوب عباده الرماء.

 -أي يتأم ويتكدر-، واميت ُيـعَذب وحرم شق الثوب، ولطم اخد، ورفع الصوت ونحوه
 ي قره إذا نيح عليه بوصية منه. 

                                                        

 (.213) (، واللفظ له، ومسلم برقم7377، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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َعى َأي َسيٍْف اْلَقْنِ َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهَدَخْلنَا َمَع َرُسوِل  قالعن أنس بن مالك ري اه عنه  -1
ا ِإبَراِهيَم َعَليِْه الَسَام ُثَم َدَخْلنَا َعَليِْه َبْعَد َذلَِك ،َوَشَمهُ  إِْبَراِهيَم َفَقبََلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَأَخَذ َرُسوُل ،ظِئْر 

َفَقاَل َلُه َعبُْدالَرْمَِن ْبُن َعْوٍف ،  َتْذِرَفانِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَجَعَلْت َعيْنَا َرُسوِل ،  َوإِْبَراِهيُم ُجوُد بِنَْفِسهِ 
ُثَم َأْتبََعَها بُِأْخَرى   .« َرَمة   اإه ، َيا اْبَن َعْوٍف  »:  َفَقاَل  ؟اه َوَأنَت َيا َرُسوَل  : َعنْه اهَرِي 
َوإَِنا بِِفَراِقَك َيا ، َوَا َنُقوُل إَِا َما َيْرَى َرب نَا ، َواْلَقْلَب ْحَزنُ  ،إَِن اْلَعْنَ َتْدَمعُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل 

 .(1)متفق عليه .«إِبَراِهيُم مََْحُزوُنونَ 
ِه بَِا نِيَح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي عن عمر بن اخطاب ري اه عنه عن النبو -1 اميُِت ُيَعَذُب ي َقْرِ

 .()متفق عليه«. َعَليْـهِ 
َأْمَهَل آَل َجْعَفٍر َثاثا  َأْن َيْأتِيَـُهْم، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن جعفر ري اه عنها أن النبي و -3

ا ـََفِجيَء بِنَا َكَأن« وا ي َبني َأِخياْدعُ »، ثم قال: «ا َتبُْكوا َعى َأِخي َبـْعَد اليَومِ »َأتاُهـْم َفَقاَل: 
 .(6)أخرجه أبو داود والنسائيفأمره فحلق رؤوسنا. « اْدُعوا ي احََاَق »َأْفُرخ  فقال: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1315(، واللفظ له، ومسلم برقم )1313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.217(، واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.5117(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
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 زيـارة القبــور - 8
  :حكمة زيارة القبور 

 زيارة امسلم للقبور ها ثاث مقاصد:
 باأموات. : تذكر اآخرة ، وااعتبار ، وااتعاظاأول
: اإحسان إى اميت بالدعاء له بامغفرة والرمة ؛ أنه ُيَسـّر بذلك ويفرح كا يفرح الثاي

 احي بمن يزوره وهدي إليه.
 حكم زيارة القبور:   : إحسان الزائر إى نفسه باتباع السنة الرعية ي زيارة القبور، وكسب اأجور.الثالث

لقلة صرهن،  ؛منع منها النساءـ، وتُ ر باآخرة واموتا تذكِ ؛ أه تسن زيارة القبور للرجال
 .وشدة جزعهن

ء عند دعالتكون لاعتباروااتعاظ،والسام عليهم،والدعاء هم، ا ل اأموات وزيارة
 الرك . لمن وسائأو الترك هم، أو براب قبورهم، فذلك كله قبورهم، 
 ُقبُورِ َنـَهيْتُُكْم َعْن ِزَياَرِة ال: »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  ُه أنَ اأسلمي َرِيَ اهُ َعنْـ َعن ُبَرْيَدةَ 
 حكم زيارة قبور امركن:   .(1)أخرجه مسلم .«َفُزوُروَها

 وايستغفر له. ،  يدعو لهاو ، جوز زيارة قر من مات عى غر اإسام للعرة فقط
اْسَتْأَذْنُت »، َفَقاَل: َلـهُ َفَبَكى َوأْبَكى َمْن َحوْ  َقْرَ أِمهِ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َر النَ : َزااَل قَ  َرِيَ اهُ َعنْـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

َها َفأِذَن  فِـي ُتـهُ ، َواْسَتْأَذنْ لِـيُيْؤَذْن  َلـمْ ا فَ َلـهَ أْن أْسَتْغِفَر  فِـي ِبـيرَ  ا َنـهَ ُقُبوَر، َفإِ ال، َفُزوُروا لِـيأْن أُزوَر َقْرَ
 .()أخرجه مسلم «.ْوَت امَ ُتَذِكُر 
 :حكم زيارة النساء للقبور 
 .زيارة امرأة للقبور من كبائر الذنوب -1

 .(6)أخرجه الرمذي وابن ماجه. َلَعَن َزَواَراِت اْلُقبُورملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوُل  أنَ  ري اه عنه َعْن أَي ُهَرْيَرةَ 
وتدعو هم  أهل القبور، إذا مرت امرأة بامقرة بدون قصد الزيارة فيسن أن تسلم عى -1

                                                        

 (.277برقم ) أخرجه مسلم( 6)
 (.272برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1572قم )(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه بر1152أخرجه الرمذي برقم )حسن/ ( 6)
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 : صفة زيارة القبور  . عائشة ري اه عنها بذلك ملسو هيلع هللا ىلصكا أوى النبي  با ورد من غر أن تدخلها
 زوار القبور أربعة أصناف :

فهذه ، ر اآخرةك  ذَ ـوتَ  ،أن يدعو اه لأموات، ويستغفر هم، ويعتر بحال اموتى :اأول
 .بار واتباع، فيها أجر وثواب، واعتزيارة رعية

تعاى لنفسه أو لغره عند القبور معتقدا  أن الدعاء عند القبور أفضل من ه أن يدعو ا :الثاي
 امساجد، فهذه بدعة منكرة.

،  تعاى متوسا  بجاه أو حق فان كأن يقول: أسألك يا ري بجاه فانه أن يدعو ا :الثالث
 ؛ أنه وسيلة إى الرك.وبدعة فهذا حرم

 يدعو اه تعاى، بل يدعو أصحاب القبور كأن يقول: يا نبي اه، أو يا وي اه، أو أّا  :ابعالر
 .؛ أن من دعا غر اه فقد أركأو اشفني ونحو ذلك فهذا رك أكر يا فان أعطني كذا 

                                             قال اه تعاى:
 : حكم تشجر امقابر وإنارها  .[117/ امؤمنون]          

وا  ،وا إنارة ،وا بتبليط ،امقابر حل العظة وااعتبار، فا جوز التعرض ها ا بتشجر
 ما يقال عند زيارة القبور:   بأي يء من أنواع التجميل.

ِمَن، َوَيْرَحـُم اه امْستْقِدمَن ِمنَا الَساُم َعَى َأْهِل الِدَياِر ِمَن امْؤِمنَن َوامْسِلـ» -1
 .(1)أخرجه مسلم«. َوامْستَْأِخِريَن، َوإَنا إْن َشاَء اه بُِكْم َلَاِحُقونَ 

 .()أخرجه مسلم«. الَساُم َعَليُكْم َداَر َقوٍم ُمْؤمنَن، َوإَنا إْن َشاَء اه بُِكْم اِحُقونَ »أو يقول:   -1
اُم َعَليكم َأْهَل الِدَياِر ِمَن امْؤِمنَِن َوامْسِلـِمَن، َوإَنا إْن َشاَء اه الَس »أو يقول:  -3
 .(6)أخرجه مسلم«. َاِحقون، َأْسأُل اه َلنَا َوَلُكُم الَعافيَةَ لَ 

 يفعل هذا مرة ، وهذا مرة ؛ إحياء  للسنة امروعة ، نسأل اه لنا ولكم حسن اخامة.
                                                        

 (.271برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.112برقم ) أخرجه مسلم( )
 (.275برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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 لقبور بالنعال:حكم امي بن ا 
 يسن للمسلم امي حافيا  بن القبور ؛ ما فيه من التواضع ، واحرام أموات امسلمن.

ويكره امي بالنعال بن القبورما م يكن هناك عذريمنعه من خلع نعليه كشدة حرارة 
 اأرض، أو وجود شوك يؤذيه ، أما امي ي ساحة امقرة بالنعال فجائز.

 وات:حكم دعاء اأم 

حرم عى ميع اأحياء دعاء اأموات، وااستغاثة هم، وسؤاهم قضاء احاجات، 
وكشف الكربات، والطواف عى قبور اأنبياء والصاحن وغرهم، والذبح عند القبور، 

 واخاذها مساجد وكل ذلك من الرك الذي توعد اه صاحبه بالنار. 
                                            ) قال اه تعاى: -1

 .[71/ امائدة] (      

                                         ) وقال اه تعاى: -1
 .[115/ النساء] (                         

َلَعَن »ِضِه اَلِذي َلـْم َيـُقْم ِمنْـُه: ي َمـرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة ري اه عنها َقاَلْت: قال َرسوُل اه و -3
هُ «. اه اليَـُهوَد َوالنََصاَرى، اَتـَخُذوا ُقبوَر أنبِيَاِئِهـْم َمَساِجد ، َغْرَ أنُه  َقاَلْت: َفَلْوا َذاَك ُأبِرَز َقْرُ

 .(1)متفق عليه. ُخَي أْن ُيتَـَخَذ َمْسِجدا  
  :ما يتبع اميت بعد موته 

، فيَ ـَيتْ : »ملسو هيلع هللا ىلصمالك ري اه عنه قال: قال رسول اه  عن أنس بن ْرِجُع اثنَاِن، ـبَـُع اميَِت َثاَثة 
ِجُع َأْهُلـُه َوَماُلـُه، َوَيبَْقى َعَمُلـهُ  ، َيتْبَـُعُه َأْهُلـه َوَماُلـُه َوَعَمُلـه، َفَرْ  .()متفق عليه .«َوَيبَْقى َمَعه َواِحد 

  :حكم فعل الُقـَرب للميت 

الرع فعله مثل  ب من مسلم مسلم حي أو ميت ا جوز إا ي حدود ما ورد يعل الُقرَ ف
الدعاء له، وااستغفار له، واحج والعمرة عنه، والصدقة عنه، والصوم الواجب عمن مات 

وأما استئجار قوم يقرؤن القرآن وهدون ثوابه للميت فهي بدعة ، وعليه صوم واجب كنذر
 .  ي امقرة أو خارجها، سواء كانت حدثة

                                                        

 ( واللفظ له.512(، ومسلم برقم )1331، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.122(، واللفظ له، ومسلم برقم )2511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 ةااب الزكــكت -4
 

 ويشتمل عى ما يي:    
 الزكاة  أحكام -1
 الزكاة : وتشمل : أموال أقسام -7

 زكــــاة النقــديـــن -1
 زكاة هيمة اأنعام -7
 زكاة اخارج من اأرض -3
 زكاة عروض التجــــارة -4

 إخــــراج الزكاة -3
 مصارف الزكاة -4
 صدقة التطــوع -5

 

 بـاداتـالع



 
1 1 

 الــزكــاة كتــاب - 4
 الزكاة  أحكام -1

 ،لطائفة ،ي مال خاص حق واجب ه بإخراج التعبد وهي الزكاة: هي الناء والزيادة 
 : أنواع الزكاة  ي وقت خاص.  ،خصوصة

 الزكاة التي رعها اه ثاثة أنواع:
 : الزكاة الواجبة ي اأموال، وجب ي أربعة أموال هي : اأول

 اأوراق امالية.الذهب والفضة، و -1
 هيمة اأنعام ) اإبل والبقر والغنم (. -1

 .وركاز اخارج من اأرض من حبوب وثار ومعادن -3

 عروض التجارة. -1

الزكاة الواجبة ي الذمة، وهي زكاة الفطر التي جب عى كل  مسلم ي هاية شهر  :الثاي
 رمضان.
 ؛ طلبا  لزيادة اأجر من اه. سانا  إى غره: صدقة التطوع، وهي ما خرجه امسلم إحالثالث

 وتطلق الصدقة عى الزكاة؛ أها تدل عى صدق إيان  ُمـخِرجها.
                       ): قال اه تعاى

 حكمة تنوع العبادات:   .[7/احديد] (             

 :  رع اه لعباده عبادات متنوعة
 .فيكره وحمده ، ويسأله ويستغفرهالتي تصل العبد بخالقه ،  لق بالبدن كالصاةمنها ما يتع 

 .ومنها ما يتعلق ببذل امال امحبوب إى النفس كالزكاة، والصدقة
ومنها مايتعلق بكف النفس عن حبوباها ، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل امال كاحج واجهاد

 .وما تشتهيه كالصيام
م طاعة ربه عى هوى نفسه، وليقوم كل واحد با العبادات ليختر العباد، من يقدِ َوع اه ـونَ 

 .من أنواع الطاعات والعبادات يسهل عليه ويناسبه منها
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 (                      ): قال اه تعاى -1
 .[21/آل عمران ]
                        ): قال اه تعاىو -1

                                 
 روط امال الذي ينفع صاحبه:   .[131-133/آل عمران ] (         

 امال ا ينفع صاحبه إا إذا توفرت فيه ثاثة روط:
 ة: وقت فرض الزكا  وأن يؤدي حق اه فيه.  .. يشغل صاحبه عن طاعة اه ورسولهوأّا  ..أن يكون حاا  

فكان  ،ُفرضت الزكاة ي مكة، أما تقدير نصاها، وبيان اأموال التي ُتزكى، وبيان مصارفها
 حكم الزكاة:   ي امدينة ي السنة الثانية من اهجرة.

         الدين ركنان: عبادة احق، واإحسان إى اخلق كا قال سبحانه: 
                            

                                  
 .[32/النساء]     

 الزكاة أهم أركان اإسام بعد الشهادتن والصاة، وهي الركن الثالث من أركان اإسام. ف
                  ): قال اه تعاى -1

 .[113]التوبة/ (  
 ،ْمسٍ ـ َخ َي َعىإَِن اِإْسَاَم ُبن: »ملسو هيلع هللا ىلصعنها قال: قال رسول اه عن ابن عمر ري اه و -1

 حكمة مروعية الزكاة:   .(1)عليه متفق«. َوَحِج البَيِْت  ،َوِصيَاِم َرَمَضانَ  ،َوإِيتَاِء الَزَكاةِ ، َوإَِقاِم الَصَاةِ ، هَُشَهاَدِة أَْن َا إَِلَه إَِا ا
 الزكاة ها حكم عظيمة منها :

 بإخراج هذا القدر من امال طاعة ه ورسوله . عزوجلالتعبد ه  -1
                                                        

 ( واللفظ له.12(، ومسلم برقم )1، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ه عى نعمة امال بإخراج جزء منه للمستحقن له .شكر ا -1
ليس اهدف من أخذ الزكاة مع امال وإنفاقه عى الفقراء وامحتاجن فحسب، بل  -3

له ا عبدا  له، ومن هنا  ليكون سيدا   ؛ باإنسان عن امال اإسام اهدف اأول أن يعلو
 . من التعلق بغر اه وتطهرما، جاءت الزكاة لتزكي امعطي واآخذ 

لكن آثارها زيادة امال بركة، وزيادة  ،الزكاة وإن كانت ي ظاهرها نقص من كمية امال -1
 .امال كمية، وزيادة اإيان ي قلب صاحبها، وزيادة ي ُخلقه الكريم

 الكريموبذل حبوب إى النفس من أجل حبوب أعى منه، وهو إرضاء فهي بذل وعطاء، 
 سبحانه، والفوز بجنته. 

 ر اخطايا، وهي سبب لدخول اجنة، والنجاة من النار. ـالزكاة تكفِ  -5
ر قوي يربط بن اأغنياء ـالزكاة فيها تطهر النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جس -2

عم اجميع باأمن نْ ـرح الصدور، ويَ ـتطيب القلوب، وتنشوالفقراء، فتصفو النفوس، و
 وامحبة واأخوة.

الزكاة تزيد ي حسنات مؤِدها، وتقي امال من اآفات، وتثمره، و تنميه وتزيده، وتسد  -7
 من يملك امال:   حاجة الفقراء وامساكن، ومنع اجرائم امالية كالرقات، والنهب، والسطو. 

، اإسام يقوم عى أساس ااعراف بأن اه وحده هو امالك اأصيل للال نظام امال ي
سبحانه وحده احق ي تنظيم قضية التملك، وإجاب  وه،  وصاحب امال مستخلف فيه

 احقوق ي امال، وحديدها وتقديرها، وبيان مصارفها، وطرق اكتساها، وطرق إنفاقها.
                                    ): قال اه تعاى 

 مقادير الزكاة:   .[7/احديد ] (                 
 جعل اه قدر الزكاة عى حسب التعب ي امال الذي ُتـْخرج منه:

 .  %11=   مس(ـ)اخُ  - جد من دفن اجاهلية با تعبوهو ما وُ  - فأوجب ي الركاز
مس( أي ـبامؤنة )نصف اخُ  من الزرع ما ُسقيوهو  وما فيه التعب من طرف واحد

 .  %11=رالعُ 
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مس( أي نصف ـوما فيه التعب من طرفن )البذر والسقي( وهوما ُسقي بمؤنة )ربع اخُ 
 .%5 ر=العُ 

مس( أي ربع من اخُ ب طول العام كالنقود وعروض التجارة )ثُ يوفيا يكثر فيه التعب والتقل
 .  % 5,1= رالعُ 
 كاة:فضل أداء الز 
                       ) قال اه تعاى: -1

 . [177]البقرة/ (                          
          )وقال اه تعاى:  -1

 . [171]البقرة/                                          (       
                  )وقال اه تعاى:  -3

                          
 الزكاة: روط  . [171]البقرة/                                              (   

إذا كان  ، وامجنون والعاقلجب الزكاة ي مال الكبر والصغر، والذكر واأنثى،  -1
 حرا . ،عليه احول، وكان امالك مسلا   امال مستقرا ، وبلغ نصابا ، وحال

 . ان احول التاريخ اهجريوَ وامعتر ي َح 
الكافر ا جب عليه الزكاة وكذا سائر العبادات، لكنه حاسب عليها يوم القيامة، أما ي  -1

 ط له احول: ما ل يشر  . ، فا تصح من كافر ؛ أها عبادةالدنيا فا ُيلزم ها، وا ُتقبل منه حتى يسلم
 ،جب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ،وربح التجارة ونتاج السائمة، اخارج من اأرض،

 .احوها حول أصلهبل  ، وا يشرط ها مام احول
 زكاة اأموال العامة :  وا يشرط له نصاب وا حول.  ، أما الركاز فتجب الزكاة ي قليله وكثره

 ، أو جهة معينة نفع العام دون أن يكون ملوكا  لشخص معنهو ما ُرصد لل :امال العام
، وأموال اجهات اخرية كجمعية الر، ومعية حفيظ القرآن وغرما كأموال احكومة
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اب العلم، من جهات الر، واأوقاف والوصايا التي تكون عى جهات عامة كالفقراء وط
جب فيها الزكاة ؛ أن من روط الزكاة أن  فهذه اأموال العامة اوبناء امساجد ونحوها، 

، وإذا استُــثمرت هذه اأموال من شخص أو ركة يكون امال ملوكا  ملكا  تاما  معن
  ؟يندَ  ليههل جب الزكاة عى من ع  بالبيع والراء فا جب فيها الزكاة .

إا دينا  وجب قبل حلول  ،نقص النصـابين يُ الزكاة واجبـة مطلقا  ولو كـان امزِكي عليـه دَ 
 ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك ترأ الذمة.  ،الزكاة فيجب أداؤه

  َج منها الزكاة:اأموال التي ُتـخر 
، جب الزكاة ي عن امال، احب من احب، والشاة من الغنم، والنقود من النقود وهكذا

  ، وا يعدل عن ذلك إا حاجة ومصلحة. وهذا هو اأصل 
 ل التي ل جب فيها الزكاة:اأموا 

ور السكنى، والثياب، وأثاث امنزل، ية وااستعال فا زكاة فيه كدُ نْ ما أُعد من اأموال للقُ 
 والدواب، والسيارات ونحوها.وحي امرأة امعد لاستعال، 

 َعبِْدِه َوا َفَرِسِه َليَْس َعى امُْسِلـِم ي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ُهَرْيَرَة ري اه عنه أَن َرُسوَل اه َعْن أي
 .(1)متفق عليه«. َصَدَقة  
 : أحكام الزكاة 

سواء أعدها  ، إذا اجتمع عند اإنسان نقود تبلغ النصاب، وحال عليها احول، ففيها الزكاة
 غر ذلك.أو عقار، أو لقضاء دينللنفقة، أو الزواج، أو راء 

الركة قبل الوصية وقسمة  نإذا مات من عليه الزكاة وم خرجها أخرجها الوارث مو
ل، وإن إذا نقص النصاب ي بعض احول، أو باعه ا فرارا  من الزكاة انقطع احوو، الركة

 يفي هاوخَلف ماا  ا ، نيْ  إذا مات امسلم وعليه زكاة ودَ و، أبدله بجنسه بنى عى حوله
، ثم سعى ي   أحق بالوفاءأهل الزكاة، واه الذي أوجبه؛ أن الزكاة حق اه  أخرج الزكاة
 . قضاء الدين

                                                        

 ( واللفظ له.211(، ومسلم برقم )1123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الزكاة أموال أقسام -7
  :اأموال التي جب فيها الزكاة أربعة، وهي 

 عروض التجارة. النقدان.. هيمة اأنعام.. اخارج من اأرض..
 

 : حكم زكاة النقدين  زكاة النقـديـن -1

 النقدان ما الذهب والفضة.
اء كانت نقودا ، أو سبائك، أو حليا ، أو تِْرا ، إذا بلغت وجب الزكاة ي الذهب والفضة سو

 النصاب، وحال عليها احول.
                          ) :قال اه تعاى -1

 .]113التوبة/[    (           

                       ) :وقال اه تعاى -1
                              

 .]35-31التوبة/[    (                            
ْمِس ـَليَْس فِيَا ُدوَن َخ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَبِي   قال :َعنْه  َرِي اه اخدري َسِعيدٍ  يأَ  وعن  -3

«.  ْمِس َأْوُسٍق َصَدَقة  ـَخ  َوَليَْس فِيَا ُدونَ  ،ْمِس َذْوٍد َصَدَقة  ـَوَليَْس فِيَا ُدوَن َخ  ،َأَواٍق َصَدَقة  
 نصاب الذهب:مقدار   .(1)متفق عليه

من  يساويالدينار و، (%5,1) جب ي الذهب إذا بلغ عرين دينارا  فأكثر ربع العر
دينارا  تساوي بالوزن  (11و)، ( غرام15,1، وامثقال يزن باميزان امعار )الذهب مثقاا  

 مقدار نصاب الفضة:  .، هي أقل نصاب الذهبجراما  من الذهب 15=15,1×11، فتكون: ( جراما  من الذهب15)
جب ي الفضة إذا بلغت بالعدد )مائتي درهم فأكثر( أو بالوزن )مس أواق فأكثر( ربع 

 . (% 5,1)العر
                                                        

 (.272(، واللفظ له ،ومسلم برقم )1115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 من الفضة. ( جراما  525درهم تساوي بالوزن ) (111و)
 أحوال زكاة الذهب والفضة:  منها.  العروض إى كلٍ  ضم الذهب إى الفضة ي تكميل النصاب، وتضم قيمةا يُ و

 تصنيع الذهب والفضة له ثاث حاات:
ر؛ أنه صار ـكان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العش إنْ  :اأوى

 ى.م بنقد بلده ثم يزكَ وَ ـيُـقَ ــفَ  ، سلعة جارية
حفا  كاأواي من سكاكن وماعق وأباريق ـذه تُ كان القصد من التصنيع اخا إنْ  :الثانية

 ونحوها فهذا حرم، لكن جب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا  ربع العر.
 .با مقابل فا زكاة فيهأو اإعارة  ،كان القصد من التصنيع ااستعال امباح إنْ  :الثالثة
  :زكاة اأوراق امالية 

 نقد مستقل بذاته. والدوار ونحوهام واجنيه والدرهاأوراق امالية احالية كالريال 
قَوم عى أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين ـتُ ـحكمها حكم الذهب والفضة، فَ و

 اأوراق امالية:  نصابكيفية إخراج   .  إذا حال عليها احول (%5,1)رـوجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العش
ية بنصاب الذهب أو الفضة، وا شك أن التقدير بنصاب ُيـقَدر نصاب اأوراق النقد -1

 ( 15اب الذهب )ـل نصـان أقـإذا كـف أحظ للفقراء، فينبغي التقدير به،الفضة أقل؛ أنه ا
رب نصاب الذهب بقيمة اجرام ـمثا، فنض ا  وديـسع اا  ـ( ري111) اآن رامـة اجـجراما ، وقيم

، وفيها ربع امقَومة بالذهب اأوراق امالية ( ريال هي أقل نصاب11211=  111×  15)
 ( وهكذا. % 5,1( ريال سعودي، وهو يعادل )5,127)= ر ـالعش
( 1( جراما  من الفضة، وقيمة اجرام من الفضة تساوي اآن )525نصاب الفضة أقله ) -1

( رياا  سعوديا  هي أقل نصاب اأوراق 1121=  1×525ريال سعودي مثا ، فنضـرب )
 الية امقَومة بالفضة، وفيها ربع العر.ام

 كيفية إخراج زكاة اأوراق امالية :  هللة. 75رياا  و  12= (% 5,1)فمن ملك هذا امبلغ فعليه زكاته 
 طريقتان:إخراج مقدار زكاة اأوراق امالية 
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ن وما ر، وهو الواجب ي زكاة النقديـ( فيخرج ربع العش11ُيـقسم امال عى ): أن اأوى
 من عروض التجارة. لحق هايُ 

( ريال هي مقدار زكاة ذلك 1111=  11÷  11111فمثا : لو كان عنده ثانون ألف ريال )
 امبلغ، وهي ربع العر وهكذا.

( واحاصل هو مقدار الزكاة 1( والناتج ُيـقسم عى )11: أن نقسم امال عى )الثانية
 (1511=  1÷  11111)ثم نقسم  (11111=  11÷  111111)الواجبة، فلو كان امال 

 هو مقدار الزكاة الواجبة، وهي ربع العر وهكذا.
 : زكاة احساب اجاري 

احساب اجاري هي امبالغ التي يودعها اإنسان ي حسابه عند البنك أو امرف ، 
فهذه اأموال من قبيل  ال للمرف يأخذه صاحبه متى شاء،فهي إقراض من صاحب ام

يون التي تكون عى ميء باذل ، فيجب إخراج زكاها كل سنة ، بأن جعل له شهرا  معينا  الد
 من السنة ُيـخرج منه زكاة ما وجد ي احساب من اأموال ربع العر .

  الرواتب الشهريةزكاة : 
الرواتب الشهرية إذا ُقبضت فهي أموال متوالية، وإخراج زكاها ي كل شهرفيه مشقة، 

أن حدد امسلم شهرا  معينا  ، ثم ينظر ما َتـجَمع عنده من هذه الرواتب ، فا حال واأحسن 
عليه احول يكون قد أدى زكاته ي وقته ، وما م حل عليه احول يكون قد عَجل زكاته ، 

 . ، وبذلك ترأ الذمةوهذا جائز
  معية اموظفنزكاة : 

ها احول وم تُرف ، فتجب فيها الزكاة ربع معية اموظفن إذا بلغت النصاب ، وحال علي
 .العر، وإذا استلم اإنسان نصيبه منها ، وبلغ النصاب ، وحال عليه احول ، وجبت فيه الزكاة 

 :مكافأة هاية اخدمة 
ة لصالح هي حق ماي أوجبته احكومة، أوالركة، بروط حدد: مكافأة هاية اخدمة

 اموظف عند هاية خدمته.
 استقالة، أو التقاعد،وظف يستحق هذه امكافأة عند تركه للعمل، سواء كان بسبب اوام
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 .، وحال عليها احولوبلغت النصاب، فأة جب فيها الزكاة إذا استلمهاوهذه امكاالوفاة، أو
  :حكم زكاة احي امعد لاستعال 

ليل صحيح عى وجوب ليس ي حي النساء امعد لاستعال والزينة زكاة،؛ أنه م يقم د
زكاته، وأن الزكاة ُرعت ي اأموال النامية لتحصل امواساة، واحي ُأعد للُقـنْية، وليس 

 من اأموال النامية ، فا زكاة فيه.
 ، فا زكاة فيه.نائه، وهذا حي غر نامٍ وقاعدة الزكاة: أن كل مال ناٍم تؤخذ زكاته منه أو من 

 ماس واللؤلؤحكم زكاة اأ : 
أما إذا كانت للتجارة ، اأماس واللؤلؤ واأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت لل بس ا زكاة فيها

 ففيها ربع العر. ، احول اوحال عليه، فتقَوم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصابا  
                                   ) :قال اه تعاى

 .]  113التوبة/[    (       
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 زكاة هيمة اأنعـام - 7
 اإبل، والبقر، والغنم(.  هي :هيمة اأنعام( 
  هيمة اأنعام: حكم زكاة 

 زكاة هيمة اأنعام ها حالتان:
كثره ي ترعى احول أوأ والغنم إذا كانت سائمة جب الزكاة ي اإبل والبقر:اأوى

 ، وجبت فيها الزكاة، وحال عليها احول ، فإذا بلغت النصاب ، امباحةالصحاري والقفار 
وا يؤخذ ي الزكاة ، ج من كل جنس بحسبهرِ خْ ـر، أو النسل، أو التسمن، ويُ سواء كانت للدَ 

 خيار أموال الناس وا رارها، بل يؤخذ أوسطها. 
يوانات والطيور يعلفها أو يطعمها إذا كانت اإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غرها من اح:الثانية

فهذه إن كانت للتجارة وحال ، صاحبها من بستانه، أو يشري ها، أو جمع ها ما تأكله 
وإن م تكن للتجارة كا لو ، ُتقَوم قيمتها، فإن بلغت نصابا  ففيها ربع العر ،عليها احول

 فها فا زكاة فيها. لَ اخذها للدر والنسل وعَ 
واأجبان والسمن والزبدة ونحوها فهذه جب فيها  منتجات احيوانات من األبان :الثالثة

 .العر ، ربعزكاة عروض التجارة ، وزكاهاوبلغ ثمنها النصاب كانت معدة للتجارة،الزكاة إذا 
، وحال للتجارة تإذا كان عينه كالدجاج والطيور ونحوها فهذه أما ما ا جب الزكاة ي

عليه ، وحال البيض فزكاته إذا بلغ النصاب، ونتاجه كا ربع العراهفزك عليها احول،
 احول ففيه ربع العر.

 هيمة اأنعام:  نصاب 
 ( من اإبل. 5( بقرة، وأقل نصاب اإبل )31( شاة، وأقل نصاب البقر )11أقل نصاب الغنم )

ا وجهه إى أبا بكر ري اه عنه كتب له هذا الكتاب معن أنس ري اه عنه أن  -1
عى  ملسو هيلع هللا ىلصهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اه  بسم اه الرمن الرحيم البحرين:

امسلمن، والتي أمر اه ها رسوله، فمن سأها من امسلمن عى وجهها فليعطها، ومن 
رين من اإبل فا دوها من الغنم من كل مس شاة، ـ)ي أربع وعش سئل فوقها فا يعط:

 رين إى مس وثاثن ففيها بنت خاض أنثى، فإذا بلغت ستا  ـوعش سا  فإذا بلغت م
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وأربعن إى ستن ففيها  وثاثن إى مس وأربعن ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا  
 -فإذا بلغت ، ة طروقة اجمل، فإذا بلغت واحدة وستن إى مس وسبعن ففيها جذعةقَ حِ 

 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعن إى عرين ومائة وسبعن إى تسعن ستا   -يعني 
فإذا زادت عى عرين ومائة ففي كل أربعن بنت لبون، وي ، ففيها حقتان طروقتا اجمل

ومن م يكن معه إا أربع من اإبل فليس فيها صدقة إا أن يشاء رها، ، كل مسن حقة
 من اإبل ففيها شاة. فإذا بلغت مسا  

صدقة الغنم: ي سائمتها إذا كانت أربعن إى عرين ومائة شاة، فإذا زادت عى  وي
 .عرين ومائة إى مائتن شاتان، فإذا زادت عى مائتن إى ثاثائة ففيها ثاث شياه

فإذا زادت عى ثاثائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعن شاة 
 .(1)أخرجه البخارييشاء رها. دقة إا أنواحدة، فليس فيها ص

مَا َوَجَهُه إِى اْليََمِن َأَمَرُه أَْن َيْأُخَذ ِمَن اْلبَقِر ِمْن   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي وعن معاذ ري اه عنه  -1
.ـَوِمْن ُكِل َأْرَبِعَن ُمِسنَ  ، أَْو َتبِيَعة   ُكِل َثَاثَِن َتبِيعا    .()أخرجه أبو داود والرمذي ة 

 مع والتفريق خشية الصدقة:حكم اج 
 .ق بن جتمع ي هيمة اأنعام خشية الصدقةفرَ وا يُ  ،جمع بن متفرقـا يُ 

فـــإذا جـــاء العامـــل م جـــد  ، فمــن كـــان عنـــده أربعـــون شــاة ا جـــوز لـــه أن يفرقهـــا ي مكــانن
فيجمعوهــا أو يكــون عنــده أربعــون شــاة، وعنــد اآخــر مثلهــا، وعنــد الثالــث مثلهــا، ، النصــاب

َرقوها لوجب عليهم ثاث شياه، فهذا كله من احيلة التي ـحتى ايؤخذ منهم إا شاة، ولو فَ 
 . ، والبخل الذي هى اه عنه ا جوز

                 ) :قال اه تعاى
                    ) 

 .] 111آل عمران/ [
 مقدار أنصبة هيمة اأنعام من اإبل والبقر والغنم ، ومقدار الزكاة هذه جداول تبنو

 الواجبة فيها.
                                                        

 (.1151برقم ) أخرجه البخاري (1)
 (.213(، وهذا لفظه ،والرمذي برقم )1572/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 أنصبة هيمة اأنعام
 

 أنصبة اإبل - 1
 

 الواجبة مقدار الزكاة إى من
 شاة 2 5
 شاتان 11 11
 ثاث شياه 12 15
 أربع شياه 11 11
 ما ها سنة يبنت خاض من اإبل، وه 35 15
 لبون، وهي ما ها سنتانبنت  15 32
 حقة، وهي ما ها ثاث سنن 21 12
 جذعة، وهي ما ها أربع سنن 75 21
 بنتا لبون 21 72
 حقتان 111 21

 

  ( حقة51( بنت لبون، وي كل )11( فالواجب ي كل )111عن )اإبل فإذا زادت. 

 .ثاث حقائق( 151( حقة وبنتا لبون، وي )131( ثاث بنات لبون، وي )111ففي )
( مـــس بنـــات 111( حقتـــان وبنتــا لبـــون، وي )111أربــع بنـــات لبـــون، وي ) (121وي )

 لبون، أو أربع حقائق وهكذا. 
  :َمْن وجبت عليه بنت لبون وَعِدَمها فله أن ُيـخرج بنت خاض ويـدفع جرانـا ، واجـران

 ن خاص ي اإبل فقط. واجرا،  )شاتان أو عرون درما (، أو يدفع ِحقة ويأخذ اجران
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 أنصبة البقر - 7
 من البقر مقدار الزكاة إى من
 تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة 32 31
 مسنة من البقر، وهي ما ها سنتان 52 11
 تبيعان أو تبيعتان 22 21

 

 ( 51( مسـنة، ففـي )11( تبيـع أو تبيعـة، وي كـل )31ثم ي كـل) ( 71مسـنة، وي)  تبيـع
 ( أربع تبيعات، أو ثاث مسنات وهكذا. 111تبيعان ومسنة، وي ) (111)وي ، ومسنة 

 

 أنصبة الغنم - 3
 

 من الغنم مقدار الزكاة إى من
 شاة 111 11
 شاتان 111 111
 ثاث شياه 322 111

 

  (122وي ) ، أربع شـياه (111، وي ) ثاث شياه (322شاة، ففي )( 111)ثم ي كل 
 أربع شياه وهكذا.

 ا يؤخذ ي زكاة هيمة اأنعامأقل م : 
وهـي  ، والثنية مـن امعـز ، وهو ما له ستة أشهر ، ع من الضأنذَ ـيؤخذ ي زكاة الغنم اجَ  -1

 ما ها سنة. 
 يؤخذ ي زكاة البقر تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة. -1
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 يؤخذ ي زكاة اإبل من اإبل بنت خاض، وهي ما ها سنة. -3
 ،وا التي تري ولدها، وا الفحل  ، ، فا يأخذ احاملالناس رائم أموالا يأخذ الساعي كو

 وهكذا ي بقية اأصناف. ، وا السمينة امعدة لأكل، وإنا يأخذ من الوسط
 ومن طابت نفسه بإخراج الطيب من ماله أخلف اه عليه خرا  منه ، وأجزل له اأجر.

                          ) :قال اه تعاى
                                 

ڭ  .] 127/البقرة [ (     
ا يؤخذ ي الزكاة إا اأنثى، وا جزئ الذكر إا ي زكاة البقر، وابن اللبون أو اِحـق أو و

 اجََذع مكان بنت خاض من اإبل، أو إذا كان النصاب كله ذكورا . 
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 زكاة اخارج من اأرض - 3
  :أنواع اخارج من اأرض 
 :نوعان اخارج من اأرض 

 .والثار ،احبوب: النبات، و اأول
 ونحوها.  ، واأحجاروالركاز ، والغاز،وامعادن :البرول،الثاي

                   )قال اه تعاى : 

 .]12/البقرة[    (   جئ        
 بوب والثار: حكم زكاة اح 

 .جب الزكاة ي احبوب كلها، وي كل ثمر يكال َوُيَدَخر كتمر وزبيب
   )قال اه تعاى : -1

                  
 .]127/البقرة[ ( ڭ  

                        )وقال اه تعاى :  -1
                    

 .]111اأنعام/[    (               
ليَْس فِيَا ُدوَن َخـْمِس : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

، َوليَْس فِيَا ُدوَن َخـْمِس َأْوُسٍق َص  ، َوليَْس فِيَا ُدوَن َخـْمِس َذْوٍد َصَدَقة   «.َدَقة  َأَواٍق َصَدَقة 
 .(1)متفق عليه

  :روط زكاة احبوب والثار 
 ،النصاب وأن يبلغوقت وجوب الزكاة،  إنسانملوكا  ل اخارج من اأرض يشرط أن يكون

( كيلو جراما  من الر 211ومقداره )مسة أوسق(، وهي ثاثائة صاع نبوي، أي ما يعادل )
 .جراما  من الر تقريبا   وأربعنين الصاع النبوي بالوزن يساوي  كيلوو ،تقريبا  

 فاإناء الذي يتسع هذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة. 
                                                        

 (.272(، واللفظ له، ومسلم برقم )1115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  :الواجب ي زكاة احبوب والثار 
 : كا يي الواجب ي زكاة احبوب والثارمقدار 

 .أو اأهار ،لعيـونرب من مياه اأمطار، أو اـفيا سقـي با مؤنة كالذي يش %11= شـرـالعُ  -1
 فيا سقي بمؤنة كمياه اآبار التي خرج باآات أو غرها. %5=  رنصف العُ  -1

فيَا َسَقِت الَسَاُء َوالُعيُوُن َأْو َكاَن »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي 
، َوَما ُسِقَي بِالنَْضِح نِْصُف الُعْرِ   .(1)جه البخاريأخر«. َعثَِرّيا  الُعْرُ

 ما سقي ها معا ، باء اآبار تارة ، وتسقيه اأمطار تارة. %5,7ثاثة أرباع الُعر =  -3
والقمح،  ،ُتضم ثمرة العام الواحد ي تكميل النصاب إذا كانت جنسا  واحدا  كأنواع التمرو

 . ونحو ذلك واأرز

  :وقت وجوب الزكاة 
 .إذا اشتد احب، وبدأ صاح الثمرة وقت وجوب الزكاة ي احبوب والثار

 وصاح الثمر: أن َيـْحـَمَر أو َيْصَفَر، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه ا عى امشري. 
 إذا تلفت احبوب والثار بغر تعد وا تفريط من امالك سقطت الزكاة الواجبة فيها. و
ر إذا ـخرج من قيمتها ربع العشجارة، فيُ ا زكاة ي اخروات والفواكه إا إذا أعدت للتو

 زكاة العسل:مقدار   النصاب.  قيمتها حال عليها احول، وبلغت
 .شجار واجبال ففيه العرمن اأ إذا جنى العسل من ُملكه، أو من مواٍت 

وإن اَتـجر ي العسل ، جراما  ( كيلو21عراقيا ، وهو ما يساوي )( رطا  121) العسل ونصاب
 . وحال عليه احول إذا بلغ النصاب، ،ربع العر ،كاة عروض التجارةَزَكاُه ز
 بساتن امؤجرة: حكم زكاة ال 

ي ، دون مالكها  ، أو البستان، ر عى مستأجر اأرض ـر أو نصف العشـجب الزكاة العش
 .من احبوب والثار، أو غرها ،رَخ دَ ومُ ، ميع ما خرج منها من مكيل 

جرها من النقود إذا كان نصابا ، وحال عليه احول من ما أخذ من أُ وعى امؤجر زكاة 
 استام اأجرة إن م ينفقها.تاريخ 

                                                        

 (.1113برقم ) أخرجه البخاري(  1)
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  رج من البحر: خ امحكم زكاة 
كل ما خرج من البحر كاللؤلؤ، وامرجان، واأساك ونحو ذلك ا زكاة فيه، فإن كان 

 ل عليه احول. ربع العر إذا بلغ نصابا ، وحا خرج من قيمتهللتجارة فيُ 
                               ) :قال اه تعاى

 .]  113التوبة/[    (    
  عادنامو البرول زكاةمقدار : 

ونحوها فزكاته إذا بلغ  والبرول والغاز كل خارج من اأرض غر النبات من امعادن
 عينه إن كان أثانا  كالنقدين. نصاب أحد النقدين ربع عر قيمته، أو ربع عر
ربع العشـر من حن احصول عليها  ونحوها وجب إخراج زكاة امعادن والبرول والغاز

 إذا بلغت النصاب؛ أها مال مستفاد ا يعتر له احول.
 واخارج من اأرض من البرول ومشتقاته والثروات امعدنية له حالتان:

للحكومة، فهذا ا زكاة فيه؛ أنه ليس ملكا  معن من شخص : أن يكون ملكا  عاما  اأوى
 ، بل هو ملك لعموم امسلمن، يرفه وي اأمر ي مصالح امسلمن العامة.أو ركة

: أن يكون ملكا  خاصا  لشخص أو ركة، فهذا جب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب الثانية
 .(% 5,1)كالذهب والفضة ربع العر 

                          :قال اه تعاى
                                       ڭ

 .]  127/البقرة[
  زكاة الركاز:مقدار 

 .د من دفن اجاهليةجِ هو ما وُ  الركاز:
رف ـصويُ  ،َل أو كثرـ، والواجب فيه اخمس، قَ  وا يشرط له نصاب وا حول كا تقدم

 ف الفيء، والباقي أربعة أماس لواجده. رـمص
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 زكاة عروض التجـارة - 4
  ٍوراب،  أجل الربح من عقار، وحيوان، وطعام، وراءٍ  عروض التجارة: هي ما أُعد لبيع

 وآات ونحوها. ولباس ، وُفـُرش ، 
 عروض التجارة:  حكم زكاة 

 ،حال عليها احول، وأحد النقدين عروض التجارة إذا كانت للتجارة، وبلغت نصاب
 ينمو ويزداد بكثرة العرض والطلب .أها مال ناٍم  ؛ وجبت فيها الزكاة

 رـخرج ربع العشـويُ  ذهبا  أو فضة، ،عند احـول باأحظ أهـل الزكاة العروض قَومـوتُ 
 .من كامل القيمة، أو من العروض نفسها  (% 5,1)
 عروض التجارة: زكاة  

 :عروض التجارة أنواع كا يي
البيوت، والعقارات، والسيارات، واآات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو  -1

 .ااستعال ا للتجارة فا زكاة فيها

معدة لآجار فالزكاة عى اأجرة من حن العقد إذا بلغت هذه العروض كانت  إنْ  -1
 .نصابا ، وحال عليها احول

نصاب، وحال الر إذا بلغت ـمتها ربع العشللتجارة وجبت الزكاة ي قي  كانت معدة إنْ  -3
 عليها احول. 

عد للبيع، بل آات امزارع وامصانع وامتاجر ونحوها ا زكاة ي قيمتها؛ أها م تُ  -1
 .، وإنا جب الزكاة ي ُأجرها إذا بلغت النصاب ، وحال عليها احول عدت لاستعالأُ 
، الذي تستحقه ي السوق، وُتزكى بسعر اجملةُتقَوم عروض التجارة بسعرها احاي  -5

 نصاب، وحال عليها احول. الر إذا بلغت ـالعشويضاف إليها قيمة ما تم بيعه منها، وزكاها ربع 
 : زكاة الصناديق الستثارية 

 :كا ييصندوق ااستثار وعاء جمع اأموال ويستثمرها ي جاات متعددة 
لزكاة عى صاي اأرباح ربع العر ، وإن كان زراعيا  فالزكاة كان النشاط صناعيا  فا إن -1

 زكاة زروع ، الُعر أو نصف الُعر ، وإن كان حيوانيا  فزكاته زكاة هيمة اأنعام .
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 فهذا له حالتان : -وهذا هو الغالب  -كان ااستثار جاريا   إن -7
رة ، ربع العر ، فتقَدر قيمة كان من أجل امضاربة فزكاته زكاة عروض التجا إن :اأوى

، وإذا قبض ثم ُيـخرج منها ربع العروبلغت النصاب، سهم السوقية إذا حال عليها احول، اأ
 .زكاته الربح أخرج

وكل صاحب امال هذا الصندوق ااستثاري بالتجارة ي ماله بجزء معلوم  إن الثانية:
 فرب امال ُيـخرج زكاة عروض التجارة كا سبق .

 :زكاة الركات 
 تكون عى النحو التاي: زكاة الركات

َدخر ـإن كان استثارها ي احبوب والثار ونحوما ما يكال ويُ  ركات الزراعية:ـالش -1
روطها، وإن كان ي هيمة اأنعام ففيها زكاة هيمة اأنعام ـففيها زكاة احبوب والثار بش

 كاة النقود ربع العر بروطها.وإن كان ها مال سائل ففيه ز، بروطها
فهذه ، ركات اأدوية والكهرباء واإسمنت واحديد ونحوها ك ركات الصناعيةـالش -7

قياسا  عى ؛ وحال عليها احول  ، ر إذا بلغت نصابا  ـجب الزكاة ي صاي أرباحها ربع العش
 العقارات امعدة للكراء.

، وامضاربات ،راءـوالبيع والش ،والتصدير كشـركات ااستراد، ريةركات التجاـالش -3
فهذه جب فيها ،  والتحويات امالية ونحو ذلك ما جوز التعامل به رعا   وامناقصات،

إذا بلغت النصاب،  ،رـربع العش ، وصاي اأرباح، زكاة عروض التجارة ي رأس امال 
 وحال عليها احول.

                               ) :قال اه تعاى
 .]  113التوبة/[    (    

 :زكاة اأسهم ها حالتان 
 ففيها الزكاة ، ذ عائدها السنويوأْخ  ، كان صاحبها قصده ااستمرار ي التملك إنْ  : وىاأ

 كا سبق. عى اأرباح فقط ربع العر
فالزكاة  ، طلبا  للربح، ويشري هذا ، كان قصده امتاجرة فيها بيعا  وراء يبيع هذا  إنْ  :الثانية
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 وأرباحها ، إذا بلغ النصاب ، وحال عليه احول. واجبة ي ميع ما يملك من أسهم
وقت  السوقية ر، وامعتر عند إخراج الزكاة قيمتهاـوزكاها زكاة عروض التجارة ربع العش

 وجوها كالسندات.
  السنداتزكاة حكم: 

ات أو الركات إذا كانت بحاجة إى أموال ، فتأخذ السندات صكوك تصدرها احكوم
 امال من الناس ، وتعطيهم سندا  بفائدة ربوية ، ي زمن حدد .

أو  احكوماتوهذه  وهذه السندات من امال احرام ؛ أها عبارة عن ديون بفوائد،
، لكن الركات أو البنوك ي حكم اميء الباذل ، فتجب الزكاة ي أصل امال كل سنة 

 الفائدة الربوية من اأموال امحرمة ا ُتـْخَرج عنها زكاة ، وحرم أخذها ، وا ُتـقبل زكاها .
  زكاة اأموال امحرمة:حكم 

 امال احرام هو : كل ما َحـُرم عى امسلم مل كه واانتفاع به .
 وامال احرام ينقسم إى قسمن :

مر وامخدرات واخنزير ونحو ذلك ، فهذا امال : مال حرام لذاته كالدخان واخ اأول
 ا جب فيه الزكاة ؛ أن الزكاة عبادة ، واه طيب ا يقبل إا طيبا  .

: مال حرام لكسبه ا لذاته ، فذاته مباحة ، لكن طرأ عليه التحريم بسبب خالفة  الثاي
الرع ي كسبه كأموال الربا ، والرشوة ، وامير ، واأموال امغصوبة وامروقة ، وما 

ال ا جب فيه بيعه وراؤه حرم كاخمر وامخدرات واخنزير ونحو ذلك ، فهذا ام
؛ ردعا  رم، واه طيب ا يقبل إا طيبا ، فا تؤخذ منهه كسب خبيث ح؛ أنالزكاة وا ُتقبل

وهذه اأموال إن كانت عينا  كخمر ودخان وخدرات أتلفها،وإن كانت ، ، وزجرا  أمثالهله
 أمواا  نقدية فلها حالتان:

 لعام واحد. ابعد قبضه اعليهم، وهم ُيـخرجون زكاه ارده اَعرف أهله إنْ  :اأوى
 اأبقاه هم، وإنْ  اظهروا وأجازوا، وإا ضمنه عنهم، فإنْ  اتصدق ه اَجِهل أهله إنْ  :يةالثان

 .حتى يردها إى أهلها ي يده فهو آثم
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 إخـراج الزكـاة - 3
 :اأموال التي جب فيها الزكاة 

 اأموال التي جب فيها الزكاة نوعان:
اٍم كامعادن والركاز ونحوها، فهذه : ما هو ناٍم ي نفسه كاحبوب والثار، أو غر ناأول

 جب الزكاة فيها عند احصول عليها إذا بلغت النصاب، وا يشرط ها حول.
: ما ُيرصدللناء والتجارة كالذهب والفضة، واأوراق النقدية، وهيمة اأنعام، الثاي

 آداب إخراج الزكاة:   ول.وعروض التجارة ونحوها ، فهذه ُتـخرج زكاها إذا بلغت النصاب، وحال عليها اح
 تطهر النفوس واأموال ما يفسدها.الزكاة عبادة من العبادات العظيمة التي 

 ومن آداب إخراج الزكاة ما يي:
 وا يشوها رياء وا سمعة.  ،ا يعرها ،أن تكون خالصة لوجه اه عز وجل -1
                                ) قال اه تعاى: -1

 .[2-1/اإنسان] (                         
إَنَا اأَْعَاُل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1
 .(1)متفق عليه«. يَاِت، َوإَنَا لُِكِل اْمِرئ َما َنَوىــبِالنِ 
 قبل إا طيبا .أن تكون من الكسب احال الطيب، فاه طيب ا ي -7

               ) قال اه تعاى:
                    

 .[127]البقرة/ (  ڭ
 أن تكون من جيد ماله وأحبه إليه.  -3

  (                 ) قال اه تعاى:
 . [21]آل عمران/

 الزهو واإعجاب. ، ويتجنب أخرجها يستكثر ما ن أ -4
                                                        

 (.1217م برقم )(، واللفظ له، ومسل1، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .[2/امدثر]           قال اه تعاى: -1
                                       ) قال اه تعاى:و -1

 .[11/لقان] ( 
 كامن واأذى.  أخرجهبطل ما أن حذر ما يُ  -5

             ) قال اه تعاى:
                  

 . [121]البقرة/ (          
 وعدم اجهر ها إا مصلحة.  اإرار -6

              ) قال اه تعاى:
 . [171]البقرة/  (         

 .ه، وُيري السعاة ببذل الواجب عليونفس طيبة ،مبتسا  بوجه بشوشها أن يعطي -2
إَِذا َأتاُكُم امَُصِدُق َفْليَْصُدْر : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهِ ه َرِي اهُ َعنُْه َعْن َجِريِر ْبِن َعبِْدا

 . (1)أخرجه مسلم «.َعنُْكْم َوُهَو َعنُْكْم َراضٍ 
 ي حال حياته، وأن يدفعها لأحوج، والقريب امحتاج أوى من غره.  هاأن يسارع  -8
                  ) ل اه تعاى:قا -1

 . [11] امنافقون/ (      
 (                ) قال اه تعاى:و -1

 .  [75]اأنفال/
 . خرج الزكاة الواجبة وقت وجوهاأن  -2

 كاة: زال أفضل أهل  . [111/اأنعام]                قال اه تعاى:
اأفضل أن يبتغي امزكي لصدقته اأتقى، واأقرب، واأحوج، ويطلب لصدقته من تزكو 

امحتاجة  به الصدقة من اأقارب، واأتقياء، وطلبة العلم، والفقراء امتعففن، واأر الكبرة
                                                        

 ( .177( )212برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 .ونحوهم، وإخراج ما عنده من زكاة أو صدقة ونحوما قبل حصول اموانع
كفقر ان أحق بالزكاة، وأعظم ي اأجر ستحقاق ي شخص كوكلا كثرت صفات اا

 :زكاةوقت إخراج ال  . قريب، وفقر طالب علم... وهكذا
 .، أو مصلحة أوعذرجب إخراج الزكاة عى الفور إذا َحَل وقت وجوها إا لرورة -1
،وفيه ثواب عظيم،خاصة عند جوز تعجيل الزكاة قبل وجوها بعد سبب الوجوب -1

 فيجوز تعجيل زكاة اماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب. اجة، اح
جوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتن، ورفها للفقراء عى شكل رواتب شهرية إذا  -3

 اقتضت امصلحة ذلك. 
ك أمواا  متفاوتة ي الزمن كالرواتب، وأجور العقارات، واإرث، أخرج زكاة لَ مَ  نْ مَ  -1

طابت نفسه وآثر جانب الفقراء وغرهم جعل إخراج زكاته  وإنْ ،  ل بعد مام حولهكل ما
 شهرا  واحدا  من شهور السنة كرمضان فهذا أعظم أجره.

 . [17/التغابن](                      )قال اه تعاى:
 زكاةحكم تفريق ال: 

احد وعكسه، واأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه جوز أن ُيـعطى اجاعة من الزكاة ما يلزم الو
 را  وعانية حسب امصلحة، واإرار هو اأصل إا مصلحة. 

             ) قال اه تعاى:
 . [171/البقرة] (            

  :حكم دفع الزكاة للحاكم 
من أن يأخذ الزكاة من اأغنياء جوز للحاكم إذا كان عادا  أمينا  عى مصالح امسل -1

ويرفها ي مصارفها الرعية، وجب عليه بعث السعاة لقبض زكاة اأموال الظاهرة 
 كسائمة هيمة اأنعام، والزروع، والثار ونحوها؛ أن من الناس من جهل وجوب الزكاة

 أو ينسى.  ،، ومنهم من يتكاسلومقدارها
                    ) قال اه تعاى:

 . [113/التوبة] (   
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إذا طلب وي اأمر الزكاة من اأغنياء وجب دفعها إليه، وترأ الذمة بذلك، وهم  -1
 .أو َرفها لغر مستحقها أجرها، واإثم عى َمن َبَدها

  :حكم أخذ الرائب من الناس 
وامكوس من الناس فيحرم ، ليس ي امال حق واجب سوى الزكاة ، وأما أخذ الضـرائب 

 .بن الدول وا جوز احتساها من الزكاة ، كالرسوم اجمركية عى الصادرات والواردات
  :حكم ضان الزكاة 

الزكاة بعد وجوها أمانة ي يد امزكي، فإذا تلفت: فإن تعدى أو فّرط ضمن، وإن م يتعد 
 وم يفرط م يضمن. 

 َرج ال  ؟زكاةأين ُتـخ 
فيخرجها  ،، وزكاة الفطر تتعلق بالبدنامال ل تتعلق بامال، فيخرجها ي بلدزكاة اما

 . وقت وجوها جدامسلم حيثا وُ 
اأفضل إخراج زكاة كل مال ي فقراء بلده، وجوز نقلها إى بلد آخر مصلحة، أو قرابة، و

 ل من خرجها عنه. واأفضل أن خرجها بنفسه، وجوز أن يوكِ ، أو شدة حاجة
لِـُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ِحَن َبَعثَُه إَِلـى اليَـَمِن: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا اَل : قَ اَل َعِن اْبِن َعبَاٍس َرِي اهُ َعنْـُهـَا قَ 

َن َوأ إَِنَك َستَأتِـي َقْوما  أْهَل ِكتَاٍب، َفإَِذا ِجئْتَـُهـْم َفاْدُعُهـْم إَِلـى: أْن َيْشَهـُدوا أْن ا إَِلـَه إِا اهُ،»
ُهـْم أَن اهَ َقْد َفَرَض َعَلـيْـِهـْم َخـْمَس ٬ُمـَحـَمدا  َرُسوُل ا ، َفإِْن ُهـْم أَطاُعوا َلَك بَِذلَِك َفأْخِرْ

ُهـْم أَن اهَ َقْد َفَرَض َعَلـيْـهِ   ـمْ َصَلَواٍت فِـي ُكِل َيْوٍم َوَلـيَْلٍة، َفإِْن ُهـْم أَطاُعوا َلَك بَِذلَِك، َفأْخِرْ
َفإَِياَك َوَكَراِئَم  أَطاُعوا َلَك بَِذلَِك  ُتْؤَخُذ ِمْن أْغنِـيَاِئِهـْم َفتُـَرد  َعَلـى ُفَقَراِئِهـْم، َفإِْن ُهـمْ  َدَقة  َص 

 .(1)متفق عليه «.ِحَجاب   ٬أْمَوالِـِهـْم، َواَتِق َدْعَوَة امَْظُلوِم، َفإَِنـُه َلـيَْس َبـيْنَـُه َوَبـْنَ ا
  زكاة الَدين: صفة إخراج 

 الدين له ثاثة أحوال :
كان الدين عى ميء باذل فتجب زكاته إذا قبضه عن كل السنوات ، وإن أخرج  إن -1

 زكاته كل سنة فهو أفضل ؛ حذرا  من اموت أو النسيان.
                                                        

 (.12(، واللفظ له، ومسلم برقم )1122أخرجه البخاري برقم )  ،متفق عليه( 1)
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جاحد فا زكاة فيه حتى يقبضه ويستقبل به حوا  كان الدين عى معرأو ماطل أو إن -1
 ا امال امروق أو امغصوب أو امفقود.جديدا  ، وكذ

الديون امؤجلة إن كانت عى ميء باذل فتجب عليه زكاها كل عام ، وإن كانت عى  -3
 معر أو ماطل زكاها إذا قبضها لسنة واحدة .

، ومن أقرض  ا جوز من له مال عى أحد ا يستطيع سداده أن يسقطه عنه بنية الزكاة -1
 .ليه زكاته حتى يسلمه إى صاحبهغره ماا  فع

 :كيفية إخراج زكاة الصداق 
 مال كسائر اأموال. -وهو مهر زواجها  -صداق امرأة 

 ، وبلغ النصاب، وحال عليه احول، َأخرَجْت زكاته ربع العر.إْن قبضته -1
 من أمرين: -كالدين  -إْن كان صداق امرأة مؤجا  فا خلو -1

وفيّا  وجب عليها إخراج زكاة امهر امؤجل، وإن كان زوجها معرا  إْن كان زوجها مورا  
 وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة.

إذا قبضت امرأة صداقها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ امهر النصاب،  -3
اة وحال عليه احول، فلها نصف امهر، وُتـخرج زكاة نصف امهر، وُيـخرج الزوج زك

 النصف الثاي. 
 امال غر امقدور عليه:  زكاة حكم 

امال غر امقدور عليه ا زكاة فيه حتى يقبضه، فمن له مال م يتمكن من قبضه بسبب غر 
، ويبتدئ له حوا  جديدا  تبدأ أو إرث فا زكاة فيه حتى يقبضه ،عائٍد إليه كنصيبه من عقار

 .لترف فيهالزكاة منه ؛ أنه قبل ذلك ا يملك ا
  :عقوبة مانع الزكاة 
 وإيصاها أهلها فورا . إخراج زكاته ، وحال عليه احول،جب عى من ملك نصابا   -1
َمن منع الزكاة جاحدا  لوجوها وهو عارف  باحكم كفر، وُأخذت منه، وُقتل إن م يتب؛  -1

 ر ماله. خذت منه، وُعِزر بأخذ شطوإن منعها بخا  م يكفر، وأُ ، أنه مرتد
؛ ما ي ذلك من الظلم وقد توعد اه عز وجل بالعذاب األيم كل من منع إخراجها
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  والبخل، وأكل حقوق امحتاجن، وحرمان الفقراء من حقوقهم.
          ) قال اه تعاى: - 1

                          
 . [35 -31]التوبة/ (                          

                                                   ) قال اه تعاى:و - 1
                                ) 

 . [111/آل عمران]
ْو: َواَلِذي َا إَلـَه ي بِيَِدِه، أـَواَلِذي َنْفِس : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه قال: قال النبي و -3

ُه  ، ا ُيَؤِدي َحَقَها، إا ُأَي بِـَها  -أْو َكَا َحَلَف -َغْرُ ، أْو َغنَم  ، أْو َبَقر  َما ِمْن َرُجٍل َتـُكوُن َلـُه إبِل 
ا، ُكَلـَا َجاَزْت ُأْخَراَها َيْوَم الِقيَاَمِة أْعَظَم َما َتـُكوُن َوأْسَمنَـُه، َتطَُؤُه بِأْخَفافَِها، َوَتنَْطُحُه بُِقُرونِـهَ 

 .(1)متفق عليه«.ُرَدْت َعَليْـِه أُواَها، َحتَى ُيـْقَى َبْنَ النَاسِ 
َمْن آتاُه اه َماا  َفَلـْم ُيَؤِد َزَكاَتـُه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َيـْعني -ْقَرَع َلـُه َزبِيبَتَان، ُيَطِوُقُه َيوَم الِقيَاَمِة، ُثَم َيْأُخُذ بِِلـْهِزَمتَيْـِه َل َلـُه َيوَم الِقيَاَمِة ُشَجاعا  أَ ـثِ ـمُ 

 اآية.  (...   )، ُثَم َتا «، ُثَم َيـُقوُل: َأنا َماُلَك، َأنا َكنُْزكَ -بِِشْدَقيْـهِ 
 .()أخرجه البخاري

َما ِمْن َصاِحِب َكنٍْز ا ُيَؤِدي : »ملسو هيلع هللا ىلصل َرُسوُل اه َعْن أي ُهَرْيَرَة ري اه عنه قال: قاو -5
يُْكَوى بِـَها َجنْبَاُه َوَجبِينُـُه، َحتَى َيـْحُكَم ـَزَكاَتـُه إا ُأْحـِمَي َعَليْـِه ي َناِر َجَهنََم، فيُـْجَعُل َصَفاِئَح، فَ 

 .(6)أخرجه مسلم«. َف َسنَةٍ اه َبْنَ ِعبَاِدِه، ي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخـْمِسَن ألْ 
 
 
 
 

                                                        

 (.221(، واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1113برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.217برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 مصـارف الزكـاة - 4
 :أهل الزكاة 

  ) : وهم امذكورون ي قول اه سبحانه ، أهل الزكاة الذين جوزرفها هم ثانية
              

 :زكاةجهات رف ال  . [21]التوبة/ (         
وقد ا يعيـِن ، تَـِحق وقدر ما َيْستحقه كالفرائض وأهلهااه عز وجل بحكمته قد ُيـعِن امْس 

وقد ُيـعِن ما ُيستحق دون من َيستحقه والعطية، امستِحق وا قدر ما يستحق كاهدية 
 امستَـِحق دون قدر ما َيستحقه ِن عوقد يُ ، كالكفارات، مثل كفارة الظهار، واليمن ونحوما

 .كأهل الزكاة، وهم ثانية
  زكاةف أهل الأصنا: 

 أهل الزكاة الذين جب رف الزكاة هم ثانية أصناف ، وهم :
 وهم الذين ا جدون شيئا ، أو جدون بعض الكفاية.  ،الفقراء اأول:
 وهم الذين جدون أكثر الكفاية، أو نصفها.  ،امساكن الثاي:
 .وهم جباها، وُحَفاظها، والقاسمون ها ،العاملون عليها الثالث:

 . فإن كان هم مرَتب من احاكم فا يعطون من الزكاة ، وإن كانوا فقراء ُيعطون من الزكاة
وهم رؤساء قومهم، من يرجى إسامه، أو كف ، مسلمون أو كفار ،امؤلفة قلوهم الرابع:

ره، أو يرجى بعطيته قوة إيانه، أو إسامه، أو إسام نظره، ُيـعطون من الزكاة بقدر ما 
 قق به امقصود. يتح

بون الذين اشروا أنفسهم من أسيادهم، فيعتقون وهم اأرقاء وامكاتَ  ،ي الرقاب اخامس:
 . ، ويدخل فيهم فداء أرى احروب من امسلمنويعانون من الزكاة

 وهم نوعان: الغارم: َمْن عليه دين، و ،الغارمون السادس:
  ولو كان غنيا  ؛ شكرا  معروفه وإحسانه. مرِ غَ غارم إصاح ذات البن، فيُـعطى بقدر ما  -1
، ومن َغِرم ي حَرم فا ُيعطى من  َمل ديونا  وم يكن عنده وفاءغارم لنفسه، بأن َتـحَ  -1

 . الزكاة حتى يتوب إى اه
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 وهم الغزاة امجاهدون ي سبيل اه إعاء كلمة اه تعاى ونحوهم ،ي سبيل اه السابع:
فهؤاء ُيعطون من الزكاة إذا م يكن هم مرَتب، أو هم أو يتعلم رع اه تعاى،  مكمن ُيعلِ 

 . مرتب ا يكفيهم، أو كانوا فقراء
وهو امسافر امنقطع به سفره وليس معه ما يوصله إى بلده، فيعطى ما  ،ابن السبيل :الثامن

 يسد حاجته ي سفره ولو كان غنيا . 
 بمن حاجته أشد.امزكي ر هؤاء اأصناف الثانية، ويبدأ ا جوز رف الزكاة لغ 

 : الذين ل جوز رف الزكاة هم 

 ا جوز دفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم إكراما  هم؛ أها أوساخ الناس.  -1
إَِن الَصَدَقَة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالفضل بن عباس ري اه عنها أن النبي ة يعلِب بن ربِ طَ عبد ام عن
 .(1)أخرجه مسلم «.،إَنَا ِهَي َأْوَساُخ النَاسَتنْبَِغي ِآِل حََمدٍ َا 
 دفع الزكاة لكافر إا إن كان مؤَلفا ، وا إى عبد إا إن كان مكاتبا . ا جـوز أن تُ  -1
ا جوز أن ُتدفع الزكاة إى غني إا إذا كان من العاملن عليها، أو من امؤلفة قلوهم،  -3

 . ، أو غارممجاهدين ي سبيل اه، أو ابن سبيل منقطعأو من ا
مال موجود، أو  نْ إما مِ  ،يش من يعوهم طول العاممن جد كفاف عيشه وعَ هو  الغني:و

 جارة، أو صنعة ونحو ذلك.
 :حكم رف الزكاة للجمعيات اخرية 

 م ونحوهم.جوز رف الزكاة إجاد مؤسسات لرعاية امسلمن اجدد ، أورعاية اأيتا
والعاملون ي اجمعيات اخرية الذين ا ترف هم الدولة رواتب فهؤاء جوز أن 

دولة ؛ أها نائبة مناب ترف هم اجمعية رواتب من الزكاة إن كانت تلك اجمعية بإذن ال
أما العاملون ي اجمعيات اخرية اإسامية ي باد الكفار، فيجوز رف الزكاة  اإمام،

 عى تنميتها ورفها.  عاملن فيها مقابل عملهم، ويسقط فيها إذن اإمام؛ أهم من العاملنلل
 :كيفية رف الزكاة 

جوز رف الزكاة إى صنف واحد من أهل الزكاة، وجوز دفعها إى شخص واحد من 
                                                        

 (.1171برقم ) جه مسلمأخر( 1)
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 أهل الزكاة ي حدود حاجته، وإن كانت كثرة فيستحب تفريقها عى تلك اأصناف. 
اتبه الشهري ألفي ريال لكنه حتاج إى ثاثة آاف ريال شهريا  لتغطية نفقاته ونفقات من رو

إذا دفع الزكاة إى من يظنه أها  مع ااجتهاد و، فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته من يعول
 . ، وقد برئت ذمته ، ونال أجرهللزكاة فزكاته جزئة والتحري، فبان أنه غر أهلٍ 

 موال الزكاة :حكم استثار أ 
 تنمية أموال الزكاة بالبيع والراء ينقسم إى قسمن :

هذا ا جوز له ذلك ؛ أن إخراج الزكاة ل الزكاة من ِقبل امزكي نفسه ، فتنمية أموا اأول :
 واجب عى الفور .

لتي استثارأموال الزكاة من ِقبل اإمام أو نائبه مثل الوزارات واجمعيات اخرية ا الثاي :
أنشئت بإذن اإمام ، فهذا جائز مصلحة العمل اخري ، فتجوز امضاربة هذا امال برط 

ن يقوم بذلك مراعاة حاجة الفقراء وامساكن ، بأن ا يكون هناك جهة رف عاجلة ، وأ
 ،حرمة ، وأن يكون ااستثار ي جاات مروعة اذوي اخرة واأمانة، بإذن وي اأمر

 ضت امصلحة رفه عى شكل رواتب للفقراء جاز.وإن اقت
 :أحكام أهل الزكاة 
جوز رف الزكاة من أراد أن يؤدي فريضة احج وليس عنده ما يكفيه، وجوز  -1

رفها لفك اأسر امسلم، ورفها مسلم أراد الزواج وهو فقر يريد إعفاف نفسه، 
 ن اميت من الزكاة. ـْ يوجوز سداد دَ 

ن عى فقر أن يعطي الفقر من زكاته إذا م يكن عن تواطٍؤ بينها بأن ـْين له دَ جوز م -1
 واعتباره من الزكاة. ينيعطيه ليسدد له، وا جوز إسقاط الدَ 

فإنه يعطى من الزكاة؛ أن طلب العلم  فاحتاج إذا تفرغ قادر عى التكسب لطلب العلم -3
 . نوع من اجهاد ي سبيل اه، ونفعه متعدٍ 

يسن دفع الزكاة إى الفقراء اأقارب الذين ا تلزمه نفقتهم كاإخوة واأخوات،  -1
 واأعام والعات، واأخوال واخاات ونحوهم.

 الصدقة عى امسكن صدقة، وعى ذي الرحم صدقة وصلة. -5
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 للوالد أو الولد أو الزوج: زكاةحكم دفع ال 
وا، وإى اأواد وإن سفلوا إذا كانوا فقراء وهو لَ عَ  جوز رف الزكاة إى الوالدين وإنْ  -1

نا  أو دية فيجوز أن ـْيلوا دَ مَ حَ ـما م يدفع بذلك واجبا  عليه، وكذا لو تَ  ، عاجز عن نفقتهم
 . ؛ أهم من الغارمن، وهم أحق بهمن الزكاة ي عنهم ذلكـيقض
أما الزوجة ونحوما،  كفارة نا ، أوـْ يجوز للزوج دفع زكاته إى زوجته إذا حَملت دَ  -1

 فيجوز أن تدفع زكاها لزوجها إن كان من أهل الزكاة. 
إَِنَك  اه ،َيا َنبَِي  :اْمَرَأة اْبِن َمْسُعوٍد َقاَلْت  َزْينََب أن  َعنْه اهَعْن أَي َسِعيٍد اخُْدِرِي َرِي 

 أنهفَزَعَم اْبُن َمْسُعوٍد  ، َفَأَرْدُت أَْن َأَتَصَدَق بِهِ  ، يَوَكاَن ِعنِْدي ُحي   ، َأَمْرَت اْليَْوَم بِالَصَدَقةِ 
َزْوُجِك َوَوَلُدِك  ، َصَدَق اْبُن َمْسُعودٍ »:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَبِي   ،َوَوَلَدُه َأَحق  َمْن َتَصَدْقُت بِِه َعَليِْهمْ 

 .(1)متفق عليه.«َأَحق  َمْن َتَصَدْقِت بِِه َعَليِْهمْ 
 ن أخذ الزكاة:ما يقوله م 

 قائا :  يسن من ُأعطي الزكاة أن يدعو من أعطاه
 .()متفق عليه«.الَلـُهـَم َصِل َعَليْـِهـمْ »

 .(6)متفق عليه«. الَلـُهـَم َصِل َعى آِل ُفانٍ »أو يقول: 
 .()أخرجه النسائي«. الَلـُهـَم َباِرْك فيِه وي إبلـهِ » :أو يقول

 ةزكاحكم اإخبار بال: 
فيعطيه وا خره  ،وأنه يقبل الزكاة ،خرج الزكاة إذا كان يعلم أن فانا  من أهل الزكاةـَمْن يُ 

 فهنا خره أها زكاة.  ،وإن كان ا َيدري عنه، أو كان ا يقبل الزكاة،  أها زكاة
                            ) قال اه تعاى:

 . [ 171/البقرة] (                  
 
 

                                                        

 (.11( ، واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
 (.1171(، ومسلم برقم )1122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1171(، ومسلم برقم )1127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1151/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 1)
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 صدقـة التطــوع - 5
 : هي اإحسان إى الغربامال ابتغاء وجه اه عز وجل. صدقة التطوع 

 روعية الصدقة: ـحكمة مش 

رمة بالضعفاء، ومواساة للفقراء، إى جانب ما فيه  ؛ دعا اإسام إى البذل وحض عليه
 .، وتأليف القلوببياء من البـذل واإحسـانومضاعفته، والتخلق بأخاق اأن من كسب اأجر
                                           )قال اه تعاى : 

 حكم الصدقة:   .[171 ]البقرة/ (                            
 ال: الصدقة كل وقت بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه ، وتتأكد ي زمان وأحوتسن 

، دائمة كفصل الشتاء،أوقات احاجة أفضل واحاات، كرمضان، وعر ذي احجة فالزمان
 .ونحو ذلك ، أو كارثةأوطارئة كأن حدث جاعة، أو جدب

الصدقة ي حال الصحة أفضل منها ي حال امرض، وي حال الشدة أفضل منها ي حال و
 .خاء إذا قصد ها وجه اه عز وجلالر
                              تعاى:  قال اه -1

                                                 
 .[11-2/امنافقون]                             

                              وقال اه تعاى:  -1
 .[7/احديد]              

              ) قال اه تعاى:و -3
 .[2-1]اإنسان/ (    

 فضل الصدقة:   وأفضل الصدقة عى ذي الرحم الكاشح، والكاشح: من يضمر العداوة. 
                            قال اه تعاى: -1

                               
 .[1-1 /اأنفال]                          
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         ) قال اه تعاى:و -1
 .[171 ]البقرة/  (        

                     ) قال اه تعاى:و -3
                                

 .[131-133 /ل عمرانآ]  (       
َمْن َتَصَدَق بَِعْدِل َتـْمَرٍة ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

يَِب، َوإَن اه َيتََقبَُلـَها بِيَـمينِـِه، ُثَم ُيَرِبيَها لَِصاِحبِـِه َكَا ُيَرِي ـيٍِب، َوا َيـْقبَُل اه إا الطَ ـَكْسٍب طَ 
 الصدقة:  أعظم  .(1)متفق عليه«. ُدُكْم َفُلَوُه، َحتَى َتـُكوَن ِمثَل اجَبَلِ َأَح 

َأي  الَصَدَقِة  ، َفَقاَل: َياَرُسوَل اه ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َجاَء َرُجل  إى النَبِِي 
َوا  ، َوَتْأُمُل الِغنَى ،ـْخَشى الَفْقرَ تَ  ، َأْن َتَصَدَق َوَأْنَت َصِحيح  َشِحيح  »َأْعَظُم َأْجرا ؟ َقاَل: 

 .()متفق عليه«.  ُتـْمِهُل َحتَى إَذا َبَلَغِت احُْلُقوَم ُقْلَت: لُِفاٍن َكَذا َولُِفاٍن َكَذا َوَقْد َكاَن لُِفانٍ 
  :أوى الناس بالصدقة 

اه َفبََلَغ َذلَِك َرُسوَل  ،َلُه َعْن ُدُبرٍ  دا  َأْعتََق َرُجل  ِمْن َبني ُعْذَرَة َعبْ  :َقاَل ري اه عنه  َعْن َجابِر
هُ  » :َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  يِه ِمنِي» :َفَقاَل  ،َا  :َفَقاَل  «؟أَلَك َمال  َغْرُ اُه ُنَعيُْم ْبُن َعبِْد  «؟َمْن َيْشَرِ  اهَفاْشَرَ

اْبَدْأ بِنَْفِسَك  »: َها إَِليِْه ُثَم َقاَل َفَدَفعَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَفَجاَء ِهَا َرُسوَل  ، اْلَعَدِوي  بِثََاِن ِماَئِة ِدْرَهمٍ 
ء  َفِأَْهِلَك  ،فتََصَدْق َعَليَْها ء  َفِلِذي َقَراَبتَِك  ، َفإِْن َفَضَل َيْ َفإِْن ،َفإِْن َفَضَل َعْن َأْهِلَك َيْ

ء  َفَهَكَذا َوَهَكَذا . َيِمينَك َوَعْن ِشَالَِك  َفبَْنَ َيَدْيَك َوَعنْ  :َيُقوُل  «َفَضَل َعْن ِذي َقَراَبتَِك َيْ
 .(6)مسلمأخرجه 
 : أفضل الصدقات 
َخْرُ الَصَدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر  : »ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أِي ُهَرْيَرَة ري اه عنه قال: قال َرُسوُل اه  -1

 .()البخاريأخرجه «. َواْبَدْأ بَِمْن َتُعوُل  ،ِغنى  
                                                        

 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )تفق عليهم( 1)
 (.1131( واللفظ له، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.227برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.1112برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 ،ِقِل ـــامُ  ُجْهدُ  »قال:  ؟أَي  الَصَدَقِة أَفَْضُل  اه،َيا َرُسوَل قال: َعْن أِي ُهَرْيَرَة ري اه عنه و -1
 .(1)أمد وأبو داودأخرجه «. َواْبَدْأ بَِمْن َتُعوُل 

  امرأة من بيت زوجها صدقةحكم : 
جوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، وها نصف اأجر، وحرم إذا 

 مثل أجره. زوجها أو وليها بالصدقة فلها إن أذن ها ف، علمت أنه ا يرى
َمْن َدَل َعَى َخْرٍ َفَلُه ِمثُْل  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسول قال :َقاَل ري اه عنه َصاِرِي أَِي َمْسُعوٍد اْأَنَعْن 

 .()مسلمأخرجه .  «َأْجِر َفاِعِلِه 
 عى آل البيت الصدقة حكم : 

ا حل هم ومواليهم وا صدقة التطوع، وبنو هاشم  ،جبةا حل له الزكاة الوا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . إن كانوا فقراء الزكاة الواجبة، وحل هم صدقة التطوع

 عند التوبة الصدقة حكم : 
 تستحب الصدقة عند التوبة با َقـدر عليه من مال.

إَِن ِمْن  اه،ُقْلُت َيا َرُسوَل  : -وفيه  –ي قصة توبته  –كعب بن مالك ري اه عنه  عن
َأْمِسْك : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوُل  فقال، اهَوإِى َرُسوِل  اهَتْوَبتي َأْن َأْنَخِلَع ِمْن َماي َصَدَقة  إِى 

 .(6)متفق عليه.َفإِِي ُأْمِسُك َسْهمي اَلِذي بَِخير : ُقْلُت ، « َعَليَْك َبْعَض َمالَِك َفُهَو َخْر  َلَك 
 عى الكفار الصدقة حكم : 

وسدا  جوعته، ويثاب عليها  تأليفا  لقلبه، امحارب؛ غر زصدقة التطوع عى الكافرجو
 . من إنسان وحيوان امسلم، وي كل كبد رطبة أجر
َبيْنََا َرُجل  َيْمِي بَِطِريٍق اْشتََد َعَليِْه  : »قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  أنعن أي هريرة ري اه عنه 

ا َفنَ  َب ُثَم َخَرَج ، َفإَِذا َكْلب  َيْلَهُث َيْأُكُل الثََرى ِمْن اْلَعَطِش ، اْلَعَطُش، َفَوَجَد بِئْر  َزَل فِيَها َفَرِ
َلَقْد َبَلَغ َهَذا اْلَكْلَب ِمْن اْلَعَطِش ِمثُْل اَلِذي َكاَن َبَلَغ ِمنِي ، َفنََزَل اْلبِئَْر َفَمَأَ ُخَفُه  :َفَقاَل الَرُجُل 

،  اهَقاُلوا : َيا َرُسوَل  «. َلُه َفَغَفَر َلهُ  اهبِِفيِه َحتَى َرِقَي َفَسَقى اْلَكْلَب ، َفَشَكَر َماء  ُثَم َأْمَسَكُه 
                                                        

 .(1277(، وأخرجه أبوداود برقم )1711أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 1)
 (.1123برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1722(،  وأخرجه مسلم برقم )1757أخرجه البخاري برقم )، متفق عليه( 3)
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ا ؟  .(1)متفق عليه . «ٍة َأْجر  ــِي ُكِل َكبٍِد َرْطبَ  » :َفَقاَل  َوإَِن َلنَا ِي َهِذِه اْلبََهاِئِم َأَْجر 
 :حكم إعطاء السائل 

 .يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطيةل الفقر ما يغنيه عن سؤال غره ، والسنة إعطاء السائ
ليقوم عى  : يا رسول اه، صى اه عليك، إن امسكنقالت  د ري اه عنهايْ جَ أم بُ  عن

َياُه إ َتـِجِدي َلـُه َشيْئا  ُتْعطِينَـهُ  إْن َلـمْ : »ملسو هيلع هللا ىلصباي، فا أجد له شيئا  أعطيه إياه، فقال ها رسول اه 
 .()أخرجه أبو داود والرمذي«.َفاْدَفعيِه إَليْـِه ي َيِدهِ  إَا ظِْلفا  ُمـْحَرقا  

 :عقوبة السؤال من غر حاجة 
َما َيَزاُل الَرُجُل َيْسأُل النَاَس َحتَى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال َرُسوُل اه  -1

 .(6)متفق عليه«. ي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلـْحـمٍ  َيْأَي َيْوَم الِقيَاَمِة َوَليَْس 
، َمْن َسأَل النَاَس أْمَواَلـُهـْم َتـَكث را  : »ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أي ُهَرْيَرَة ري اه عنه قال: قال َرُسوُل اه و -1

 .()أخرجه مسلم«. ، َفْليَْستَِقَل أْو لِيَْستَـْكثِرْ َفإَنَا َيْسأُل َجـْمرا  
  َسألةله ام حّل ـتَ  ن  م: 

لة، أو تصيبه جائحة، أو َا ـامسألة إا من سلطان، أو ي أمر ا بد منه كأن يتحمل حِ  اجوز
 أصابته فاقة وليس عنده ما يكفي لذلك، وما سوى ذلك فهو سحت. 

 امََسائُِل ُكُدوح  َيْكدُح بِـَها الّرُجُل َوْجَهُه، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة ري اه عنه عن النبي  -1
َشاَء َأبَقى َعَى َوْجِهِه، َوَمْن َشاَء َتَرَك، إَا أَْن َيْسأَل الَرُجُل َذا ُسْلَطاٍن، َأْو ي َأْمٍر ا َيـِجُد َفَمْن 
 .()أخرجه أمد وأبو داود«. ِمنْـُه ُبّدا  

َأْسَأُلُه  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َتـَحَمْلُت َحـَاَلة  َفَأَتيُْت َرُسوَل ري اه عنه قال: َقبِيَصَة ْبِن ُمـَخاِرٍق  َعنْ و -1
ْسَأَلَة َا إَِن امَ  ،َُقبِيَصة َيا» :َقاَل ُثَم َقاَل  «أَِقْم َحتَى َتْأتِيَنَا الَصَدَقُة َفنَْأُمَر َلَك ِهَا : »فِيَها َفَقاَل 

َوَرُجل   ،ُيِصيبََها ُثَم ُيْمِسُك ْسَأَلُة َحتَى ـَاَلة  َفَحَلْت َلُه امَ َحَمَل َح ـَرُجٍل تَ  :َحِل  إَِا ِأََحِد َثَاَثةٍ 
ا ِمْن َعيٍْش اَحْت َماَلُه َفَحَلْت َلُه امَ َأَصاَبتُْه َجاِئَحة  اْجتَ  ا)ْسَأَلُة َحتَى ُيِصيَب ِقَوام   َأْو َقاَل ِسَداد 

                                                        

 (.1111(، ومسلم برقم )1323، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.225(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )1227/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 ( واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )1171البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 3)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.1232(،  وأخرجه أبو داود برقم )11512/أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)



 
11 

ا  :ْوِمهِ َجا ِمْن قَ َيُقوَم َثَاَثة  ِمْن َذِوي احِ َوَرُجل  َأَصاَبتُْه َفاَقة  َحتَى  (،ِمْن َعيْشٍ  َلَقْد َأَصاَبْت ُفَان 
ا ِمْن َعيٍْش ، َفَحَلْت َلُه امَ َفاَقة   ا ِمْن َعيْشٍ )ْسَأَلُة َحتَى ُيِصيَب ِقَوام  (، َفَا ِسَواُهَن َأْو َقاَل ِسَداد 

 .(1)أخرجه مسلم. «ُسْحت ا َيْأُكُلَها َصاِحبَُها ُسْحت ا َقبِيَصةُ  ْسَأَلِة َياِمْن امَ 
 ار من الصدقات :فضل اإكث 

، وسد حاجة الفقراء يسن اإكثار من اإنفاق ي وجوه الر، وذلك سبب حفظ ماله وكثرته
 وامساكن، وزيادة اأجر والثواب ، والتخلق بأخاق اأنبياء.

                                         )قال اه تعاى :  -1
 .[121]البقرة/ (                                            

َما ِمْن َيوٍم ُيْصبُِح الِعبَاُد فيِه إا َمَلَكاِن » قال : ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي  -1
«. َأعِط ُمـْمِسكا  َتَلفا   َينِْزاِن َفيَـُقوُل َأَحُدُهـَا: الَلـُهـَم أَْعِط ُمنِْفقا  َخَلفا ، َوَيـُقوُل اآَخُر: الَلـُهـمَ 

 .()متفق عليه
 :إذا أسلم امرك فله أجر صدقته قبل اإسام 

أرأيت أشياء كنت أتـَحنَُث ها ي  ،عن حكيم بن حزام ري اه عنه قال: قلت يا رسول اه
َأْسَلـْمَت : »ملسو هيلع هللا ىلصاجاهلية من صدقة أو عتاقة، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي 

 .(6)متفق عليه«. ى َما َسَلَف ِمْن َخْر عَ 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1111(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.113(، واللفظ له، ومسلم برقم )1132أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 اداتـــــــالعب
 
 
 

 امــكتاب الصي -5
 
 ويشتمل عى ما يي:    

 فقه الصيام -1
 فضائل الصيام -7
 امـأحكام الصي -3
 امــسنن الصي -4
 افــــــالعتك -5
 زكاة الفطر -6
 صوم التطوع -2
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 كتاب الصيام - 5
 فقه الصيام -1

 :من طلوع الفجر  ،امفطراترب، واجاع، وسائرـهو اإمساك عن اأكل، والش الصوم
 حكمة تنوع العبادات:   الثاي إى غروب الشمس، بنية الصوم، تقربا  إى اه عز وجل. 

 وليفتح له أبواب  ،أم يمتثل أمر ربه ادات ليختر العبد هل يتبع هواه،اه عز وجل نَوع العب
 .الي كل ح الواسعة للوصول إليه، ويسهل سبل كسب اأجر والثواب اخر
امحبوبات  من الدين ماينقسم إى كف عن امحبوبات كالصيام، فإنه امتناع عن سبحانه فجعل

للمحبوبات  ومن الدين ما هو بذل، عز وجل من الطعام، والراب، واجاع، ابتغاء وجه اه
وربا هون ، عزوجل كالزكاة، والصدقة، وذلك بذل للمحبوب وهو امال ابتغاء وجه اه

  .رء أن ينفق ألف ريال وايصوم يوما  واحدا ، أوبالعكسعى ام
                           ) قال اه تعاى: 

 صاح القلب:  . [3/امائدة] (                       
 .، ولذته بمناجاته وأنسه به، صاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية عى ربه 

وفضول خالطة اأنام ما يقطعه عن  ،راب والكام وامنامـفضول الطعام والش وما كان
رع هم من  اقتضت رمة العزيز الرحيم بعباده أنْ  ،ربه، ويزيده شعثا ، ويشتته ي كل واد

الصوم ما ُيذهب فضول الطعام والراب، ويستفرغ من القلب أخاط الشهوات التي تعوقه 
 .عن سره إى اه تعاى

ورع هم ااعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب عى اه ومعيّته عليه، واخلوة به، 
ورع لأمة حبس اللسان عن كل ما ا ينفع ي اآخرة، ورع هم ، واانقطاع عن غره

                 :، فلله احمد والشكرقيام الليل الذي ينفع القلب والبدن

 وعية الصيام:حكمة مر  .[25/احج]   
 وترك امحرمات.  ، الصيام وسيلة لتقوى اه عز وجل بفعل الواجبات -1
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عى حمل  والتدربِود اإنسان عى ضبط النفس، وكبح ماحها، ـالصيام ُيع -1
 امسؤولية، والصر عى امشاق. 

ى فيدفعه ذلك إ وجوعهم وفقرهم، الصوم جعل امسلم يشعر وحس بآام إخوانه، - 3
 . بن امسلمن البذل واإحسان إى الفقراء وامساكن، فتتحقق بذلك امحبة واأخوة

 .ي الصوم تزكية للنفس، وتطهر ها من اأخاق الرذيلة، واأخاط الرديئة -1
فيستعيد نشاطه  ، يسريح فيه من اامتاء والتفريغ ،راحة للجهاز اهضميي الصوم  -5 

 . البدنية والقلبية واأخاقية ذلك من منافع الصيام وغر وعافيته وقوته
  :فقه الصيام 

 الصيام نوعان :
غروب  إىمن طلوع الفجر راب ـ: صوم أصغر، وهو صوم البدن هارا  عن الطعام والشاأول

 الشمس كصيام رمضان ، وصوم التطوع.
نيات واأقوال : صوم أكر، وهو صوم القلب واجوارح عن كل ما حرم اه من الالثاي

 ليا  وهارا ، بل طول العمر كله. ،واأعال واأخاق
ماء الكوثر  عىالصوم يبدأ من بلوغ اإنسان إى أن يموت، والفطر منه بعد اموت وهذا 

ي النعيم امقيم الذي م تره عن ، وم تسمعه  وزيادة كبد احوت، ثم اخلود ي اجنة
 أذن، وم خطر عى قلب بر.

ي الصوم اأكر، الذي هو  للروعا  جعل الصوم اأصغر وسيلة وسلَ  ومن رمة اه أنْ 
           )ما أمر اه به ، واجتناب كل ما هى اه عنه كا قال سبحانه : كل فعل 
 .[113]البقرة/   (                                                             

 ثواها، فهم كاأنعامهم ي  ظّ َح وا  ،هم ي الصيام اأصغر واأكر ظّ حَ أما الكفار فا 
 . ا يمتنعون عن يء ، بل هم أضل

                                            ) قال اه تعاى:
                                    ) 

 .[172/عرافاأ]
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 فضائل الصيام -7
  :مكانة الصيام 

 .ريفا  وتعظيا  لهـأضافه اه إليه تشمن أركان اإسام، الرابع ركن هو الصيام رمضان 
كتبه اه عى هذه  عظيم مكانة الصيامول ،فرضه اه عز وجل ي السنة الثانية من اهجرة

 . رمضاناتتسع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صام رسول اه  اأمة وعى اأمم قبلها،
  :فضل شهر رمضان 
                                ) قال اه تعاى: -1

  .[115البقرة/]  (      
                         قال اه تعاى:و -1

  .[113]البقرة/        
َحْت َأبَواُب ـتِ ـَذا َجاَء َرَمَضاُن فُ إ: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريـرة ري اه عنـه قال: قال رسـول اه و -3

 .(1)متفق عليه«. نُ النَاِر، َوُصِفَدِت الَشيَاطَواُب اجَنَِة، َوُغِلقْت َأب
  :فضل الصوم 
 ، ُكل  َعَمِل ابِن آَدَم ُيَضاَعُف : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

ا َأْجِزي : إَا الَصوَم، َفإَنـُه ي، َوَأن َسبِْعِاَئِة ِضْعٍف، َقاَل اه َعَز َوَجَل ىَسنَُة َعْرُ َأْمثَالِـَها إاحَ 
، لِلَصاِئِم َفْرَحتَاِن: َفْرَحة  ِعنَْد فِطِْره، َوَفْرَحة  ِعنَْد لَِقاِء َرِبـِه، َوَتـُه َوَطَعاَمُه ِمْن َأْجيبِـِه، َيَدُع َشهْ 

 .()متفق عليه «.يَُب ِعنَْد اه ِمْن ِريِح امِْسِك َوَلـُخُلوُف فِيِه َأطْ 
َمْن َصاَم َرَمَضاَن إيَانا  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .(6)متفق عليه«. بِـهِ َر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذنَواْحتَِسابا  ُغفِ 
يَها َباب  َواٍب، فيَُة َأب اجَنَِة َثَاني»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه عن النبي و -3

 .()متفق عليه«. الَصاِئُمونَ  ، ا َيْدُخُلـُه إَا ُيَسَمى الَرَيان

                                                        

 (،  واللفظ له.1172(، ومسلم برقم )3177ري برقم )، أخرجه البخامتفق عليه( 1)
 (،  واللفظ له.1151(، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.721(، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1151( واللفظ له، ومسلم برقم )3157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 حكم صوم رمضان:  أحكـام الصيـام - 3
جب صوم رمضان عى كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر عى الصوم، مقيم، ذكرا  كان أو أنثى، 

 . - وهذا خاص بالنساء -النفاس و  من اموانع كاحيض لٍ خا
 وقد أوجب اه الصيام عى هذه اأمة كا أوجبه عى اأمم قبلها. 

            ) قال اه تعاى:  -1
 .[113]البقرة/ (    

ْسَاَم ُبنَِي َعى َخ  »ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابِن عمَر رَي اهُ عنُها قاَل: قاَل َرسوُل اه و -1  ،ْمسـإَِن اْإِ
 ثبوت دخول شهر رمضان:  .(1)متفق عليه.«َوَحِج البَيِْت  ،َوِصيَاِم َرَمَضانَ  ،َوإِيتَاِء الَزَكاةِ  ،َوإَِقاِم الَصَاةِ  اه،َشَهاَدِة أَْن َا إَِلَه إَِا 

 رمضان بأحد أمرين:  يثبت دخول شهر
 كان أو امرأة. عدل، قوي البر، رجا  شهر رمضان من مسلم،  رؤية هال :اأول
 .رمضان هالإذا م ُير  شعبان ثاثن يوما  شهر إكال : الثاي

َوأْفطُِروا لُِرْؤَيتـِه، َفإْن ُغبَِي ، ُصوُموا لُِرْؤَيتـهِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النَبِي  
 ام رؤية هال رمضان:أحك  .()متفق عليه«. َعَليُْكْم َفأْكِمُلوا ِعَدَة َشْعبَاَن َثاثنَ 

مع صحو ليلة  رمضان إذا م ُير هالوء بالصوم، إذا ثبت دخول شهر رمضان وجب البد
 .َر ـالثاثن من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قَ 

ولزمهم صوم يوم بعد ، َأفطروا شوال رين يوما  ثم رأوا هالـوإذا صام الناس ثانية وعش
 :رؤيةمن يلزمه الصوم بال  .شوال هال يروااموا بشهادة واحد ثاثن يوما  فلم ُير اهال م يفطروا حتى وإن ص ، العيد
مطالع اهال ختلفة، فلكل إقليم أو  أنإذا رأى اهال أهل بلٍد لزمهم الصوم، وحيث  -1
فابد أن وإذا رؤي اهال ي امرق  ،طر حكم خصه ي بدء الصيام وهايته حسب رؤيتهمقُ 

 هل عى من كان ي جهة امغرب ، وإذا رؤي ي امغرب فا يلزم أن هل عى أهل امرق .

                                                        

 .( واللفظ له12( ، ومسلم برقم )1، أخرجه البخاري برقم )تفق عليهم (1)
 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وإن صام امسلمون ميعا  ي أقطار اأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل عى 
 . الوحدة واإخاء وااجتاع، وإى أن يتحقق ذلك إن شاء اه تعاى

 ،ع دولته، وا ينقسم أهل البلد عى أنفسهم فيصوم بعضهم معهافعى كل مسلم أن يصوم م
 حسا  مادة الفرقة التي هى اه عنها.  ؛وبعضهم مع غرها

أفطر رأى هال شوال وُرَد قوله  ومن، صام را   وُرَد قوله ، من رأى وحده هال رمضان -1
 حكم إعان دخول رمضان:  قبل الشمس فهو لليلة اماضية.  هارا  فهو لليلة امقبلة، فإن غابرمضان وإن ُرئي هال را ، 

روعة وامباحة دخول شهر رمضان إذا ـجب عى إمام امسلمن أن ُيـعلن بالوسائل امش
 . ، وقد تير وحقق ذلك اآن بفضل اه عز وجل وكذا خروجه ،ثبتت رؤية هاله رعا  

 صوم من جهل الوقت:  حكم  أرض عى صيام موَحد ، وعيد موَحد.فنسأل اه عز وجل أن جمع امسلمن ي أقطار ا
 َمْن َجِهل وقت الصوم كاأعمى والسجن وغرهم فله ثاث حاات:

 : إذا وافق صومه الشهر أو بعده فصومه صحيح عدا اأيام التي ا يصح صومها.اأوى

 ا.: إن صام قبل الشهر م يصح؛ أنه جاء بالعبادة قبل وقتهالثانية

 : إن وافق صومه الليل دون النهار م يصح؛ أن الليل ليس وقتا  للصوم. الثالثة

                                    ) قال اه تعاى: 
                                                 

 من صام ي بلد ثم سافر:  حكم  . [112]البقرة/   (                         
إذا صام امسلم ي بلد ثم سافر إى بلد آخر فحكمه ي الصيام واإفطار حكم البلد الذي 

ى يوما  ـرين يوما  قضـانتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر أقل من تسعة وعش
 نية الصيام: أحكام   .، وإن رجع إى بلده أفطر معهمما  فا يفطر إا معهمبعد العيد، ولو صام أكثر من ثاثن يو

وا ارياء   أن يصوم رمضان إيانا  واحتسابا ، جب عى امسلم ليحصل عى اأجر -1
جر عند ره، وحتسب اأمَ أو متابعة أهل بلده، فيصوم أن اه أَ  ،وا تقليدا  للناس ،سمعة
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                                   : العبادات ، وكذا سائرتعاى اه
 .[11-11/الزمر]       
وغره ، وجزئه  من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان الواجب جب تعين نية الصوم -1

اب النية، ورمضان كله ؛ أن اأصل استصحن كل الشهروكذا ي صيام امتتابعنية واحدة ع
 ويصح صوم النفل بنية من النهار إن م يفعل ما ُيفطِر بعد طلوع الفجر.  كيوم واحد،

قامت البينة بالرؤية  لو إذا م يعلم وجوبه بالليل كا يصح صوم الفرض بنية من النهار -3
؛ أنه رع ي  أكل وإن كان قد يلزمه قضاء وا ، يومه فإنه يمسك بقية النهار ي أثناء

  .الواجب بعد العلم به
 ونحوهم، من وجب عليه الصوم هارا  كامجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم -1
 هؤاء ُتـجزهم النية من النهار حن الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو ربوا، وا قضاء عليهم.ف
من نوى الصوم ثم تسحر، وغلبه النوم وم يستيقظ إا بعد غروب الشمس فصومه  -5

 .، لكنه آثم إن فرط وتساهل ، فعليه التوبة وااستغفار صحيح وا قضاء عليه
 .واإمساك عن امفطرات ،النية من نوى اإفطار أفطر؛ أن الصيام مركب من ركنن: -2

 فإذا نوى اإفطار سقط الركن اأول وهو أساس اأعال، وأعظم مقومات العبادة وهو النية. 
ن كان غدا  من رمضان فأنا صائم، فتبن أنه من نام ليلة الثاثن من شعبان وقال: إ -7

 صيام الكبر وامريض:حكم   رمضان فصومه صحيح.
أطعم عن كل يوم  - مقيا  كان أو مسافرا   - من أفطر لكر أو مرض ا ُيرجى برؤه -1

ويدعو إليه  ، اأيام التي عليه بعدد فيصنع طعاما   ، مسكينا ، ويكفيه ذلك عن الصيام
إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء َأَخره  وهو باخياريرسله إليهم ، ، أو  امساكن

 خرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه امسكن.ـإى آخر يوم، وله أن يُ 
                           ) قال اه تعاى: 

                                

 . [111-113]البقرة/ (                        
 من أصابه اخرف والتخليط فا صيام عليه وا كفارة؛ أنه مرفوع عنه القلم. -1
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  :حكم صيام احائض والنفساء 
وإذا َطُهرتا أثناء النهار، ، حرم الصوم عى احائض والنفساء، فتفطران وتقضيان فيا بعد

 اإمساك، بل يلزمهم القضاء فقط.  هؤاء ا يلزمفم مفطرا  أثناء النهار، أو مسافر قد
جوز للمرأة تناول ما يمنع احيض أجل الصيام أو احج إذا قرر أهل اخرة من اأطباء و

 حكم صيام احامل وامرضع :  أن ذلك ا يرها، وخر ها أن تكف عن ذلك. 
أو عى أنفسها  ،خافتا عى أنفسهاصامتا ، وإن قدرتا عى الصيام احامل وامرضع إن 

 حكم الصيام ي السفر:   .، وا كفارة عليهاثم قضتا فيا بعد ،أفطرتا ي رمضان ، أو عى ولدهاوولدها
 .لكل مسلم ي الصاة والصيام حكم امكان الذي هو فيه -1

 سطح اأرض، أو كان عىسواء كان عى  ، فالصائم يمسك ويفطر ي امكان الذي هو فيه
 طائرة ي اجو، أو عى سفينة ي البحر. سيارة ي الر، أو عى

 .الفطر ي السفر مطلقا   للمسلماأفضل  -1
وامسافر ي رمضان إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أوى، وإن كان يشق 

صيام ي السفر مشقة شديدة عليه الصيام ي السفر فالفطر أوى، وإن كان يشق عليه ال
 فالفطر ي حقه واجب، ويقي فيا بعد. 

ـْم َيـِعِب الَصاِئُم َعى امْفطِِر، َفلَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: ُكنَا ُنَسافُِر َمَع النَبِِي 
 صوم امغمى عليه: حكم   .(1)متفق عليهْفطُِر َعى الَصاِئِم. َوا ام

 ثم صام فأغمي عليه ميع النهار أو بعضه فصومه صحيح.  من نوى الصوم -1
أو بعضه بمرض من إغاء ونحوه ثم أفاق فيلزمه قضاء من فقد شعوره ي رمضان  -1

 أحكام الصائمن :  ثم أفاق لزمه القضاء. بمخِدر، أو مسكر، ومن فقده بفعله واختياره الصيام،
 ، وا إثم عليه. فصيامه صحيح ،هار رمضان إذا أكل امسلم، أو رب، أو جامع، ناسيا ، ي

                                                        

 (.1111(، ومسلم برقم )1217، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 إذا احتلم امسلم وهو صائم فصيامه صحيح، وعليه ااغتسال، وا إثم عليه.و
 ي فيا بعد. ـمن كان مريضا  يشق عليه الصوم ويره فالصوم عليه حرام، والفطر واجب، ويقضو
نابة وغسل احيض اأفضل للمسلم أن يكون عى طهارة دائا ، وجوز تأخر غسل اجو

 والنفاس من كان صائا  إى طلوع الفجر، والصيام صحيح. 
السنة من أراد سفرا  ي وإا إذا فارق العمران،  ومن أراد السفر فا يرخص برخص السفر

إذا أقلعت الطائرة قبل غروب وفا يفطر إا إذا فارق العمران،  أن يفطروأراد رمضان 
 .فا حل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس ،وارتفعت ي اجو ،الشمس

من أكل معتقدا  أنه ي ليل فبان هارا ، أو أكل معتقدا  أن الشمس قد غربت فبان أها م و
 وا قضاء عليه.  ،تغرب فصومه صحيح

فله أجر عظيم،  مصلحة غره كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحوما متعمدا   ومن أفطر
 كيفية الصيام ي الباد التي ل تغيب عنها الشمس:  . إثم عليه ، وا القضاء فقط وعليه

وا تطلع فيها الشمس شتاء، أو ي باد  ،من كان يقيم ي باد ا تغيب عنها الشمس صيفا  
يستمر هارها ستة أشهر وليلها كذلك، أو أكثر، أو أقل، فعليهم الصاة والصيام معتمدين 

رين ساعة، ـلليل من النهار، ويكون جموعها أربعا  وعشعى أقرب بلد إليهم يتايز فيه ا
 حسب توقيت ذلك البلد. ،فيحددون أول شهر الصيام وهايته، وبدء اإمساك واإفطار

ولو طال  - وغروب شمسٍ  ،رٍ ز فيها الليل والنهار بطلوع فجومن كان يقيم ي باد يتاي
 قدر رعا  .يصوم ويصي  كغره ي الوقت امفإنه  -أحدما جدا  
 . [12/التغابن] (                  ) قال اه تعاى:

  :حكم من ترك صيام رمضان 
وتصح  ،ومن ترك الصوم هاونا  وكسا  فا يكفر، رفَ من ترك صوم رمضان جاحدا  لوجوبه كَ 

 . ؛ لركه ركنا  عظيا  من أركان اإسامصاته، لكنه آثم إثا  عظيا  
 حكم من سمع أذان الفجر واإناء ي يده:  . [23/النور]   (                               )  تعاى:قال اه

 فا يضعه حتى يقي حاجته منه. من سمع أذان الفجر واإناء ي يده
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  :اأشياء التي يفسد ها الصوم ما يي 
 ي هار رمضان.  متعمدا   اأكل والرب -1
 ع ي هار رمضان. اجا -1
 . ي هار رمضان إنزال امني يقظة بمبارة، أو تقبيل، أو استمناء، أو نحوها -3
 استعال اإبر امغذية للبدن ي هار رمضان.  -1

 وهذه امفطرات يفطر ها الصائم إذا فعلها متعمدا ، عاما ، ذاكرا  لصومه. 
 خروج دم احيض والنفاس ي هار رمضان.  -5
 الردة عن اإسام. -2
 وينقسم غسيل الكى إى قسمن :غسيل الكى ،  -1

الغسيل الدموي ، وهو سحب دم امريض من أحد اأوردة ليمر بجهاز يقوم بعمل  اأول :
 الكلية الطبيعية مع إضافة بعض امواد إليه ، ثم يعود للبدن نقيا  ي مدة ثاث أو أربع ساعات .

 ا ينقض الوضوء ، لكنه يفسد الصوم .وخروج هذا الدم ودخوله 
الغسيل الروتيني ، وهو أنبوب يوضع ي جوف بطن امريض بن الرة والعانة ،  الثاي :

 جمع الدم والبول والسوائل ، ثم يقوم امريض بتفريغ هذا اأنبوب ما اجتمع فيه .
، أوغائطا   ،كان بوا   ، وإنوا يفسد الصوم ،إن كان اخارج دما  فا ينقض الوضوء: وحكمه

وإذا ظهر  لكنها ا تفِطر، ،مضـرة بلع النخامة عى الصائم وغره؛ أها مستقذرة مرح  فإنه ينقض الوضوء وا يفسد الصوم .  -وهذا هو الغالب - أو ما له صفتها
 امفطرات:أنواع   فا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر.أو ذاق طعاما  دم من لسانه، أو أسنانه، 

 امفطرات ترجع إى نوعن:
كحقن  دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كاأكل والرب وما يقوم مقامها :اأول

 ره كرب الدم وامسكر ونحوما.ـ، أو أشياء تضالدم للمريض 
تعمد اجاع، خروج أشياء منهكة للجسم، مضعفة له، فتزيده ضعفا  إى ضعف ك :الثاي

 ومنها:  ،اأشياء التي ل يفسد ها الصوم كثرة  والنفاس. ،ودم احيض ء،وااستمنا
والدهانات،  ،والغسيل امِــْهبي، والتحاميل ، وااحتام،ري إحليلهطَ قَ ـوما يُ  واحقنة، الكحل، 
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ومداواة اجروح، والطيب، والدهن، والبخور، واحناء،  وامراهم، واللصقات العاجية،
 دْص والفَ  واحجامة، والقيء،وبلع الريق من غرمع،  عن أواأذن أواأنف،والقطرة ي ال

امذي  رس، وخروجـرق، واستخراج الدم، والرعاف، والنزيف، ودم اجروح، وخلع الضللعِ 
كل ومعجون اأسنان،  حليل الدم، وبخاخ الربو،و ،أو النظافةااغتسال للترد و والودي،

 ر الصائم.ذلك ا يفطِ 
، وتأخرها إى كإبرة السكر ونحوها برة إذا كانت للدواء ا للتغذية ا تفسد الصومواإ

واأقراص التي توضع حت اللسان لعاج اأزمات القلبية ا تفطِر  ،قدر أوى الليل إنْ 
يدخل منها يء إى اجوف، بل ُتـمتص ي الفم، فهي تشبه امضمضة،  الصائم؛ أنه ا

 ما حلل منها . لكن برط أا يبتلع

ومنظارامعدة أنبوب طبي يدخله الطبيب ي امريض عن طريق الفم إى البلعوم ، ثم إى 
 امريء، ثم إى امعدة ، ليصور ما ي امعدة من قرحة ونحوها .

 وهذا امنظار ا يفطِر ، إا إن وضع عليه مادة دهنية مغذية تسهل دخوله إى امعدة فإنه يفطر .
اموضعي لبعض اأعضاء ا يفِطر سواء كان عن طريق الشم، أو بإدخال إبر جافة  والتخدير

حت اجلد ، أو بحقن الوريد ، فهذا كله ا يفسد الصوم ؛ أنه موضعي ، وا يدخل اجوف ، 
وا يزول معه الوعي ، أما التخدير الكي فإن م يفق امريض ميع النهار فا يصح صومه ، 

 من النهار فصومه صحيح . وإن أفاق جزءا  
 وقسطرة الراين ا تفطر ؛ أها ليست أكا  وا ربا  وا ي معناما .

والتلقيح الصناعي ي رحم امرأة ايفسد صومها ، أما إخراج امني من الرجل من أجل 
 التلقيح فهو مفسد للصوم ، سواء أخرجه أو ُأخرج منه .

ج امرأة إى الرحم ا يفِطر ، وكذا تركيب اللولب ومنظار الرحم الذي يدخل عن طريق فر
التي خرج من فرج امرأة عند الفحص والسوائل والرطوبات والدم  للمرأة ا يفسد الصوم ،

 ا تفسد صيامها ؛ أنه ا يفسد الصوم إا دم احيض أو النفاس .
 إا فا .واحقنة الرجية إذا كان فيها مواد غذائية أو ماء فإها تفِطر ، و

                          ) قال اه تعاى:
 . [115/البقرة]   (               
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 بالدم: لصائما حكم ترع 
 :ما يكره للصائم  الترع بالدم ا يفسد الصوم ، واأَوى تأجيله إى ما بعد إفطار الصائم ؛ لئا يضعفه.

 ومع ريقه وبلعه ضة وااستنشاق، وذوق طعام با حاجة،يكره للصائم امبالغة ي امضم
 ما جب عى الصائم :  واحجامة ونحوها إن أضعفته. 

رب وغرما إذا تبن له طلوع ـاإمساك عن امفطرات من اأكل والش جب عى الصائم
 اجتناب كذب وغيبة وشتم ي كل وقت، وي رمضان آكد.  عليه جب، و الفجر الثاي

وِر َوالَعَمَل بِـِه، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ري اه عنه عن النبي  عن أي َمْن َلـْم َيَدْع َقْوَل الز 
اَبـهُ  ٬َواجَْهَل، َفَليَْس   :ي الصيامالوصال حكم   .(1)أخرجه البخاري«. َحاَجة  َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَرَ

 .صوم يومن فأكثر من غر أكل ورب بينها هو :الوصال
 نوعان :والوصال 

 وصال إى الَسَحر ، وهذا جائز ، لكنه خاف اأوى . -1

 وصال إى أن تغرب شمس الغد ، أو أياما  متتالية ، فهذا منهي عنه .  -1

ُكْم ـ ـا ُتَواِصُلوا، َفَأي: »يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه عن أي سعيد اخدري ري اه عنه أنه سمع 
َكَهيْئَتُِكْم،  َلْسُت »قال:  ،قالوا: فإنك تواصل يا رسول اه« تَى الَسَحرِ َأَراَد َأْن ُيَواِصَل َفليَُواِصْل َح 

 :زوجته لصائماحكم تقبيل ومبارة   .()أخرجه البخاري«. إِي َأبِيُت ي ُمْطِعم  ُيْطِعُمني، َوَساٍق َيْسقنِ 
إذا  وتهتقبيل الرجل امرأته ومسه ومبارته ها وهو صائم كل ذلك جائز ولو حركت شه

 فإن خي الوقوع فيا حرم اه من نزول امني حرم عليه ذلك. ،  أمن عى نفسه
َوَكاَن َأْمَلَكُكْم  ،ُيـَقبُِل َوُيبَاِرُ َوُهَو َصاِئم   ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن النَبُِي 

 .(6)متفق عليهإْربِـِه. 
                                                        

 (.2157برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1227برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )1217، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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  :حكم اجاع ي هار رمضان 

، انتهاكه حرمة الصيام ؛آثم، أو مبارة زوجته بدون ماع فهوئم باستمناءإذا أنزل الصا -1
 القضاء دون الكفارة. و التوبة وعليه

فعليه القضاء دون  ،ثم جامع زوجته ي النهار ،ي رمضان وصام ي سفره من سافر -1
 . ، وا إثم عليه ؛ أنه مسافرالكفارة

ا  عاما  ذاكرا  فهو آثم ؛ خرقه حرمة رمضان، متعمدمن جامع ي هار رمضان وهو مقيم  -3
 ها ، أو جاها ، أو ناسيا  فصومه صحيح وافإن كان ُمكرَ ، القضاء والكفارة و وعليه التوبة
 . ذلكقضاء وا كفارة، وامرأة كالرجل ي  إثم عليه ، وا

 اأيام، وإنْ  إذا جامع زوجته ي يومن أو أكثر ي هار رمضان لزمه كفارة وقضاء بعدد -1
 كرره ي يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء. 

كانت زوجته طاهرة من احيض أو النفاس ي أثنائه  يومٍ  هارِ  إذا قدم امسافر مفطرا  ي -5
 كفارة الفطر باجاع ي هار رمضان:   جاز له أن جامعها. 

 جب هذه الكفارة عى الرتيب اآي:
م شهرين متتابعن، فإن م يستطع فإطعام ستن مسكينا  لكل عتق رقبة، فإن م جد صا

 .مسكن نصف صاع من طعام، فإن م جد سقطت
 ا جب بغر اجاع ي هار رمضان من يلزمه الصوم إذا فعله عاما  متعمدا   الكفارةهذه و

 فا كفارة عليه.  ، أو ي سفر،أو قضاء ،أو نذر ،فمن واقع ي صوم نفل ذاكرا ،
فقال: َهلكُت يا رسول اه. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن أي هريرة ري اه عنه قال: جاء رجل إى النبي ع
؟»قال: وقعت عى امرأي ي رمضان، قال: « َما َأْهَلَكَك؟» قال: ا، « َهْل َتـِجُد َما ُتْعتُِق َرَقبَة 

؟»قال:  َفَهْل َتـِجُد ما ُتْطِعُم ِستَِن »قال: . قال: ا« َفَهْل َتْستَطِيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْنِ
قال: « َتَصَدْق بِـَهَذا»فيه مر فقال:  ٍق رْ بعِ  ملسو هيلع هللا ىلصفأُي النبي ، قال: ا، قال: ثم جلس« ِمْسِكينا ؟

حتى بدت أنيابه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصأفقر منا؟ فا بن ابتيها أهُل بيٍت أحوُج إليه منا، فضحك النبي 
 .(1)متفق عليه«. َلَك اْذَهْب فَأْطِعْمُه َأهْ »قال: 

                                                        

 (،  واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )1232، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اأشياء التي ل ينقطع ها تتابع الصيام:  

 ونحوما هي: متتابعن اأشياء التي ا ينقطع ها تتابع الصيام من عليه صيام شهرين
 صفة قضاء صيام رمضان:  والنفاس. ،العيدان، والسفر، وامرض امبيح للفطر، واحيض

وقضاء ي حق ذوي  .. حق غر ذوي اأعذاراه عز وجل أوجب صيام رمضان أداء  ي -1
يستطيع  واإطعام ي حق من ا ،والنفاس واحيض ،وامرض اأعذار التي تزول كالسفر

 . اونحوم وامريض الذي ا يرجى برؤه الصيام أداء وا قضاء كالكبر
ضاء رمضان يسن قضاء رمضان فورا  متتابعا ، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن َأَخَر ق -1

 . والتوبة وااستغفار وعليه القضاء ،إى ما بعد رمضان آخر بغر عذر فهو آثم
من أفطر رمضان، أو بعضه، عاما ، متعمدا ، ذاكرا ، با عذر، فا يرع له القضاء وا  -3

، فعليه التوبة وااستغفار.   حكم قضاء الصيام عن اميت:   يصح منه، وهو آثم إثا  عظيا 
مات وعليه صيام من رمضان، فإن كان معذورا  بمرض ونحوه فا يلزم عنه قضاء  من -1

 وا إطعام، وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه.
حب لوليه قضاؤه، من مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو نحو ذلك استُ  -1

 . ، وكتب اه اأجر للميت ومن قى عنهوالوي هو الوارث، وإن قضاه غره صح وأجزأ
هُ ـَمْن َماَت َوَعَليْـِه ِصيَام  َصاَم َعنْـُه َولِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعاِئَشَة َرِي اه َعنْـَها أَن َرُسوَل اه   «.يـ 

 حكم صوم يوم العيد :  .(1)متفق عليه
 حرم عى امسلم صوم يوم عيد الفطر وعيد اأضحى ، وا يصح منه.

نهي إن عاد إى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كا لو صام امسلم يوم العيد فصومه الف
وإن كان النهي يعود إى قول أو فعل ختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل ،  حرام وباطل

، لكنه ُينقص  وإن كان النهي عاما  ي العبادة وغرها فهذا ا ُيبطلها،  وهو صائم فسد صومه
 بطل الصيام، وهكذا ي كل عبادة. لكنها ا تُ  ، بة للصائم، فهي حرامكالغي أجرها

                                                        

 (.1117(، ومسلم برقم )1251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 سنن الصيـام - 4
إى ما ُقبيل أذان الفجر، يسن للصائم أن يتسحر؛ أن ي السحور بركة، ويسن تأخره  -1

 .ونعم سحور امؤمن التمر
وم وقت السحر ي عى طاعة اه وعبادته، وهو سبب للقيام من النوِ ومن بركة السحور التقَ 

 وقت ااستغفار والدعاء، وصاة الفجر مع اجاعة، وخالفة أهل الكتاب.
  «.َتَسَحُروا، َفإَِن فِـي الَسُحوِر َبَرَكة  ملسو هيلع هللا ىلص: »النَبِـي   اَل : قَ اَل أَنس بن َمالٍِك َرَي اهُ َعنُه قَ َعْن 

 .(1)متفق عليه
صي، فإن عدم التمر فعى ماء، فإن م يسن تعجيل الفطر، وأن يكون عى مر قبل أن ي -1

 أو راب حال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر. ،جد أفطر عى ما تير من طعام
الصائم يفقد كمية من السكر امخزون فبادة وغذاء وحلوى، وفاكهة ودواء، والفطر بالتمر ع

بب ما يشعر به الصائم من ي جسمه، وهبوط نسبة السكر عند اإنسان عن حدها امعتاد يس
 ضعف وكسل وزوغان البر، وأكل التمر بإذن اه يعيد إليه ما فقده من السكر والنشاط

 .بأرع وقت
وحصول  ن؛ ما فيه من اإحسان إى الفقراء، وجلب امحبة،تفطر الصائمللقادر يسن   -3

 ئم شيئا . ، ومن فطر صائا  فله مثل أجره، غر أنه ا ينقص من أجر الصااأجر
: أن يقولأفطر وتاوة القرآن، ويسن له إذاوالدعاء،  من الذكر يسن للصائم أن يكثر -1
 .()أخرجه أبو داود«. هَذَهَب الَظَمأُ، َواْبتََلِت العُروُق، َوَثبََت اأَْجُر إْن َشاَء ا»
 يسن للصائم وغره السواك ي كل وقت، أول النهار وآخره.  -5
 م إذا شامه أو قاتله أحد أن يقول: إي صائم، إي صائم. يسن للصائ -2
، بامعروف واأمر ،كأنواع اإحسانيسن للصائم الزيادة واإكثار من أعال اخر  -7

واجود، والصدقة، ومواساة الفقراء وامحتاجن، وااستغفار، والتوبة، والنهي عن امنكر، 
 و ذلك. والتهجد، وصلة الرحم، وعيادة امريض ونح

رة ـتسن صاة الراويح ي لياي شهر رمضان بعد صاة العشاء اآخرة )إحدى عش -1
                                                        

 (.1125، ومسلم برقم )(، واللفظ له1213أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
 (.1357/ أخرجه أبو داود برقم )حسن( 1)
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ومن واإحدى عرة آكد، ثاث عرة ركعة مع الوتر( هذا هو السنة، )أو (، ركعة مع الوتر
 ومن صى مع اإمام حتى ينرف ُكتب له قيام ليلة. ، زاد فا حرج وا كراهية

إَذا ُدِعَي : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛طعام هارا  وهو صائم أن يقول: إي صائميسن من ُدعي إى  -2
، َفْليَـُقْل: إِي َصاِئم    .(1)أخرجه مسلم«. َأَحُدُكْم إَى َطَعاٍم، َوُهَو َصاِئم 

َطَعاَمُكُم  َأْفطََر ِعنَْدُكُم الَصائُِموَن، َوأََكَل »يسن للصائم وغره إذا أكل عند قوم أن يقول:  -11
 .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. اُر، َوَصَلْت َعَليُْكُم اماِئَكةُ اأَبرَ 
، َأْو ـُعْمَرة  ِي َرَمَضاَن َتْقض..: »ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛تسن العمرة ي رمضان -11  ي َحَجة 

فهذه ،العيد رع ي أعاها إا ليلةـْش وم يَ ، من أحرم بالعمرة ي آخر يوم من رمضان  .(6)متفق عليه«. َحَجة  َمِعي
 ؛ أن العرة بوقت الدخول فيها. العمرة تعتر ي رمضان

ر اأواخر من رمضان بأنواع العبادة، وحيي الليل كله، ـيسن أن جتهد ي العش -11
 وقات الرعية: فضل اأأ  . ، ويتحرى ليلة القدر ي الوتر من العر اأواخر من رمضانويوقظ أهله

رذي ـراأواخرمن رمضان أفضل من لياي عشـياي العششهررمضان أفضل الشهور، ول
ر اأواخر من ـر ذي احجة أفضل من أيام العشـوأيام عش؛ أن فيها ليلة القدر، احجة
ويوم اجمعة أفضل أيام اأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام ؛ أن فيها يوم النحر،  رمضان

 در: فضل ليلة الق  العام، وليلة القدر أفضل لياي العام.
واأحوال  اأرزاق واآجال فيها رق كل أمر حكيم، وتقَدرفْ ـليلة القدر ليلة عظيمة القدر، فيها يُ 

 لتلك السنة.
 وترجى ليلة القدر ي الوتر من العر اأواخر من رمضان، وآكدها ليلة سبع وعرين.

جابة ي يوم وقد أخفى اه ليلة القدر ي العشـر اأواخر من رمضان كا أخفى ساعة اإ
  .أوفراجمعة؛ ليجتهد العباد ي العبادة أكثر، ويكسبون أجرا  

                                                        

 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1717(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )3151/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
 (، واللفظ له.1152(، ومسلم برقم )1123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 :خصائص ليلة القدر 
وهي من خصائص ليلة القدر خر من ألف شهر، وذلك ثاثة وثانون عاما  وأربعة أشهر، 

وكثرة  وتاوة القرآن،وااستغفار،  الذكر ، وكثرةبالعبادة فيستحب إحياؤهاهذه اأمة، 
 فيها. الدعاء 

                  ) قال اه تعاى: -1
 .[5-1]القدر/  (                     
َمْن َقاَم َليَْلَة الَقْدِر إيَانا  َواْحتَِسابا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1

 .(1)متفق عليه«. ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهِ 
 ؟َأَرَأيَت إِْن َواَفْقُت َليَْلَة اْلَقْدِرَما َأْدُعو اه ،َيا َرُسوَل عن عائشة ري اه عنها قالت: و -3

 .()وابن ماجهأمد أخرجه «. ِحب  اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِي ـالَلُهَم إَِنَك َعُفو  تُ  :َتُقولنَ  : »َقاَل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.721(، ومسلم برقم )1211لبخاري برقم )، أخرجه امتفق عليه( 1)
 ( وهذا لفظه.3151(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )15121/أخرجه أمد برقم )صحيح (1)
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 تـكــافالع - 5
 :من رجل أو امرأة.  ، هو لزوم مسجٍد لطاعة اه تعاى عى صفة خصوصة ااعتكاف   :فقه العتكاف 

، وإخاء  ، وقطع العائق عن اخائق واأنس به ،بادة اه تعاىلعااعتكاف حبس النفس 
 حكم العتكاف:   القلب من كل ما يشغل عن ذكر اه عز وجل.

 .قت، ويصح با صوم، وجب بالنذركل ومسنون  ااعتكاف
 . ؛ حريا  لليلة القدر ويسن ي رمضان، وأفضله وآكده ي العر اأواخر من رمضان

عَن  وهو ي امسجد احرام، أو امسجد النبوي، أو امسجد اأقى أفضل من غرها، فإنْ 
 عتكاف فيه وي اأعى. َعَن اأدنى جاز اا اأعى كامسجد احرام م جز فيا دونه، وإنْ 

   (          ) قال اه تعاى:
 روط صحة العتكاف:   .[115/ البقرة]

 :ما يي  يشرط لصحة ااعتكاف
 حكم اعتكاف امرأة ي امسجد:  ، وهو مع الصوم أفضل.  أن يكون ي مسجد تقام فيه اجاعةاإسام ، نية ااعتكاف ، 

كالرجل، وسواء كانت طاهرا ، أو مستحاضة، لكن ي امسجد تكاف يرع للمرأة ااع
 ينبغي أن تتحفظ؛ لئا تلِوث امسجد.

أن يأذن ها وليّها، وأَا يكون ي اعتكافها فتنة ها أو لغرها، وأن  ويشرط اعتكاف امرأة
 تعتزل الرجال ي مكان خاص بالنساء.

َحتَـى َتَوَفاُه  اأَواِخَر ِمْن َرَمَضانَ َكاَن َيْعتَِكُف الَعْرَ ملسو هيلع هللا ىلص َن النَبِـَي أ َرِيَ اهُ َعنْـَها َعْن َعاِئَشةَ 
 : أفضل امساجد  .(1)متفق عليه اهُ، ُثَم اْعتََكَف أْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه.

مائة ألف صاة، ثم امسجد النبوي، أفضل من امسجد احرام، والصاة فيه  أفضل امساجد
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 ،ىـ، ثم امسجد اأقصفيا سواه إا امسجد احرام ألف صاةأفضل من فيه والصاة 
 .، ثم بقية مساجد اأرض، والصاة فيها بعر صلواتوالصاة فيه بائتن ومسن صاة

  :حكم نذر العتكاف 
ومن نذر الصاة أو ،  من نذر الصاة أو ااعتكاف ي أحد امساجد الثاثة لزمه كا سبق

 بداية العتكاف وهايته:  ف ي غرها فا يلزمه إا مزية رعية فيصي ويعتكف ي أي مسجد شاء. ااعتكا
من نذر اعتكافا  ي زمن معن دخل معتكفه قبل ليلته اأوى قبل غروب الشمس،  -1

أن أعتكف أسبوعا  من شهر  عيَ ه كأن يقول:  ،وخرج بعد غروب شمس اليوم اأخر
 رمضان مثا. 

إذا أراد امسلم اعتكاف العر اأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس  -1
 ما يفعله امعتكف:  وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.  ،ليلة إحدى وعرين

يسن للمعتكف ااشتغال وااجتهاد بأنواع العبادة كتاوة القرآن، والذكر، والدعاء،  -1
، وحضور قلبه تهجد، واجتناب ما ا يعنيه من قول أو فعلوااستغفار، وصاة النوافل، وال
 . مع ربه، والبكاء والترع إليه

جوز للمعتكف أن خرج من امسجد لقضاء حاجة، ووضوء، وصاة معة، وأكل،  -1
 . اونحوم أو صديق قريبحق عليه كاتباع جنازة من له و،  ورب ونحو ذلك كزيارة مريض

زوجها ي معتكفه، وتتحدث معه ساعة ونحوها، وكذا أهله جوز للمرأة أن تزور  -3
 وأصحابه. 

 :أفضل أوقات العتكاف 
عها أو قطع بعضها فا طَ قَ  ااعتكاف اعتكاف العر اأواخر من رمضان، وإنْ أوقات أفضل 

 حرج عليه إا أن يكون اعتكافه منذورا . 
ـكُِف الَعْرَ اأَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتَى َتَوَفاُه َكاَن َيـْعتَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها َأَن النَبَِي 

 .(1)متفق عليهاه َتَعاى، ُثَم اْعتَـَكَف أَْزَواُجُه ِمْن َبـْعِدِه. 
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  :مبطات العتكاف 
 يبطل ااعتكاف باخروج لغر حاجة، ووطء امرأته، وردته، وسكره. 

                  )قال اه تعاى:

 .[117/ البقرة]   (            
 نوم ي امسجدحكم ال : 

 وامسريح من تعب، ،كالغريب، والفقر الذي اسكن لهللمحتاج نوم ي امسجد الجوز 
 .ونحوه عتكفوأما اخاذ امسجد مبيتا  ومقيا  فا ينبغي إا م

وام الذكر، وصفاء العبادة، ويوفر والسنة أن يتخذ امعتكف ي امسجد مكانا  يعينه عى د 
 .، وتدبر القرآنله الطمأنينة واخشوع، ولذة امناجاة مع ربه

 :مدة العتكاف 
 .أو أياما   ،ليا  أو هارا   ،وي أي مدة ،جوز ااعتكاف ي أي زمن

يَِة أْن عن عمر بن اخطاب ري اه عنه أنه قال: َيا َرُسوَل اه، إِي َنَذْرُت ي اجَاِهلِ  -1
. «. أَْوِف َنْذَركَ : »ملسو هيلع هللا ىلصأْعتَـِكَف َليَْلة  ي امَْسِجِد احَرَاِم، َفَقاَل َلـُه النَبي    َفاْعتَـَكَف َليَْلة 

 .(1)متفق عليه
َيـْعتَـِكُف ِي ُكِل َرَمَضاَن َعْشـَرَة أياٍم،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َكاَن النَبِي  و -1

 .()أخرجه البخاريَن الَعاُم اَلِذي ُقبَِض فِيِه اْعتَـَكَف ِعْريَن َيْوما . َفَلـَا َكا
 : حكم قضاء العتكاف امسنون 

من كان يعتكف ي رمضان، أو ي العشـر اأواخر منه ، ثم م يتمكن من ذلك ، فيسن له أن 
 .بعد رمضان يقضيه
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 زكـاة الفطـر - 6
 : ب عى امسلم بالفطر من رمضان.هي الصدقة التي ج زكاة الفطر 

 : أنواع الزكاة 

 الزكاة الواجبة رعا  ثاثة أنواع :
بأن يزكي اإنسان نفسه باأعال الصاحة، ويطهرها من اأعال  : زكاة النفس،اأول

 .[11-2/الشمس] (                            )السيئة بالتوبة : 

كاة الفطر من رمضان، طُْهرة للصائم من اللغو والرفث، وُطْعمة وهي ز : زكاة البدن،الثاي
 .-وهي امقصودة هنا  -للمساكن، وهي صاع من طعام 

وهي الواجبة عى الذين عندهم أموال تبلغ النصاب، وهي الركن : زكاة امال، الثالث
 ، وقد تقدمت.من أركان اإسام الثالث

 :حكمة مروعية زكاة الفطر 
ليستغنوا ها عن  مة للمساكنعْ اة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُ رع اه زك

 السؤال يوم العيد، ويشركوا مع اأغنياء ي فرحة العيد. 
َزَكاَة الِفْطِر ُطْهَرة  لِلَصاِئِم ِمَن الَلْغِو  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: َفَرَض َرُسوُل اه 

، َوَمْن َأَداَها َبـْعَد الَصاِة  َوالَرَفِث، َوُطْعَمة   لِْلـَمَساِكِن، َمْن َأَداَها َقبَْل الَصاِة َفِهَي َزَكاة  َمْقبُوَلة 
 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجهَفِهَي َصَدَقة  ِمَن الَصَدَقاِت. 

  :حكم زكاة الفطر 
 َك لَ مَ  ،، صغرا  أو كبرا  ذكرا  كان أو أنثى، حرا  أو عبدا   ،زكاة الفطر واجبة عى كل مسلم

 .صاعا  من طعام، فاضا  عن قوته وقوت َمْن تلزمه نفقته من امسلمن
 .ي بطن أمه ويستحب إخراجها عن اجنن

 َأْو َصاعا   ،ِمْن َطَعامٍ  ُكنَا ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفطِْر َصاعا   قال:عن أي سعيد اخدري ري اه عنه
 .() متفق عليه.ِمْن َزبِيٍب  َأْو َصاعا   ، ِمْن أَِقطٍ  َأْو َصاعا   ،ْمرٍ ـِمْن تَ  ا  أَْو َصاع ،ِمْن َشِعرٍ 
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  فطرزكاة الوقت وجوب : 
جب زكاة الفطربغروب الشمس من آخريوم من رمضان عى كل شخص بنفسه، وإذا 

 أخرجها اأب عن أرته أو غرهم بإذهـم ورضاهـم جاز، وهو مأجور. 
 ر: وقت إخراج زكاة الفط 
 .من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إى ما قبل صاة العيدإخراجها يبدأ وقت  -1

 واأفضل إخراجها يوم العيد قبل صاة العيد. 
ومن أداها بعد صاة العيد ، وا خرجها قبل ذلك، وجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومن

 . ويأثم إا إن كان معذورا  ،  فهي صدقة من الصدقات
 أخرها عن يوم العيد من غر عذر فهو آثم، وإن كان معذورا  قضاها وا إثم عليه.وإن 
 :، ولذلك حالتانجوز توكيل اجمعيات اخرية وامراكز اإسامية ي إخراج زكاة الفطر -1

أن تكون اجمعية نائبة عن امزكي ، فيعطيها الزكاة ، أو يدفع ها امال لتقوم براء  :اأوى
 فطر وتوزيعها،وهذا هوالغالب،فيجب عى اجمعية امأذون ها إخراجها قبل العيد.زكاة ال
ة عن الغني لكونه دفع أن تكون اجمعية نائبة عن امزكي والفقر معا  ، فهي وكيل :الثانية

، ونائبة عن الفقر لكوها مكلفة من اإمام برعاية الفقراء، فتُخِرج الزكاة حسب الزكاة ها
 لدها. ل العيد، وجوز تأخرها بعد العيد؛ لنيابتها عن الفقر اسيا إذا كان مسجا  احاجة قب

  :مقدار زكاة الفطر 
تا  أهل البلد كالر، والشعر، والتمــر، والزبيب، وْ ـجـوزإخراج زكاة الفطرمن كل ما كان قُ 

 واأقــط، واأرز، والذرة وغرها، وأفضلها ما كـان أنفع للفقر.
جراما ، يعطيه فقراء البلد الذي  ين وأربعنارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن كيلوومقد

 والفقراء وامساكن أخص ها من غرهم.  وا جوز إخراج القيمة بدل الطعام، وجبت عليه فيه،
أَْو َصاعا  َزَكاَة الِفطِْر َصاعا  ِمْن َتـْمٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: َفَرَض َرُسوُل اه 

ِر، َوالَذَكِر َواأُنثَى، َوالَصِغِرَوالَكبِِرِمَن امُْسِلـِمَن، َوَأَمـَر بِـَها َأْن ـِمْن َشِعر، َعى الَعبِْد َواحُ 
 .(1)متفق عليهُتَؤَدَى َقبَْل ُخُروِج النَاِس إَى الَصاِة. 
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 وإفطاره: ملسو هيلع هللا ىلصصوم النبي صفة   صـوم التطـوع - 2
َشْهرا  َكاِما  َقط  َغْرَ َرَمَضاَن،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َما َصاَم النَبِي   اعباس ري اه عنه عن ابن -1

 .(1)عليه متفقَوَيُصوُم َحتَى َيـُقوَل الَقائُِل: ا َواه ا ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتَى َيـُقوَل الَقائُِل: ا َواه ا َيُصوُم.
ُيْفطُِر ِمَن الّشْهِر َحتَى  ملسو هيلع هللا ىلص عنه يقول: َكاَن َرُسوُل اه عن ميد أنه سمع أنسا  ري اهو -1

يِْل َنُظَن أْن ا َيُصوَم ِمنْـُه، َوَيُصوُم َحتَى َنُظَن أْن ا ُيْفطَِر ِمنْـُه َشيْئا ، َوَكاَن ا َتَشاُء َتَراُه ِمَن اللَ 
 : ي صوم التطوع ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي   .()أخرجه البخاريُمَصِليا  إَا َرأْيتَـُه، َوا َنائِا  إَا َرأْيتَـُه. 

 التطوع عى ثاثة أنواع : ملسو هيلع هللا ىلصصوم النبي 
وداوم عى صيامه كصيام ثاثة أيام من كل شهر، والعار من  ملسو هيلع هللا ىلص: ما رَغب فيه النبي اأول
 حرم.شهر 
 شعبان. شهر : مارَغب فيه وأكثر من صيامه كصومالثاي
أنه صامه، وذلك انشغاله بعذر ونحوه كصيام ست من شوال،  : مارَغب فيه وم ُينقلالثالث

 وصيام يوم اإثنن ، وصوم يوم، وفطر يوم، وصوم شهر حرم.
   ) ، وحسن ااقتداء به ي أقواله وأعاله وأخاقه : ملسو هيلع هللا ىلصوالواجب علينا طاعته 

 امروع: الصيامأقسام   . [11/اأحزاب]  (    جئ                                                   

 نوعان: امروع  الصيام
قتل وصوم النذر، وصوم كفارة اليمن، وصوم كفارة ، كصيام شهر رمضان واجب :اأول

 . ، والفطر باجاع ي هار رمضاناخطأ، والظهار
 وهو نوعان: تطوع مطلق، وتطوع مقيد، وبعضه آكد من بعض.  ،تطوع: الثاي
 وجرما حصل ي الصيام الواجب من وزيادة ي اأجر، التطوع فيه ثواب عظيم،وصوم 

َرح بالفطروالثواب، وِحْفظ جوارح امسلم عى ـ، وَنـْفع للقلب والبدن، وفَ نقص أو خلل
 . العام مدار
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 إَِا  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل  ُه: ا َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َقاَل عن أي هريرة ري اه عنه قال: 
 َوَا  َيْرُفْث  َفَا  َأَحِدُكمْ  َصْومِ  َيْومُ  َكانَ  َوإَِذا، ة  ـُجنَ  َوالِصيَامُ  ،بِهِ  َأْجِزي َوَأنا ي َفإَِنهُ  الِصيَامَ 
 .َصائِم   اْمُرؤ   إِِي  :َفْليَُقْل  َقاَتَلهُ  َأوْ  َأَحد   َساَبهُ  َفإِنْ  ، َيْصَخْب 
 َفْرَحتَانِ  لِلَصاِئمِ  ،امِْسِك  ِريِح  ِمنْ  ٬ا ِعنْدَ  َأْطيَُب  الَصاِئمِ  َفم ُخُلوُف ـلَ  ِدهِ بِيَ  َحَمدٍ ـمُ  َنْفُس  َواَلِذي

 .(1)متفق عليه «.بَِصْوِمهِ  َفِرَح  َرَبهُ  َلِقَي  َوإَِذا ، َفِرَح  َأْفَطرَ  إَِذا ، َيْفَرُحُهَا 
 :أنواع صيام التطوع 

 صوم التطوع امروع أربعة أنواع:
 كرر بتكرر اأيام كصوم يوم ، وفطر يوم.ما يت :اأول
 ما يتكرر بتكرر اأسابيع، وهو صوم يوم اإثنن.: الثاي
 ما يتكرر بتكرر الشهور، وهو صيام ثاثة  أيام من كل شهر.: الثالث
ما يتكرر بتكرر السنن، وهو ما يي: صيام يوم عرفة، والعار من حرم، وست من : الرابع

 ، وصوم أكثر شهر اه امحرم، وصوم أكثر شعبان.شوال، وتسع ذي احجة
 صيام التطوع:  أقسام 

 ينقسم صيام التطوع إى ثانية أقسام ، وهي :
 كان يصوم يوما ، ويفطر يوما .  ،ملسو هيلع هللا ىلصأفضل صيام التطوع صيام داود  :اأول
لعار أفضل الصيام بعد رمضان شهر اه امحَرم، وآكده العار، ثم التاسع، وصوم ا :الثاي
 ر ذنوب السنة اماضية، و يستحب أن يصوم التاسع ثم العار خالفة لليهود. يكفِ 

اه َأْفَضُل الِصيَاِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهرُ :»قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 .()مسلم أخرجه«. َوَأْفَضُل الَصَاِة َبْعَد اْلَفِريَضِة َصَاُة الَليْلِ  ،امَُحَرمُ 
 . صيام ست من شوال :الثالث

َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثَم َأْتبَـَعُه ِستّا  ِمْن َشَواٍل : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أيوب ري اه عنه أن رسول اه 
 .(6)أخرجه مسلم«. َكاَن َكِصيَاِم الَدْهرِ 

                                                        

 (.1151( واللفظ له، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1123برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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ن يصومها ، ومن عليه قضاء من رمضاواأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد، وجوز تفريقها
 .بعد القضاء

صيام ثاثة أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر، ويسن أن تكون أيام البيض، وهي : الرابع
 وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره.  ،الثالث عر، والرابع عر، واخامس عر من كل شهر

َيُصوُم ِمْن ُكِل َشْهٍر  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوُل  َأَكانَ : ري اه عنهاَسأَلْت َعاِئَشَة  أها ُمَعاَذة اْلَعَدِوَيةعن 
َمْ َيُكْن ُيبَاي ِمْن  :َقاَلْت  ؟ِمْن َأِي َأياِم الَشْهِر َكاَن َيُصومُ  :َفُقْلُت ها ، َنَعمْ  :َقاَلْت  ؟َثَاَثَة َأيامٍ 

 .(1)أخرجه مسلم. َأِي َأيام الَشْهِر َيُصوم
وأفضلها التاسع، وهو يوم عرفة لغر  صيام تسعة أيام من أول شهر ذي احجة،:اخامس

 . ، فهو يكِفر ذنوب سنتنر السنة اماضية والقادمةحاج، وصيامه يكفِ 
 الصيام ي سبيل اه.  :السادس

َمْن َصاَم َيوما  ي َسبِيِل »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: َسِمْعُت النَبَِي 
 .()متفق عليه«. ُه َعِن النَاِر َسبِْعَن َخِريفا  اه َبـَعَد اه َوْجهَ 

 يستحب اإكثار من الصيام ي شهر شعبان من أوله.  :السابع
َوُيْفطُِر َحتَى  ،َيُصوُم َحتَى َنُقوَل َا ُيْفطِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اه اهَعْن َعاِئَشَة َرِي 
َوَما َرَأْيتُُه َأْكثََر  ،اْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر إَِا َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهيُت َرُسوَل َفَا َرأَ  ،َنُقوَل َا َيُصومُ 

  .(6)متفق عليه ِمنُْه ي َشْعبَاَن. ِصيَاما  
 : صيام يوم اإثنن من كل أسبوع.الثامن

سئل و -وفيه -. .. ُسئل عن صومه ملسو هيلع هللا ىلصعن أي قتادة اأنصاري ري اه عنه َأَن َرُسوَل اه 
قال: وسئل عن صوم « َذاَك َصْوُم َأِخي َداُوَد َعَليْـِه الَسام»عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: 

، َوُسِئَل َعْن َصْوِم «َي فيِه(ـفيِه، َوَيوم  ُبـِعثُْت )أَْو ُأنِزَل َعلَ  َذاَك َيْوم  ُولِدت  »يوم اإثنن؟ قال: 
 ، وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال:«امَاِضيَة َوالبَاقيةَ  ُيَكِفُر الَسنَةَ »َيْوم َعَرَفَة؟ فقال: 

 .()أخرجه مسلم«. ُر الَسنَة امَاِضيةَ ـُيَكفِ »
                                                        

 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1153(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1152( واللفظ له، ومسلم برقم )1222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
11 

 وقتها أنه يفوت ،العار من حرم؛ ليدرك ثواهاو، يستحب للمسافر صيام يوم عرفة ،
 . كه، وليكون أقوى عى أداء نس ملسو هيلع هللا ىلص؛ تأسيا  بالنبي صوم يوم عرفة للحاج وا ُيرع

  سبت واأحداليوم صيام حكم : 
 .ركن، وبصيامها حصل امخالفة همـيستحب صيام يوم السبت واأحد؛ أها عيدان للمش

  ه من اأيامموصما حرم : 
وهو يوم ، وصوم يوم الشك ، يوم عيد اأضحى، وصوم حرم صوم يوم عيد الفطر -1

، وصوم أيام التريق إا عن دم متعة  الثاثن من شعبان إذا قصد به ااحتياط لرمضان
 صوم الدهر.  ، وحرمران فقط فيجوزوقِ 
 فإن صام معه غره فا حرم. ،؛ أنه من شعائر اجاهلية إفراد صيام رجب كلهم رح -1

 . ، فإن صام معه غره فا يكره؛ أنه من أعياد امسلمن ويكره إفراد صوم يوم اجمعة
وقضاء رمضان  ،أما صوم رمضان، بإذنهم نفا  وزوجها حار إاة أن تصوجوز امرأا -3

 تصوم بدون إذنه.  فإهاإذا ضاق وقته 

  ست من شوال قبل القضاء:  صيامحكم 
من كان عليه قضاء من رمضان فصام ستا  من شوال قبل القضاء م حصل عى ثواها 

، ثم صيام رمضان أوا   يقدم الصوم الواجب عى التطوع، فيكملامذكور، بل عليه أن 
 . امرتب عليه بعه بست من شوال؛ ليحصل له اأجرتْ ـيُ 
  :حكم قطع صيام النفل 

، وا ينبغي أن يقطعه إا من صام تطوعا  ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، وا يلزمه قضاؤه
 وجوزصوم التطوع بنية من النهار. لغرض صحيح ، 

ء  »ذات يوم فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عائشة ري اه عنها قالت: دخل َعيَ  « ؟ َهْل ِعنَْدُكْم َيْ
. فقال: « َفإِي إَذْن َصاِئم  »َفُقْلنَا: ا، قال:  ثم أتانا يوما  آخَر فقلنا: يا رسول اه أُهدي لنا َحيْس 

 .(1)أخرجه مسلمَفأَكَل.  «َأِرْينيِه َفَلَقْد َأْصبَـْحُت َصائِا  »
 

                                                        

 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 كتاب احج والعمرة -6
 فقه أحكام احج -1

 :احج مناسكداء قصد مكة ي وقت حدد أعز وجل ب ههو التعبد  احج. 

 :حدود حرم مكة 
 (117حيط احرم امكي )ويبلغ  ( كيلو مر مربع تقريبا ،551تبلغ مساحة احرم امكي )

 كيلو مر طوي تقريبا ، وأما حدود حرم مكة فهي كالتاي:
 مرعى طريق جدة.و( كيل11ويبعد عن امسجد احرام ) ،: الشميي )احديبية(من الغرب

ويمره طريق الطائف، ومن  ،( كيلومر15وتبعد ) ،نة الغربيةرَ ـ: ضفة وادي عُ ومن الرق
 ( كيلومرتقريبا .12بعد )تو، جهة اجعرانة رائع امجاهدين 

 كيلومر تقريبا . (2٫5: التنعيم، ويبعد )ومن الشال
 ( كيلومرتقريبا .12طريق اليمن، وتبعد )عى ن ــ: أضاة لِ ومن اجنوب

  سجد احرامامخصائص: 

مسجد احرام هو احرم كله، وهو أكر مساجد الدنيا عى اإطاق، جعل اه فيه الكعبة ا
 ،أول بيت وضع للناس ي اأرض، وجعله قبلة جميع مساجد الدنيا من ميع اجهات

 وجعله مباركا  وهدى  للعامن.
اه، إا فيا سو والصاة ي مسجد الكعبة وميع مساجد احرم أفضل من مائة ألف صاة

 .، والقرب من القبلة أن الصاة ي مسجد الكعبة أفضل وأزكى؛ لكثرة امصلن
م الرب الذي رَ د اخلق، وحَ وهذا فضل عظيم خص اه به مكة، وجعلها دار النسك، ومتعبَ 

ختى خاه، ـلتقط لقطته، وا يُ ر صيده، وا تُ فَ ـنَ ـسفك فيه الدم، وا يُ جعله للناس سواء، ا يُ 
 .، وحَرم القتال فيهم إثم امعصية فيهجوز للمركن دخوله، وعظَ  وا

 فاحرم ومشاعره هو امسجد احرام الذي أوقفه اه عى ميع امسلمن، فهم فيه سواء.
                          ) قال اه تعاى: -1

  .[15/ احج]    (                                 
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             ) قال اه تعاى:و -1
                     

 . [27-22]آل عمران/     (     
 َمْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن َألِف َصاة  ي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه أن رسول اه و -3

ِف َصاٍة اِم َأفَضُل ِمْن ِماَئِة أَل، َوَصاة  ي امَْسِجِد احَرامَ ْسِجَد احَرمَ َصاٍة فِيَا ِسَواُه إَا ا
 .(1)أخرجه أمد وابن ماجه«. فِيَا ِسَواهُ 

ِحَل ـَحَرَم َمَكَة َفَلْم تَ  اهإَِن  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  ابن عباس ري اه عنهاعن و -1
َوَا  ،ْختََى َخَاَهاـَا يُ  ،ارٍ ه َساَعة  ِمْن يَوإَِنَا ُأِحَلْت  ، َحٍد َبْعِديِحل  ِأَ ـ َوَا تَ بْيِأََحٍد قَ 

َيا َرُسوَل  :َوَقاَل اْلَعبَاُس  «ِرٍف ـُمعَ ـتَُها إَِا لِ ـَوَا ُتْلتََقُط ُلَقطَ  ،َوَا ُينََفُر َصيُْدَها ،ُيْعَضُد َشَجُرَها
ْذِخَر لَِصاَغتِ  اه، ْذِخرَ  » :َفَقاَل  ،نَا َوُقبُوِرَناإَِا اْإِ  مكانة البيت احرام:  .() متفق عليه. «إَِا اْإِ

، وجعل امسجد احرام فناء  له  .جعل اه عز وجل البيت احرام معظَا 
 .للكعبةوجعل مكة فناء للمسجد احرام، وجعل احرم فناء 

 .لمواقيتوجعل امواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء ل
 كل ذلك تعظيا  وتريفا  وتكريا  لبيته احرام.

              ) قال اه تعاى: -1
                      

 . [27-22]آل عمران/     (   
                           قال اه تعاى:و -1

                                              
 حاسن وأرار احج:   . [27/ امائدة]
احج مكان إعان العبودية ه وحده اريك له بن أمم اأرض، وحقيق ااتباع  -1

 ي كل ما جاء به. ملسو هيلع هللا ىلصوالتسليم لرسول اه 
                                                        

 ( وهذا لفظه.1112(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )11751/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 1)
 (.1353(، واللفظ له،  وأخرجه مسلم برقم )1133، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ة، حيث تذوب ي احج احج مظهر عمي لأخوة اإسامية، ووحدة اأمة اإسامي -1
 .فوارق اأجناس واألوان واللغات واأوطان والطبقات، وترز حقيقة العبودية واأخوة

 فاجميع بلباس واحد، يتجهون لقبلة واحدة، ويعبدون إها  واحدا. 
احج مدرسة يتعود فيها امسلم عى الصر، ويتذكر فيها اليوم اآخر وأهواله،  -3

 ، ويعرف عظمة ربه، وافتقار اخائق كلها إليه. هعبودية ويستشعر فيه لذة ال
السيئات، يقف فيه العبد بن يدي ربه مقرا  ر احج موسم كبر لكسب اأجور، وتكف -1

معرفا  بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه، فرجع من احج نقيا  من الذنوب كيوم  بتوحيده،
 ولدته أمه. 

نبياء والرسل عليهم الصاة والسام وعبادهم، ودعوهم ي احج تذكر بأحوال اأ -5
 . من أجل ا إله إا اه وجهادهم، وأخاقهم، وتوطن النفس عى فراق اأهل والولد

احج ميزان يعرف به امسلمون أحوال بعضهم، وما هم عليه من علم أو جهل، أو غنى  -2
 . ، وعامة وحدهم ، فهو مظهر صفاهم أو فقر، أو استقامة أو انحراف

  :حكم احج 
رض احج ي السنة التاسعة من اهجرة، وقد فُ ، من أركان اإساماخامس ركن هو الاحج 
 حجة واحدة هي حجة الوداع. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وحج

                 ) قال اه تعاى: -1
 . [27]آل عمران / ( 

 :ْمسٍ ـَخ  ىـَعلَ  َي ُبن ْسَامَ اإِ  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َقاَل : قال اوعن ابن عمر ري اه عنه -1
 «. بَيِْت ال َوَحِج  ،َرَمَضانَ  َوِصيَامِ  ،الَزَكاةِ  َوإِيتَاءِ  ،الَصَاةِ  َوإَِقامِ  ،اُه إَِا  إَِلهَ  َا  َأنْ  َشَهاَدةِ 

 .(1)متفق عليه
 احج:  من جب عليه 

 عى الفور. ،اقل، قادر، ي عمره مرةواجب عى كل مسلم، حر، بالغ، ع احج
هو من كان صحيح البدن، قادرا  عى السفر، ووجد زادا  وراحلة يتمكن ها من  :والقادر

                                                        

 ( واللفظ له.12(، ومسلم برقم )1، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .رعية له ولعيالهـ، والنفقات الشاحاَلة بعد قضاء الواجبات كالديون ،أداء احج ويرجع
 ،عاجزا  ببدنه ، كان قادرا  بالهمن كان قادرا  عى احج باله وبدنه لزمه احج بنفسه، ومن ف

م جب عليه احج،  ،عاجزا  باله ،وجب عليه أن ينيب من حج عنه، ومن كان قادرا  ببدنه
 ومن كان عاجزا  عن احج باله وبدنه سقط عنه احج.

 جوز من ليس لديه مال أن يأخذ من الزكاة ماا  حج به، فاحج من سبيل اه تعاى. و
 من لزمه احج وم حج ُأخرج من تركته مال ُيـَحج به عنه. إذا مات و

 وا جب احج عى امرأة إا إذا كان ها َمـْحرم من أب، أو ابن، أو زوج ونحوهم.
 (                  ) قال اه تعاى:

 . [27]آل عمران /
  :فضل احج والعمرة 
إيَان  »أي اأعال أفضل؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل: ُسئل رسول اه عن أي هريرة ري اه عنه قا -1

ور  »قيل: ثم ماذا؟ قال: « ه َسبِيِل اِجَهاد  ي»ثم ماذا؟ قال:قيل:«بِاه َوَرُسولِـهِ   «.َحج  َمْرُ
 .(1)متفق عليه

ْم َفَلـْم َيْرُفْث َوَلـ ٬َمْن َحَج »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت النبي و -1
هُ   .()متفق عليه«. َيْفُسْق، َرَجَع َكيَوِم َوَلَدْتـُه ُأم 

الُعْمَرُة إَى الُعْمَرِة َكَفاَرة  لِـَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -3
وُر َليَْس َلـُه َجَزاء  إَا اجَنَة  تابعة بن احج والعمرة: فضل ام  .(6)عليه متفق«. َبيْنَـُهـَا، َواحَج  امَْرُ

َتابُِعوا َبْنَ احَِج َوالُعْمَرِة، َفإَنـُهـَا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه 
ُنوَب َكَا َينِْفي الكُِر َخبََث احَِديِد َوالَذَهِب َوالِفَضِة، َوَليَْس لِْلـَحَجِة امَ  َرِة ْرُوَينِْفيَاِن الَفْقَر َوالذ 

 .()أخرجه أمد والرمذي«. َثَواب  إا اجَنَة
 

                                                        

 (.13( واللفظ له، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1351( واللفظ له، ومسلم برقم )1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1312(، ومسلم برقم )1773، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (، وهذا لفظه.111(،  وأخرجه الرمذي برقم )3222/أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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  رمحكم حج امرأة وعمرها با  :َمـح 
رم عليه نكاحها حْ ـيشرط لوجوب احج عى امرأة وجود َمـْحرم ها من زوج، أو من يَ  -1

رم أن حج ها فإنه ا جب حْ ، فإن أبى امَ من امحارم  نحوهمو أو ابن ،أو أخ ،أبدا  كأب
 وحجها صحيح.  فعليها التوبة وااستغفار ، ، فهي آثمة رمحْ ـمَ ليها احج، فإن حجت با ع
،  سواء كانت شابة ،رمحْ ـمَ ا جوز للمرأة أن تسافر للحج أو غره إا ومعها  -1 أم عجوزا 

ا : »ملسو هيلع هللا ىلصوسواء كان معها نساء أم ا، وسواء كان السفر طويا  أم قصرا ؛ لعموم قوله 
 .(1)تفق عليهم«.ُة إا َمَع ِذي َمـْحَرمٍ امرأُتَسافِِر 
  عن الغر والعمرة احجحكم : 

وجوز للمسلم أن يعتمر عن غره من م أن حج عن غره إذا حج عن نفسه، جوز للمسل
 ، رجا  كان أو امرأة.لِكـَر أو مرض ميت، أو عاجز

وا يلزم ،  بأجرة وبدوها ،أو عمرة ،يصح أن يستنيب غر القادر بدنيا  غره ي نفل حجو
 .وقت النسك اموِكل اإمساك عن حظورات اإحرام

من حج عن غره لكر سن، أو مرض ا يرجى برؤه، أو عن ميِت، أحرم من أي امواقيت و
 .شاء، وا يلزم أن ينشئ السفر ِمْن بلد َمْن حج عنه

إذ أتته امرأة فقالت: إي   ملسو هيلع هللا ىلص  أنا جالس عند رسول اهابين قال : عنه بريدة ري اهعن 
 ،«اُث رَ امَوَرَدَها َعَليِْك  ،َوَجَب َأْجُركِ  »فقال:  :قال ،تصدقت عى أمي بجارية وإها ماتت

قالت: « ُصوِمي َعنَْها  »أفأصوم عنها ؟ قال:  إنه كان عليها صوم شهر ،ول اه قالت: يا رس
 .()أخرجه مسلم «َعنَْها  ُحِجي » : إها م حج قط أفأحج عنها ؟ قال

 حكم من وَكل غره بنسك ثم زال عذره: 
من وَكل غره أن حج عنه أو يعتمر ثم زال عذره قبل أن حرم اموَكل فيجب عليه أن 
يوقفه، وإن زال عذره بعد إحرام اموَكل وقبل فراغه من النسك فيجزئ عنه، وإن زال عذره 

 زئه.بعد فراغ اموَكل من النسك فيج
                                                        

 (.1311(، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1112برقم )أخرجه مسلم  (1)
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 :صفة إحرام احائض والنفساء 
عمرة، وتبقى عى إحرامها، جوز للحائض والنفساء ااغتسال واإحرام باحج أو ال

ثم  ، وتكمل نسكها، احج، لكن ا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل  مناسكوتؤدي 
 . أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم حل، حل
 :حكم حج الصغر وعمرته 
ل كا يفعل البالغ من الرجال عَ إذا أحرم الصبي باحج صح نفا ، فإن كان ميزا  فَ  -1

والنساء، وإن كان صغرا  َعقد عنه اإحرام وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه اجمرات، 
 بعد لزمه أن ما قدر عليه من مناسك احج أو العمرة، وإذا بلغ فيا بنفسه واأفضل أن يؤدي

 حج حجة اإسام. 
و شدة زحام أ ،مام النسك مرضإمن  الصغر إذا أحرم بالصغر ثم م يتمكن -1

أنه غر مكلف، فا جب عليه البدء بالنسك،  ؛، وا إثم عليهونحوما فا يلزمه اإمام
عى وليه، ة فديوا  ،عليه إثموإْن فعل شيئا  من حظورات اإحرام فا ، مام النسكإوا 

 .لكن عى وي الصغر حفظه من فعل حظورات اإحرام
، ثم إذا بلغ الصغر، وأفاق امجنون، أوامجنون فحجها صحيحإذا حج الصغر -3

  فعليها حجة اإسام.
العبد امملوك البالغ بنفسه أو مع من يقوم بمؤنته فحجه صحيح ، ويكفيه عن إذا حج  -1

  .حجة اإسام
اف أو صى وهو حتاج حمل طفل متلبس بنجاسة م يتعد أثرها إى بدن أو من ط -5

 . مابس احامل له فطوافه وصاته صحيحان
، فإن كان هناك زحام أو مشقة فاأَْوى  الصبي، ومن حج به فهو مأجوربج اح يسن -2

 . عدم اإحرام به
ا فقالت: يا رسول اه أهذا عن ابن عباس ري اه عنها قال: رفعت امرأة  صبيا  ه -1

 .(1)أخرجه مسلم«. َنَعْم َوَلِك َأْجر  »حج؟ قال: 
                                                        

 (.1332برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ُرفَِع الَقَلـُم َعْن َثاَثٍة: َعِن النَائِِم َحتَى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه عن النبي و -1
 .(1)خرجه أمد وأبو داودأ«. ـْعِقَل يِْقَظ، َوَعِن الَصبِِي َحتَى َيـْحتَِلـَم، َوَعِن امَـْجنُوِن َحتَى يَ ــَيْستَ 

 احرام حكم دخول امرك امسجد: 
 ومن أدخله فهو آثم ، فعليه التوبة وإخراجه. رك دخول امسجد احرام،ـا جوز للمش
 . سامه وهدايتهإكالطمع ي  بقية امساجد مصلحة رعية امرك وجوز دخول

          ) قال اه تعاى: -1
                  

 . [11]التوبة/ ( 
خيا  ِقبََل نجد، فجاءت برجل من  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: بعث النبي و -1

 ملسو هيلع هللا ىلصبني حنيفة، يقال له ُثامة بن ُأثال، فربطوه بسارية من سواري امسجد، فخرج إليه النبي 
 نخل قريب من امسجد فاغتسل، ثم دخل امسجد فقال: فانطلق إى« َأْطِلُقوا ُثَاَمةَ »فقال: 

 .()متفق عليهأشهد أن ا إله إا اه، وأن حمدا  رسول اه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ه.(، وهذا لفظ1113(، وأخرجه أبو داود برقم )211/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1721( واللفظ له، ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 امـواقيــت - 7
 :العبادة وزمنها.  مكانمع ميقات، وهو  امواقيت 
 تعين امواقيت: ة حكم 

ى  وهو احرم،  له حصنا  وهو مكة، وِحـمَ َرفا  جعل اهـما كان بيت اه احرام معظَا  مش
باإحرام؛  م وهي امواقيت التي اجوز مريد احج أو العمرة جاوزها إليه إارُ ـرم ُح وللحَ 

 . ، وتريفا  لزوار بيته احرامولبيته احرام ،عاىه تتعظيا  
  امواقيتأقسام: 

 قسان: امواقيت
شوال، وذو القعدة، وذو ) النسبة للحج أشهر احج، وهي بزمانيةمواقيت  :القسم اأول

 . ( ، والعمرة ي كل وقتاحجة
إحرام باحج قبل فجر ليلة فبداية اإحرام باحج تبدأ ي أول شوال، وآخر وقت بدء ا

وميع أعال احج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشـر من ذي احجة إا النحر، 
 عي للمعذور، فيجوز تأخرما إى هاية ذي احجة.طواف الوداع، وإا الطواف والس

 م منها من أراد احج أو العمرة، وهي مسة:حرِ ـوهي التي يُ ،  مكانيةمواقيت  :القسم الثاي
( كيلو مر 111وهو ميقات أهل امدينة ومن مر ها، ويبعد عن مكة ) ،ذو احليفة :اأول

 .ومسجدها يسمى مسجد الشجرة ادي العقيق(،تقريبا ،وهو أبعد امواقيت عن مكة، ويسمى )و
( كيلومرا ، وتستحب 13بينه وبن امسجد النبوي ) ، جنوب امدينة وهذا اميقات يقع

 ي هذا الوادي امبارك. للُمْحرم الصاة 
ومن حاذاها أو مر ها،  ، وامغربمرتركيا ، وو، وهي ميقات أهل الشام  ،فةحْ اجُ  :الثاي

 .( كيلو مر تقريبا  112رابغ، وتبعد عن مكة ) رقوهي قرية 
 . عى ساحل البحر م الناس اآن من )رابغ( الواقعة غربا  عنهاوُيـحرِ 
يبعد عن وجبل وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مر ها، ويلملم واد  ،ملَ مْ لَ يَ  :الثالث
ي تقع عى وادي يلملم من الناس اآن من السعدية الت وُيـحِرم، ( كيلو مر تقريبا  111مكة )

 .جهة الساحل الغري
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 ، وهو امشهور اآن  والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو ميقات أهل نجد  ،قرن امنازل -1
، ( كيلومرتقريبا ، ووادي َمـْحَرم هو أعى قرن امنازل75بـ )السيل الكبر(، بينه وبن مكة )

 . ويمر به طريق اهَـدا إى مكة
وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر ها، وهي واد، وتسمى  ،قرْ ذات عِ  -5

 ( كيلومرتقريبا .111ريبة(، بينها وبن مكة )ـ)الض
 ومن كان منزله دون امواقيت من جهة مكة أحرم منه.

َوِأَْهِل  ،َليَْفةِ َوَقَت ِأَْهِل امَِدينَِة َذا احُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَعنْهَا َأَن َرُسوَل  اهَعِن اْبِن َعبَاس َرِي 
َأتى َعَليِْهَن ـَمْن َولِ  َن،هُ ـُهَن لَ فَ  ،َوِأَْهِل اليََمِن َيَلْمَلمَ  ،َوِأَْهِل َنْجٍد َقْرَن امنَاِزلِ  ،ُجْحَفةَ ـالَشاِم ال
ُه ِمْن َأْهِلِه، َوَكذاَك َحتَى َنـُهَن َفمُ َمْن َكاَن ُدوفَ  ،احََج َوالُعْمَرةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ ــلِ  ،نَ  َأْهِلهِ ِمْن َغْر  َهل 
 .(1)عليه متفق. َهاِمنْ  ُيـِهل ونَ  َأْهُل َمَكةَ 

  إحرامحكم جاوز اميقات با: 
ا جوز حاج أو معتمر جاوز اميقات با إحرام، ومن جاوزه با إحرام لزمه الرجوع  -1

 .إليه واإحرام منه
م من رِ حأو العمرة ثم أنشأ نية احج أو العمرة فيُ من جاوز اميقات وهو ا يريد احج  -1

من احرم خرج إى احل، وإن  القادم إى مكة إا العمرة امفردة إن نواها النية ، حيث أنشأ
 نواها من احل أحرم من حيث أنشأ النية. 

 : ميقات َمن  دون امواقيت 

 منزله حيث أنشأ النية. ميقات من كان دون امواقيت للحج أو العمرة أو ها معا  من
َوِأَْهِل  ،َوَقَت ِأَْهِل امَِدينَِة َذا احَُليَْفةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَعنْهَا: َأَن َرُسوَل  اهَعِن اْبِن َعبَاٍس َرِي 

َأتى َعَليِْهَن ْن ـمَ َولِ  َن،هُ ـُهَن لَ  ،َوِأَْهِل اليََمِن َيَلْمَلمَ  ،َوِأَْهِل َنْجٍد َقْرَن امنَاِزلِ  ،ُجْحَفةَ ـالَشاِم ال
 َأْهُل َمَكةَ َن ذلَك َفِمْن حيُث أنَشَأ، َحتَى َمْن َكاَن ُدوو ،احََج َوالُعْمَرةَ  أَراَد  نْ مَ ِمـ ،نَ غرهِ ِمْن 
 .()عليه متفقَمَكَة.  ِمن
 

                                                        

 (. 1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :ميقات القادم إى مكة 

 ت الذي مر به.القادم إى مكة من غر أهلها إذا أراد احج أو العمرة أحرم من اميقا -1

 فإن كان مفردا  أو قارنا  طاف وسعى، ثم بقي عى إحرامه حتى يرمي وحلق يوم النحر.

وإن كان متمتعا  أكمل عمرته ، ثم لبس ثيابه، ثم أحرم باحج ي اليوم الثامن من ذي احجة 
 من مكانه ي مكة، ثم خرج إى منى.
َيْوَم َساَق اْلبُْدَن َمَعُه َوَقْد َأَهل وا ملسو هيلع هللا ىلص َع النَبِِي َحَج مَ  أنهعن جابر بن عبد اه ري اه عنه 

ُروا ـَأِحل وا ِمْن إِْحَراِمُكْم بَِطَواِف اْلبَيِْت َوَبْنَ الَصَفا َوامَْرَوِة َوَقِص  » : َفَقاَل هُمْ  بِاحَِج ُمْفَردا  
ِويَ  ُثَم أَِقيُموا َحَاا    «ِة َفَأِهل وا بِاحَِج َواْجَعُلوا اَلتِي َقِدْمتُْم ِهَا ُمتَْعة  َحتَى إَِذا َكاَن َيْوُم الَرْ

َفَلْوَا َأِي ُسْقُت  ،اْفَعُلوا َما َأَمْرُتُكمْ  » : َفَقاَل  ؟َكيَْف َنْجَعُلَها ُمتَْعة  َوَقْد َسَميْنَا احََج  :َفَقاُلوا
 .َفَفَعُلوا «ِحَلهُ ـل  ِمنِي َحَرام  َحتَى َيبُْلَغ اهْدُي مَ ـحِ ـيَ  َا  َوَلِكنْ  ،ِمثَل اَلِذي َأَمْرُتُكمْ  َلَفَعْلُت  اهَـدى

 .(1)عليه متفق
 من قدم إى مكة للحج أو العمرة، ثم أكمل نسكه، ثم أراد أن يأي بعمرة أخرى له أو -1

عمرته  أما إذا أراد احج بعدل كالتنعيم ليُـْحرم بالعمرة منه، لغره، فعليه أن خرج إى اح
 فيُـحِرم للحج من مكانه ي مكة.

َأَهَلْت بُِعْمَرٍة َفَقِدَمْت َوَمْ َتُطْف بِاْلبَيِْت َحتَى َحاَضْت َفنََسَكِت  أهاَعنَْها  َعْن َعاِئَشَة َرِي اه
 َحِجِك ـَسُعِك َطَواُفِك لِ يَ »  :َيْوَم النَْفرِ ملسو هيلع هللا ىلص امنَاِسَك ُكَلَها َوَقْد َأَهَلْت بِاحَِج َفَقاَل َهَا النَبِي  

 . ()متفق عليه .ْت َفبََعَث ِهَا َمَع َعبِْد الَرمَِن إى التَنِْعيِم َفاْعتََمَرْت َبْعَد احَِج ـََفَأب« َوُعْمَرتِِك 
 :صفة اإحرام ي الطائرة 
حاذى  م بالطائرة إذاحرِ ـفإنه يُ  ، أو ها معا   ،أو العمرة ،من ركب الطائرة مريدا  للحج -1

كن معه مابس اإحرام ت، فيلبس مابس اإحرام، ثم ينوي اإحرام، فإن م  أحد  امواقيت
بأي إزار ورداء من أي صنف كالراشف ونحوها، فإن م جد جعل ثوبه إزارا ، أحرم 

، فإن م يكن عليه إا الراويل ونحوها كالبنطلون أحرم ها، وإذا نزل من  وجعل غرته رداء 
  ة لبس مابس اإحرام متى وجدها، وا إثم عليه وا فدية.الطائر

                                                        

 (. 1112( واللفظ له، ومسلم برقم )1521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له. 1111( ، ومسلم برقم )1552، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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َمْن َلـْم َيـِجِد اإَزاَر َفْليَْلبَِس »بعرفاٍت فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: خطبنا النبي 
اِويَل، َوَمْن َلـْم َيـِجِد النَْعَلْنِ َفْليَْلبَِس اخَُفْنِ   .(1)متفق عليه«. الَرَ

حرم منه، ـأن يؤخر اإحرام حتى ينزل ي مطار جدة ويُ  مريد احج أو العمرة ا جوز -1
 . وهو اجحفة فعل لزمه الرجوع إى أقرب هذه امواقيت لإحرام منه فإنْ 

 من سافر إى جدة حاجة، ثم طرأ له أن يعتمر، أحرم من مكانه. -3

واقيت إليه كاجحفة، ثم ومن قصدها للعمل ، ثم العمرة ، أحرم إذا أهى عمله من أقرب ام
 توجه إى مكة أداء العمرة.

 حكم من مر بميقاتن: 
، فيُْحِرم جب عى من يمر بميقاتن وهو يريد احج أو العمرة أا يتجاوز أوها إا ُمـْحِرما  

وأمريكا  فإذا مر امصـري أو الشامي أو امغري ونحوهم كأهل أوربامن أول ميقات يمر به، 
ميقات أهل امدينة قبل الوصول إى ميقاته اأصي اجحفة أحرم من ذي وأفريقيا ب

احليفة، وا جوز له تأخر اإحرام حتى يصل إى ميقاته اجحفة ؛ أن امواقيت أهلها 
 ومن مر ها من أراد احج أو العمرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1171(، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اإحـــرام - 3
 :مرة. حجا  كان أو ع، هو نية الدخول ي النسك اإحرام 
 حكمة اإحرام : 

جعل اه لبيته احرام حرما  ومواقيت ا يتعداها من يريد الدخول إى احرم إا إذا كان عى 
 وصف معن، ونية معينة. 

 : مكان لبس اإحرام 

 السنة لبس مابس اإحرام بعد الغسل ي اميقات، ويكون إحرام الرجال بإزار ورداء ونعلن.
له من اميقات كأهل امدينة والطائف أن يلبس لباس اإحرام من ويرع من َقـُرب منز

 بيته، ثم حرم من اميقات، وُيلحق بذلك من كان قدومه إى مكة عن طريق الطران.
 اَدَهنَ ِمَن امَِدينَِة َبْعَد َما َتَرَجَل وَ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعبِْد اه ْبِن َعبَاٍس َرِي اه َعنْهَا َقاَل : اْنَطَلَق النَبِي  

ٍء ِمَن اْأَْرِدَيِة َواْأُُزِر ُتْلبَُس إَِا امُ ،  َوَلبَِس إَِزاَرُه َوِرَداَءُه ُهَو َوَأْصَحاُبهُ  زْعَفَرَة ـَفَلْم َينَْه َعْن َيْ
ْلدِ  َداِء َأَهَل ُهَو َفَأْصبََح بِِذي احَُليَْفِة َرِكَب َراِحلتَُه َحتَى اْستَوى عى اْلبَيْ  ، اَلتي َتْرَدُع عى اْجِ

 .(1) أخرجه البخاريَوَذلَِك خْمٍس َبقَن ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة .  ، َوَقَلَد َبَدَنتَهُ  ، َوَأْصَحاُبهُ 

  :كيفية اإحرام 
بأطيب ما  اإحرام باحج أو العمرة أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيبلرجل إذا أراد يسن ل -1

امخيط،  ارا  ورداء أبيضن نظيفن، بعد أن يتجرد منويلبس إزوا يطيب ثيابه، ي بدنه،  جد
ويلبس نعلن، وامرأة يسن ها أن تغتسل لإحرام ولو كانت حائضا  أو نفساء، وتلبس ما 
شاءت من الثياب الساترة، وجتنب لباس الشهرة، والثياب الضيقة، وما فيه تشبه بالرجال أو 

 . ، وا تلبس النقاب وا القفازينالكفار
إن تير، وينوي بقلبه الدخول ي النسك  أو نافلة حرم عقب صاة فريضةـيسن أن يُ  -1

ت من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهاله دبر الصاة ي امسجد، أو إذا استقلَ  الذي يريده
 ، ويسن له أن حمد اه، ويسبحه، ويكره قبل إهاله بالنسك.به راحلته مستقبا  القبلة

 ،«لبيك حجا  »ويقول امفرد:  «لبيك عمرة»رم أن يذكر نسكه فيقول امعتمر: حْ يسن للمُ  -3
                                                        

 (.1515برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 «.لبيك عمرة»وإن كان متمتعا  قال:  «لبيك عمرة وحجا  : »وإن كان قارنا  قال
 وإذا أحرم امسلم باحج أو العمرة عن نفسه فليس له أن جعله لغره من حي أو ميت.

 حكم اشراط التحلل من النسك عند العذر : 

إذا أحرم البالغ باحج أو العمرة لزمه اإمام، أما الصبي فا يلزمه اإمام؛ أنه غر مكلف، 
م مريضا  أو خائفا  سن له أن يقول عند عقد اإحرام رِ حْ ـإذا كان امُ و، م بالواجباتوا ملزَ 
ء يمنعه، أو زاد عرض له ي ي َحيُْث َحبَْستَني( فإنْ ـ)إْن َحبَسنْي َحابِس  َفَمـحلِ  :بالنسك
، وإذا م يشرط امُْحِرم ، وحبسه عذر، لزمه دم يذبحه ، ثم حل َحّل وا هدي عليه ،مرضه

 بعد احلق.
                           ۓ      )قال اه تعاى :  -1

 .]122البقرة/[ (        
فقال   ضباعة بنت الزبر عى ملسو هيلع هللا ىلص: دخل رسول اه وعن عائشة ري اه عنها قالت -1
طي »: َفَقاَل َهَا ،َا َأِجُدي إَِا َوِجَعة   واه :َقاَلْت « ؟احََج  َلَعَلِك َأَرْدِت » :ها ُحِجي َواْشَرِ

ِي َحيُْث َحبَْستَني :َوُقوي  .(1)متفق عليه.«الَلُهَم َحِ

 : حكم الصاة عند اإحرام 
فإْن كان وقت فريضة صاها ثم أحرم ن ُيـحرم عقب صاة، ج أو العمرة أيسن من يريد اح

 بعدها، وإن م يكن وقت فريضة صى ركعتن تطوعا ، ثم أحرم بعدما.
 . -وهذا أكمل  -من ذي احليفة بعد صاة الفرض والنفل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أحرم النبي 

فلم  ومن أحرم بعد فرض أو نفل فقد فعل بعض اأمر، ومن م ُيـحرم بعد فرض وا نفل
 حن أحرم. ملسو هيلع هللا ىلص اه يمتثل اأمر؛ أنه م يفعل شيئا  ما فعله رسول

بَِواِدي ملسو هيلع هللا ىلص عن اْبن َعبَاٍس َرِي اه َعنْهَا أنه َسِمَع ُعَمَر َرِي اه َعنْه َيُقوُل: َسِمْعُت النَبَِي 
َوُقْل ُعْمَرة  ي  ، بَاَركِ ـَذا اْلَواِدي امُ َصِل ي هَ  :َأتاي الَليَْلَة آٍت ِمْن َرِي َفَقاَل »  :اْلَعِقيِق َيُقوُل 

 .()أخرجه البخاري  «.َحَجةٍ 

                                                        

 (.1117م برقم )(، واللفظ له، ومسل5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1531برقم ) أخرجه البخاري (1)
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 :صفة التلبية 
وإذا استوى عى راحلته بعد مد اه عز وجل،  ،م عقب اإحرامرِ حْ يسن أن يقول امُ  -1

يَك َلَك َلبَ »وتسبيحه، وتكبره:  يَْك، إَن احَـْمَد َوالنِْعَمَة َلَك َلبَيَْك الَلـُهـَم َلبَيَْك، َلبَيَْك ا َرِ
يَك َلَك   .(1)متفق عليه«. َوامُْلَك، ا َرِ

أخرجه  «. َلبَيَْك إَلـَه احَِق : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: كان من تلبية النبي و -1
 .()النسائي وابن ماجه

 :فضل التلبية 
صوت تو ،، يصوت ها الرجلاحج والعمرة ، فالتلبية شعار يسن للمحرم أن يكثر من التلبية

ُتقطع التلبية ي العمرة ، وها امرأة ما م ُتـخش الفتنة، يلبي حينا ، وهلل حينا ، ويكر حينا  
 قطع ي احج إذا رمى مرة العقبة يوم العيد. ، وتُ دخل ي أدنى حدود احرمإذا 

َمْن عْن  ىما ِمْن ُمْسِلـٍم ُيلبي إا لبَ : »ملسو هيلع هللا ىلصُل اه َعْن َسْهِل بِن َسعٍد ري اه عنه قاَل: قاَل رُسو
  «.حتَى َتنَْقطَِع اأرُض ِمْن َهاُهنَا َوَهاُهنَا ،أو َمَدرٍ  ،أو َشجرٍ  ،ِمْن َحجرٍ ، أو َعْن ِشَالِـهِ ،َيـمينِـه

 .(6)أخرجه الرمذي وابن ماجه
  :ما جب عى احاج فعله 

 .أو أمر به ؛ ليكون مرورا  مقبوا   ملسو هيلع هللا ىلصكا فعله النبي جب عى احاج وامعتمر أداء النسك 
أن يصون و ،فعل الطاعات، واجتناب امحرماتااجتهاد ي جب عى احاج وغره و

الصاحة،  اأخاق، وأن ختار لصحبته الرفقة يىءلسانه عن الكذب، والغيبة، واجدال، وس
 وأن يأخذ حجه وعمرته امال احال الطيب. 

                 )  تعاى:قال اه
                  ) 

 . [127]البقرة/
 

                                                        

 (.1111(، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1211(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1751/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 1)
 (.1211وأخرجه ابن ماجه برقم )  (، وهذا لفظه،111أخرجه الرمذي برقم )( صحيح/3)
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  :حظورات اإحرام 
 حظورات اإحرام هي اأعال اممنوعة عى امُْحِرم بسبب إحرامه.

 عن عبداه بن عمر ري اه عنها أن رجا  قال: يا رسول اه، ما يلبس امحرم من
انَِس، ـا َيْلبَُس الُقُمَص، َوا الَعَاِئَم، َوا الَس : »ملسو هيلع هللا ىلصالثياب؟ قال رسول اه  َراِوياِت، َوا الَرَ

، َوا  ، َوا اِخَفاَف، إا َأَحد  ا َيـِجُد َنْعَلْنِ  ، َوْليَـْقَطْعُهـَا َأْسَفَل ِمَن الَكْعبَْنِ َفْليَْلبَْس ُخَفْنِ
 .(1)متفق عليه «.ياِب َشيْئا  َمَسُه َزْعَفَران  أَْو َوْرس  َتْلبَُسوا ِمَن الثِ 

 ا جوز للرجل أن جوز للمحرم لبس ميع أنواع النعال التي ا تغطي الكعبن، و
أن القطع  ؛يقطعهاوا فيلبس اخفن  م باجوربن وا باخفن إا إذا م جد نعلنرِ حْ ـُي

لباس من قطن ونحوه  :من جلد ونحوه، واجوربن الكعبنما يغطي  :وامراد باخفنمنسوخ، 
 يغطي الكعبن.

 .()عليه متفق «.َفْنِ ـــاخُ نْعَلْنِ َفْليَْلبَْس ال َيـِجدْ من م : »ي عرفات فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه خطب وقد 
فا  -وما لباس اليدين  - ، أما القفازان وجوز للمرأة امحرمة لبس اجوربن واخفن

 وز للمحرم وا للمحرمة لبسها. ج
  ُم ذكراً كان أو أنثى ما يي: رِ ح  حرم عى ام 
 أو تقصره.  شعرالحلق  -1
 تقليم اأظافر. -1
 .تغطية رأس الرجل -3

وعليه الفدية،  ،فهو آثملباس اإحرام ونحوها بماصق كطاقية أو عامة أو  فإن غطى رأسه
السيارة واخيمة فا يء عليه، وإن غطى رأسه وإن غطى رأسه بغر ماصق كالشمسية و

 ، وعليه الفدية.فهو آثمبحمل متاع عليه فا يء عليه إذا م يقصد السر، فإْن قَصده 
 .لبس الذكر للمخيط -1

يط عى قدر البدن كله كالقميص، أو عى قدر نصفه اأعى كالفنيلة، أو هو ما ِخ وامخيط: 
                                                        

 (.1177( واللفظ له، ومسلم برقم )1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1171( واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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يط عى قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلن ل، وما ِخ نصفه اأسفل كالراويعى قدر 
 ، وللرأس كالعامة والطاقية ونحوما. واجوربن كاخفن

 استعال الطيب أو البخور ي البدن أو اللباس.  -5
 وجوز للمحرم شم الطيب بغر قصد، أو أجل أن يشريه، أما إذا قصد الشم فا جوز.

 أو اصطياده.  امتوحش أصا  احال قتل صيد الر  -2
 عقد النكاح.  -7
 يدها بالقفازين. تغطية تغطية وجه امرأة بالنقاب أو الرقع ونحوما، و -1
إثا  لكنه آثم  ،مبارة الرجل امرأة فيا دون الفرج، فإن أنزل م يفسد حجه وا إحرامه -2

 عظيا ، وعليه الغسل والتوبة وااستغفار، وإكال نسكه.
 . اجاع ، وهو أشد حظورات اإحرام إثا   – 11
 : اإحرام من فعل شيئاً من حظوراتحكم   اجتناب الرفث والفسوق واجدال واخصام. -11

وعليه من فعل شيئا  من هذه امحظورات جاها  أو ناسيا  أو مكرها  فا إثم عليه وا فدية، 
سوى الرفث والفسوق واجدال عاما   ومن فعل شيئا  منها أن يتخى عن امحظور فورا ،

 متعمدا  ختارا  لعذر من أذى أو مرض فعليه فدية اأذى، وا إثم عليه، فإْن فعلها لغر 
عذر أو حاجة فهو آثم، وعليه الفدية فيا ورد به النص من الفدية، والتوبة، واإقاع عن 

 امحظور فورا .
                            قال اه تعاى:

 . [5/اأحزاب]        
 :رم  حكم من جامع وهو ُمـح 

 من أحرم باحج أو العمرة، ثم جامع وهو ُمـْحرم فله حالتان :
 إذا جامع زوجته جاها ، أو ناسيا ، أو مكرها ، فا إثم عليه وا فدية، ونسكه صحيح. -1

   «قد فعلت»قال اه:  .(                ) اه تعاى: وما نزل قول
 .(1)أخرجه مسلم

                                                        

 (. 112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 فإن كان حال إحرامه باحج فله حالتان: إذا جامعها متعمدا ، فهذا قد ارتكب إثا  عظيا ، -1
وعليه  ،: أن جامعها قبل التحلل اأول، فهذا قد فسد حجه، سواء كان فرضا  أو نفا  اأوى

 .يوزعها عى الفقراءها ويذبحبدنة وعليه امي فيه واحج من قابل، 
آثم، وعليه شاة يوزعها عى لكنه  ،: أن جامعها بعد التحلل اأول، فحجه صحيحالثانية

 الفقراء.
 أما العمرة فإن جامع قبل احلق فقد فسدت عمرته وعليه إكاها وقضاؤها، وعليه شاة.

 وامرأة كالرجل ي ميع ما تقدم إن كانت مطاوعة.
                                          ) قال اه تعاى :  -1

                                               
 .[127/البقرة] (         

َمْن أْحدَث ي أمرنا هذا ما ليس منه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه  عائشةعن و -1
 .(1)متفق عليه«.فهو َردّ 
 : الفرق بن الرجل وامرأة ي اإحرام 

مترجة،  امرأة كالرجل فيا سبق من امحظورات إا ي لبس امخيط فتلبس ما شاءت غر
وتغطي رأسها، وتسدل مارها عى وجهها إذا كانت ، القفازينو وجتنب لبس النقاب

 . اجوربن ، ولبس اخفن أورة رجال أجانب، ويباح ها التحيـبحض
 : وقت التحلل من النسك 

ء إا النساء، وحصل برمي مرة التحلل اأول ي احج حل فيه للحاج كل ي -1
 .واحلق، فإذا طاف بالبيت حّل له كل يء َحـُرم عليه باإحرام حتى النساء العقبة

 . واحلق ومن ساق اهدي توقف إحاله عى نحره مع الرمي
 ، واحلق أو التقصر.والسعي بن الصفا وامروة لتحلل من العمرة يكون بعد الطواف،ا -1
  :حكم امحرمة إذا  حاضت 

وأدخلته عى  أحرمت به ، وخشيت فوات احج ، إذا حاضت امرأة امتمتعة قبل الطواف
                                                        

 (.1711(، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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النفساء تفعل امناسك كلها غر  وأواحائض  ،وصارت قارنة، ومثلها امعذور العمرة ،
إن  وأحرمت باحج خرجت منه للعمرة ض أثناء الطوافالطواف بالبيت، وإن أصاها احي

 وصارت قارنة.  ،وأدخلته عى العمرة ،ضاق عليها الوقت
 :حكم قص الشعر واأظفار حال اإحرام 

 ، وا قص اأظفار.زالة شعر البدنا جوز للُمْحرم قص شعر الرأس، وا إ
   ۓ   ) نه :أما شعر الرأس فإبقاؤه نسك ، وحلقه نسك كا قال اه سبحا

 .[122/البقرة] (                 
بعد التحلل، ما يدل  بإزالتهوأما قص الظفر، وإزالة شعر البدن فهو من التفث الذي أمر اه 

                )عى أنه منوع حال اإحرام كا قال اه سبحانه : 
 .[12/احج] (            

طيلة مدة إحرامه أنه قص ظفرا ، أو أخذ شيئا  من شعر بدنه، فا حل  ملسو هيلع هللا ىلصنقل عن النبي وم يُ 
 للمحِرم َأْخذ يء من بدنه إا بدليل.

لِتْأُخُذوا » : َيْرِمي عى َراِحَلتِِه َيْوَم النَْحِر َوَيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َرَأيُت النَبَِي  :عن جابر ري اه عنه قال
 م فعله:رِ ح  ما جوز للمُ   .(1)أخرجه مسلم. «ي َا َأُحج  َبْعَد َحَجتي َهِذهِ ـ أَْدِري َلَعلِ َفإِِي َا  ، َمنَاِسَكُكمْ 

جوز للمحرم ذبح هيمة اأنعام والدجاج ونحوها، وله قتل الصائل امؤذي ي احل  -1
غ، رم كاأسد، والذئب، والنمر، والفهد، واحية، والعقرب، والفأرة، وكل مؤٍذ كالوزـواحَ 

 كا جوز له صيد البحر وطعامه. وله فيها مائة حسنة، أفضل،  ةوقتله ي أول رب
                )  قال اه تعاى: -1

 .[22]امائدة/ (        
َخـْمس  َفَواِسُق ُيـْقتَْلَن ي احَرِم: : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول اه و -1
 .()متفق عليه«. َيا، َوالُغَراُب، َوالَكْلُب الَعُقورُ لَعْقَرُب، َوالَفأَرُة، واحُدَ ا
 .ويغسل رأسه وثيابه، وله تبديلها ،رم بعد إحرامه أن يغتسلحْ جوز للمُ  -7

                                                        

 (.1127برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.1121(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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، والساعة ي اليد،  ، وساعة اأذن ، ونظارة العن رم أن يلبس خاتم الفضةحْ وجوز للمُ 
 .ولو كانا خيطن ذاءواح ولبس احزام

  تضميد اجرح ، ورب اإبرة ، وأخذ دم التحليل ونحوه. وجوز له
جوز للمحرم شم  الرحان، وااستظال باخيمة، أو الشمسية، أو سقف السيارة،  -3

 وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر.
 أن يأخذ من  فا ينبغي له عند اإحرام ، وحج ي عر ذي احجة ، من أراد أن يضحي

بدنه وشعره وظفره شيئا ، وجوز له فقط حلق أو تقصر رأسه إن كان متمتعا ؛ لكون احلق 
 . أو التقصر نسكا  

 :رم إذا مات  ما ُيفعل بامُح 

أو العمرة، وُيدفن بثيابه  فا ُيـقى عنه ما بقي من أعال احجأو معتمر من مات وهو حاج 
 .القيامة ملبيا   بعث يوم؛ أنه يُ التي مات فيها 

 ومن مات وهو ا يصي أبدا  فا جوز أن ُيـحج أو ُيتصدق عنه؛ أنه مرتد. 
رم، حْ ـوهو مُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن رجا  َوَقَصُه بعره ونحن مع النبي  -1

وُ : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ، َوا ُتـِمس  ه طِيبا ، َوا ُتـَخـِمُروا َرْأَسُه، اْغِسُلوُه بَِاٍء َوِسْدٍر َوَكِفنُوُه ي َثوَبْنِ
 .(1)متفق عليه«. َفإَن اه َيبَْعثُُه َيوَم الِقيَاَمِة ُمَلبِيا  

ِك   : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال: سمعت ري اه عنه جابرعن و -1 إَِن َبْنَ الَرُجِل َوَبْنَ الِرْ
 .()أخرجه مسلم«.   َواْلُكْفِر َتْرَك الَصاةِ 

 
 
 
 
 

                                                        

 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )1127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.11برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
11 

 الفـديـــة - 4
  أقسام: ثاثةحظورات اإحرام من حيث الفدية تنقسم إى 

 وهو عقد النكاح.  ،ما ا فدية فيه :اأول
 . الري امأكول وهو قتل الصيد ،ما فديته اجزاء أو بدله :الثاي
 وهو بقية امحظورات كاحلق، والطيب ونحوها.  ،ما فديته فدية أذى :الثالث

أو معذورا  واحتاج إى فعل حظور من حظورات اإحرام السابقة غر َمْن كان مريضا  و
 الوطء كحلق شعر الرأس، ولبس امخيط ونحوما فله ذلك، وعليه فدية اأذى. 

 فدية اأذى : 

 بن ثاثة أشياء:  امُْحرم فدية اأذى خر فيها
 صيام ثاثة أيام.  -1
أو نحوها، أو  ،أو مر ،أو أرز ،من بر لكل مسكن نصف صاع ، أو يطعم ستة مساكن -1

 وجبة طعام لكل مسكن حسب العرف والعادة.
 . ، يوزعها عى الفقراء ، وا يأكل منها أو يذبح شاة -3
 . إن كان ي احرم جزئ الصيام ي كل مكان، أما اإطعام والذبيحة فلفقراء مكةو

                       ۓ)قال اه تعاى: 

 . [122]البقرة/  (                        
 حكم َمن  فعل شيئاً من حظورات اإحرام: 

َمْن فعل شيئا  من حظورات اإحرام جاها ، أو ناسيا ، أو مكرها  فا إثم عليه وا فدية، 
فيا ورد به  ليه الفديةَوَمْن فعلها متعمدا  حاجة فع، وعليه أن يتخى عن امحظور فورا  

غر الوطء أو امبارة فهو آثم ، َوَمْن فعلها متعمدا  با عذر وا حاجة ، وا إثم عليهالنص ، 
 . وعليه التوبة وااستغفار اأذى فيا ورد به النص ، عليه فديةو

 ومن احتلم وهو ُمـْحرم فا إثم عليه وا فدية، وعليه أن يغتسل ، ويتم نسكه.
 ل الصيد الري:فدية قت 

م ُخِر بن إخراج امثل عَ ل من النَ ثْ فإن كان له مِ  ، رمحْ ـا  متعمدا  وهو مُ ـّـَمْن قتل صيدا  بِري
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ل بدراهم يشري ها طعاما  فيطعم كل مسكن ثْ َوم امِ قَ ـيذبحه ويطعمه مساكن احرم، أو يُ 
َوم الصيد قَ ـيُ فـل ثْ ليس له مِ  وإن كان الصيد، نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكن يوما  

 بدراهم، ثم خر بن اإطعام والصيام. 
                      )  قال اه تعاى:

                           

 . [25]امائدة/ (                
  ِثل: مِ  ثل والذي ليس لهالصيد الذي له م 
ل فيه ـِ النعامة فيها بدنة، ومار الوحش وبقرته والوعل واأيكم عَ ثل من النَ الصيد الذي له مِ  -1

ي، وي الربوع َجْفرة، وي دْ بقرة، وي الضبع كبش، وي الغزال عنز، وي الوبر والضب َج 
 ذوي اخرة. اأرنب َعنَاق، وي احامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك حكم به عدان من 

 ويشري ها طعاما ،، قَوم الصيد بدراهمــيُ اأوز واحبارى، فك ل لهثْ الصيد الذي ا مِ  -7
 عدل ذلك.  يصوملكل مسكن، أو مدا   يويعط
 وقتل صيده:  رمحكم قطع شجر اح 
م قطع شجر حرم مكة وحشيشه إا اإذخر وما زرعه رِ حْ امُ غر م ورِ حْ حرم عى امُ  -1

 . فدية فيهاآدمي، وا

ا جوز أكله ا  مرِ حْ امُ ، وما صاده فعليه الفدية صادهحرم قتل صيد احرم، فإن  -1
للُمْحرم الذي صاده، وا مُـْحرم غره، وا حاٍل غر ُمـْحرم، أّما إن صاده احال أجل 

 اأكل منه، وإن م ُيَصد أجله فيجوز. مرِ حْ امُ فــيَحرم عى  مرِ حْ امُ 
ويأثم،  ، صيد حرم امدينة، وقطع شجره، وا فدية فيه، لكن يعزر من صادهحرم  -3

 م إا هذان احرمان.رَ ويؤخذ من حشيشه ما ُيـحتاج إليه للعلف، وليس ي الدنيا حَ 
  :حكم من كرر حظورًا 

ومن كرر ، د فدى مرة واحدة، بخاف صيدفْ ـَمْن كرر حظورا  من جنس واحد وم يَ 
 فدى لكل جنس مرة.  ، بأن حلق رأسه، ومس طيبا   حظورا  من أجناس

  .حرم عقد النكاح حال اإحرام وا يصح، وا فدية فيه، وتصح الرجعة 
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 والعمرة أقسام الدماء ي احج : 
 الدماء الواجبة ي احج والعمرة أربعة أقسام :

 ويطعم الفقراء.  ،وهدي ، ران، يأكل منه احاجدم التمتع والقِ  :اأول
 . [122]البقرة/   (                              )  اه تعاى: قال

كحلق الرأس، أو لبس  لعذر دم الفدية من فعل شيئا  من حظورات اإحرام :الثاي
 .، وفدية اأذى خر فيها بن الصيام ، واإطعام ، والدم امخيط ونحوما

 النسك، أو عن البيت، وم يشرط.دم اإحصار من ُحبس عن إمام  :الثالث
                               ۓ      )  قال اه تعاى:

 . [122]البقرة/   (                                            
 دم اجزاء من قتل الصيد الري امأكول.  :الرابع

                      )  قال اه تعاى:

                           

 . [25]امائدة/ (                
، بل يذبحها  ا يأكل منها دماء جران ؛ لنقص النسك أو فواته ، اأخرة الثاثةوهذه الدماء 

 كان الفعل خارجها أطعم ي مكانه.إن كان فيها، وإن  ويطعمها فقراء مكة
 ويسن للُمْورين اإهداء تطوعا  لفقراء احرم ي نسك احج والعمرة.

                                  )  قال اه تعاى:
 . [121/البقرة] (                    

  َجب عليه اهدي:  ن  م 

 يع أهل احرم الساكنون فيه.أهل امسجد احرام هم م
وحاري امسجد احرام هم من َقـُربت مساكنهم من احرم وليسوا فيه كالقرى امجاورة 

 مكة، وهؤاء ليس عليهم هدي، وا يلزمهم طواف الوداع كأهل احرم.
حاري امسجد أهل احرم ، أو من جب اهدي عى امتمتع والقارن إن م يكونا من و

فمن م جد اهدي أو عجز عنه، صام ثاثة ، ع بقرةبْ ع بدنة، أو ُس بْ هوشاة، أو ُس احرام، و
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وسبعة إذا  ،أيام ي احج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عر وهو اأفضل
 .، فإن أهدى نال أجر اهديهدي عليه جب د فا رجع إى أهله، أما امفرِ 

                               ۓ      )  قال اه تعاى:
                                               

                                                      
  .[122]البقرة/   (                               

 : مكان ذبح اهدي 

 .ذبحا  وتفريقا   ،كل هدي أو إطعام فلمساكن احرم
وجزاء الصيد ي احرم ، ودم اإحصار حيث ُوجد سببه واللبس ونحوما وفدية اأذى
ُيذبح ي  والتطوع رانهدي التمتع والقِ و، احرم، وجزئ الصيام ي كل مكانمساكن 
 منه فقراء احرم.  ويطعم وهدي يسن أن يأكل منهاحرم ، و

امُـْحَر جب عليه أن يذبح ما استير من اهدي ثم حلق، فإن م جد هديا  َحَل وا و
 . بالعجز عنه عليه ؛ لسقوط الواجب يء عليه

 :حكم نقل اللحوم خارج احرم 
 ما يذبحه احجاج ثاثة أنواع:

 يطعم الفقراء،وله نقله خارج احرم.ذبح ي احرم،ويأكل منه،وران يُ هدي التمتع أو القِ  :اأول
 .حظورم ا  ، أو فع ، أو فدية أذى ذبح داخل احرم جزاء لصيدما يُ  :الثاي

 وا يأكل منه. ، فهذا كله لفقراء احرم
 .أو غرما ، ، أو فدية جزاء ذبح خارج احرم كهدي اإحصارما يُ  :الثالث

 وا يأكل منه. ، ، وله نقله إى مكان آخر بحفهذا يوزع حيث ذُ 
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 أنـواع النســك - 5
  واإفراد...رانوالقِ ..التمتعثاثة: احج أنساك 
حرم باحج ـثم يُ  ثم حل، ،ويفرغ منها ،حرم بالعمرة ي أشهر احجـ: أن يُ صفة التمتع -1

ويستمر ي اإحرام إى أن يرمي مرة العقبة  ه،امِ ها ي عَ رْ من مكة أو قُ ي اليوم الثامن 
 صفة النطق به: )لبيك عمرة(. عليه هدي التمتع، وو وم العيد وحلق،ي
 دخل العمرة عليه،ثم يُ  ،أن حرم بالعمرة واحج معا ، أو حرم باحج أوا  ران: صفة القِ  -7

 .وصفة النطق به: )لبيك عمرة وحجا ( وعليه هدي القران،
 ليكون قارنا   روع ي طوافهاـدخل احج عى العمرة قبل الشوجوز من كان معذورا  أن يُ 

 .، ومن ضاق عليه الوقت ونحوما مثا  أو النفاس كمن أصاها احيض 
 .دا ، وصفة النطق به: )لبيك حجا (حرم باحج مفرِ ـأن يُ صفة اإفراد:  -3

 .د ا هدي عليهرِ د سواء، إا أن القارن عليه هدي، وامفوعمل القارن كعمل امفرِ 
 ، والتمتع أفضل منها.  فرادران أفضل من اإوالقِ 

ويسن للمسلم أن ُيـِهَل بالتمتع مرة، وبالِقران مرة ، وباإفراد مرة ؛ إحياء  للسنة ، وعما  ها 
 بوجوهها امروعة ، ويداوم عى التمتع ؛ أنه اأفضل.

ُيـِهَل َمْن َأَراَد ِمنُْكْم َأْن » : َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَخَرْجنَا َمَع َرُسوِل  :َعنَْها َقاَلْت  اهَعْن َعائَِشَة َرِي 
َقاَلْت «  بُِعْمَرٍة َفْليُِهَل ُيـِهَل َوَمْن َأَراَد َأْن  ، بَِحٍج َفْليُِهَل ُيـِهَل َوَمْن َأَراَد َأْن  ، بَِحٍج َوُعْمَرٍة َفْليَْفَعْل 

َوَأَهَل َناس  بِاْلُعْمَرِة  ، َهَل بِِه َناس  َمَعهُ َوأَ  ،بَِحٍج  ملسو هيلع هللا ىلص ه َفَأَهَل َرُسوُل ا :َعنَْها اهَعاِئَشُة َرِي 
 .(1)متفق عليه .َوُكنُْت فيَمْن َأَهَل بِاْلُعْمَرةِ  ،َوَأَهَل َناس  بُِعْمَرةٍ  ،َواحَِج 

 :أفضل اأنساك 
الذي أمر  ، فهو  وأكثرها أجرا  وعما  ، أفضل اأنساك  أنه ؛ينبغي لكل حاج أن حج متمتعا  

، وهو أصحابه به، وعزم عليهم أن حلوا ي حجة الوداع إا من ساق اهدي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه
 .وأراد فعله لوا أنه ساق اهدي ملسو هيلع هللا ىلصالذي مناه النبي 

ى أن يقلب نسكه إى عمرة ليصر متمتعا  ولو بعد أن وْ إذا أحرم اإنسان قارنا  أو مفردا  فاأَ و
                                                        

 ( ، واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )312، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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وأما من ساق ، ملسو هيلع هللا ىلصاتباعا  أمر النبي  ؛لطاف وسعى إذا م يسق معه اهدي، فيقِر وح
 يوم النحر.  واحلق وا يتحلل إا بعد الرمي ، اهدي فيظل ي إحرامه

َفَلَا َقِدْمنَا  ، ُه احَج  ــَوَا ُنَرى إَِا َأنملسو هيلع هللا ىلص َخَرْجنَا َمَع النَبِِي قالت :َعنَْها  اهَعْن َعاِئَشَة َرِي 
ْ َيُكْن َساَق اهْدَي َأْن يَ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر النَبِي  فَ  ، َتَطَوْفنَا بِاْلبَيِْت  ْ َيُكْن َساَق  ، ِحَل ـَمْن َم َفَحَل َمْن َم

 .(1)متفق عليه .َونَِساُؤُه َمْ َيُسْقَن فَأْحَلْلَن  ، اهْدَي 
 : أحوال التحلل من النسك 

 :با يي التحلل من النسك يكون
 .بعد ذبح اهدي واحلق احرب التحللأو ..طأو التحلل لعذر إن اشر ..إما بإمام النسك

  دخول مكةصفة: 
إذا أحرم امسلم باحج أو العمرة قصد مكة ملبيا ، ويسن دخوله من أعاها إن كان أرفق 

فإذا أراد دخول امسجد ،  يدخل امسجد احرام من أي جهة شاءثم  ،لدخوله، وأن يغتسل
الَلـُهـَم افتَـْح ي أَبَواَب »ل عند دخول امساجد: م رجله اليمنى، ثم قال ما يقااحرام قدَ 
  .()مسلمأخرجه  «.َرْحـَمتَِك 

 .(6)أخرجه أبوداود«.َأُعوُذ بِاه الَعظِيِم، َوبَِوْجِهِه الَكِريِم، َوُسْلَطانِـِه الَقِديِم، ِمَن الَشيَْطاِن الَرِجيمِ » 
  : ما يفعله إذا دخل امسجد احرام 
إا أن يكون ، امسجد احرام بدأ بالطواف مبارة باحج أو العمرة  ْحِرمامُ  إذا دخل -1

 فيصليها ثم يطوف.  أو صاة جنازة وقت فريضة
، ويبدأ القارن وامفرد بطواف  أو عمرة متع بطواف العمرة ، يبدأ امعتمر عمرة مفردة -1

 ، وهو سنة ليس بواجب.  القدوم

 آداب امسجد احرام: 
  تعاى، دعا كل مسلم لدخوها، وعبادته بأنواع العبادة فيها.امساجد بيوت اه

ومن واجب العبد أن يعرف قدر ربه الذي أِذن له بدخول بيته، وأن يستعد مناجاته، وأن 
                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1521/أخرجه البخاري برقم )عليه متفق (1)
 (. 713برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.122/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
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يتأدب معه ي بيته با يليق بعظمته وجاله، وأن حب مساجده ويعظمها وحرمها ، خاصة 
 نيت لعبادته وذكره وتعظيمه، وتاوة كتابه، وتعليم رعه.بيت اه احرام؛ أها بيوت اه، بُ 

 ومن آداب بيوت اه تعاى :
الذهاب إى امسجد متوضئا  من بيته ، وأن يتطـيَب ويلبس الثياب النظيفة واجميلة ، 
ويمي للمسجد بسكينة ووقار، فإذا دخل امسجد صى حية امسجد ، وجتنب مزامة 

م ، وأن َيلـن بأيدي إخوانه ويفسح هم ، وجتنب أكل الثوم والبصل إخوانه وخطي رقاه
والكراث وما له رائحة كرهة تؤذي امصلن وامائكة ، ويغلق أجهزة ااتصال التي تؤذي 
أهل امسجد بأصواها وأجراسها، وأَا يلِوث امسجد بامستقذرات كالبصاق وامخاط 

وجتنب اللهو واللعب واللغو والثرثرة ورفع الصوت وامناديل امستعملة ونحو ذلك ، 
واخصومات ، والبيع والراء، وإنشاد الضالة، وسؤال الناس امال، وأن حافظ عى نظافة 
وأثاث ومصاحف امسجد ، وجتنب النساء الزينة والطيب والترج ، وأن تصِلـي ي 

 امكان امخصص للنساء، وا تفتن الناس بقول أو فعل.
                                          ) :تعاى اه قال -1

 .[31/اأعراف] (    
                                    ) :تعاى اه قالو -1

                                               
 .[31 -32/النور] (                                     

                     ) :تعاى اه قالو -3
 .[27/الزمر] (                  

                       ) :تعاى اه قالو -1
 .[12/احج] (        
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 معنى العمرة وحكمها - 6
 أو التقصر. ،واحلق ،والسعي بن الصفا وامروة ،بالطواف بالبيت ٬هي التعبد  عمرة:ال 
 :حكم العمرة 

ن سائر العام، م، وتسن ي كل وقت من العام، وي أشهر احج أفضل سنة مؤكدة العمرة 
 . ، ويسن تكرارها ، واإكثار منها ، وجب إمامها والعمرة ي رمضان تعدل حجة

 .  [122/ البقرة] (                         ۓ         ) ى:قال اه تعا
  ملسو هيلع هللا ىلصعدد ُعَمر النبي: 

 ..وعمرة القضاء ..عمرة احديبية وهي: ، ر كلها ي أشهر احجمَ أربع عُ  ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر النبي 
 . ملسو هيلع هللا ىلصوعمرته مع حجته  ..وعمرة اجعرانة

 كانت ي ذي القعدة. ملسو هيلع هللا ىلصُعَمره  وكل
 أفضل أوقات العمرة:  

، ثم ملسو هيلع هللا ىلصأفضل أوقات العمرة ي شهر رمضان؛ أن العمرة ي رمضان تعدل حجة مع النبي 
كلها كانت ي ذي القعدة، ثم ملسو هيلع هللا ىلص يليها ي الفضل العمرة ي ذي القعدة؛ أن ُعَمر النبي 

 .أشهر احج، وما: شوال، وذو احجة يليها ي الفضل العمرة ي بقية
 أركان العمرة : 

 ، وهي : ثاثة أركان العمرة

 والسعي.  ..والطواف ..اإحرام
 واجبات العمرة : 

 اإحرام من اميقات، واحلق أو التقصر.

 بالبيت روط صحة الطواف: 

 ما يي: لبيتيشرط لصحة الطواف با
أن يبدأ من  النية.. الطهارة من احدث اأصغر واأكر.. سر العورة.. الطواف سبعا ..

الطواف بكامل البيت.. أن جعل البيت عن يساره.. اموااة احجر اأسود و ختم به.. 
 بن اأشواط إا لعذر.
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 حكم الطهارة للطواف بالبيت: 

يشرط لصحة الطواف بالكعبة الطهارة من احدث اأصغر واأكر، وهذا هو اموافق 
قبل أن يطوف، وأمر بأخذ ميع امناسك عنه، وهى  ملسو هيلع هللا ىلصحيث توضأ  ، ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي 

 ض أن تطوف بالبيت حتى تطهر.احائ
أنه توَضأ ثم طاَف ، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصأن أول يء بدأ به حن قدَم النبي عنها  اهعن عائشة ري  -1

 .(1)متفق عليه .م تكن عمرة  ، ثم حج أبوبكٍر وعمُر ري اه عنها مثلُه 
إذا كنا وا َنرى إا احج ، حتى  ملسو هيلع هللا ىلصقالت : خرجنا مع النبي عنها  اهعن عائشة ري و -1

َف، أو قريبا  منها ، ِحْضُت ، فدخل عَي النبي  )يعني  «َأنـَـِفْسِت؟ » وأنا أبكي ، فقال : ملسو هيلع هللا ىلصبَِرِ
إن هذا يء  كتبُه اهُ عى بناِت آدَم ، فاقِي ما َيقي  » احيضة( قالت قلت : نعم ، قال :

 .()متفق عليه .«احاج  غَر أا تطوي بالبيِت حتى تغتسي

حاضت ي حجِة الوداِع،  ملسو هيلع هللا ىلصأن صفيَة بنَت ُحيَي زوَج النبي عنها  اهعن عائشة ري و -3
فقلت : إها قد أفاضت يا رسول اه ، وطافت بالبيت ،  «؟أحابَِستُنا ِهَي »:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
 .(6)متفق عليه . «َفْلتَنِْفرْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

 رج ليغتسل من امني، أو يتوضأ من من أنزل منيا  أو مذيا  وهو يطوف فيجب عليه أن خ
امذي، ثم يكمل طوافه، وا إثم عليه إن م يتعمد، فإن كان متعمدا  فهو آثم، وعليه التوبة 

 وااستغفار واإكال.
 

 
 
 
 
 

                                                        

 (. 1131( واللفظ له، ومسلم برقم ) 1215، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1111( ، ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 3)
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 صفـة العمــرة - 2
  هيوبيَنها  ملسو هيلع هللا ىلصصفة العمرة التي َفَعلها النبي: 

فإن جاء عى الطائرة أحرم حن  ارا  به،أن حرم من يريد العمرة ها من اميقات إذا كان م
 النية. ومن كان دون اميقات أحرم من حيث أنشأ حاذيه،

ويعرف  عى طريقه، إن كان من جهة َكَداء ويستحب أن يدخل مكة ليا  أو هارا  من أعاها
عى طريقه، جهة مروع  إن كان من جهة ُكَدى خرج من أسفلهاأن و اليوم بريع احجون،

 . عمر، ويقطع التلبية إذا دخل أدنى حدود احرمجبل 
 ويبدأ بالطواف بالكعبة من دخله متوضئا ، من أي باب شاء، امسجد احرام  لفإذا وص

 احجر اأسود، وجعل البيت عن يساره. 
وطرفيه  ،أن يضطبع قبل أن يطوف، بأن جعل وسط ردائه حت عاتقه اأيمن للرجل ويسن

 ميع اأشواط. عى عاتقه اأير ي 
احََجر،  وهو امي بقوة ونشاط ي اأشواط الثاثة اأوى من احََجر إى ،ملرْ ـويسن أن يَ 

 .ويمي ي اأشواط اأربعة اأخرة
 .ي احج،وطواف العمرة ي طواف القدوم، ل سنة للرجال فقط دون النساءمَ وااضطباع والرَ 

 يرمل وا يضطبع. وهو مستحب لغر امكي، أما امكي فا

  َفإن م  وهذا هو اأفضل، بَله بفمه،ـجر اأسود استقبله واستلمه بيده وقـفإذا حاذى اح
ن أو عصا ونحوما ما جَ حْ يستطع وضع يده اليمنى عليه وقبَلها، فإن م يستطع استلمه بمِ 

ويقول إذا ي وا يقف، ويملها، بِ ـوا يقاليمنى فإن م يستطع أشار إليه بيده ، بَلهاـي يده وق
)اه أكر( مرة واحدة، ويفعل ذلك ي كل شوط، ثم يدعو أثناء  :ى احجر اأسودحاذ

 . ، وا يتكلم إا بخرطوافه با شاء من اأدعية الرعية ويذكر اه ويوحده
ن ، فإوا تكبر بدون تقبيلإن تير ي كل شوط  فإذا مر بالركن الياي استلمه بيده اليمنى

ويقول بن الركن الياي واحجر ، شق استامه مى ي طوافه با تكبر وا إشارة
فيطوف سبعة  (            )اأسود: 

أشواط كاملة من وراء الكعبة واِحجر، يكر كلا حاذى احجر اأسود ويستلمه ويقبِله ي 
 .عبة؛ لعدم ورودهمن الك كل شوط إن أمكن، وا يستلم الركنن الشامين
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 إن تير ، والباب بعد طواف القدوم أو الوداع أو غرما احجر اأسودوله أن يلتزم ما بن 
وجوز له أن يأكل ويرب ، ويدعو ويسأل اه تعاى ،وذراعيه عليه ،ووجهه ،فيضع صدره

 أثناء الطواف والسعي إن شاء.
 وهو يقرأ:  ملسو هيلع هللا ىلصقام إبراهيم فإذا فرغ من الطواف غطى كتفه اأيمن وتقدم إى م  ( 

ي أي مكان  صَلـى وإا ،صي ركعتن خفيفتن خلف مقام إبراهيم إن تيرسن أن يثم ي   .[115]البقرة/ (    
وي  ما تيسـر من القرآن ،الفاحة  بعد من امسجد احرام، ويسن أن يقرأ ي الركعة اأوى

 .، ثم ينرف من حن يسلم ما تير من القرآنالفاحة  بعد الثانية

، ومن  والدعاء بعد الركعتن هنا غر مروع، وكذلك الدعاء عند مقام إبراهيم ا أصل له
     ) :ة فقطمرة واحد إى الصفا، ويسن أن يقرأ إذا قرب منه توجهثم ي  جر اأسود ويستلمه إن تير. ـاحَ  ذهب إى يسن أن يثم إذا فرغ من الصاة   .خالف السنة وقع ي البدعة

                        
 .[151]البقرة/ ( 

 قف مستقبا  القبلة وكَر و ،ورأى البيت ،ويقول: أبدأ با بدأ اه به، فإذا صعد عى الصفا
اه يوحد ا عى هيئة تكبر الصاة،  بطوها إى الساء ، ، ثاثا  رافعا  يديه للذكر والدعاء

يَك َلـُه، َلـُه امُْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو َعَى »قائا : وحمده  هكروي ا إَلـَه إَا اه َوْحَدُه ا َرِ
، ا إَلـَه إا اه َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنَرَ َعبَْدُه، َوَهَزَم اأْحَزاَب َوْحَدهُ  ٍء َقِدير   «.ُكِل َيْ

 .(1)متفق عليه
مرة  فقط، ثم يعيد الذكر با شاء  مرة ثانية، ثم يدعو الذكر هذا ، ثم يعيدبا شاء ثم يدعو

بخشوع وتذلل، ويمي حتى يذكر اه ويدعوه ثم ينزل من الصفا متجها  إى امروة   وير بالدعاء.  ،ثالثة، جهر بالذكر
ي ـر الثاي، ثم يمشـاأخضلم لم اأخر، فإذا حاذاه سعى سعيا  شديدا  إى العَ حاذي العَ 

، وامرأة مي كعادها ي ميع أشواط ويدعو ،ويكر ،إى امروة، وي كل ذلك هلل
                                                        

 (، واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ووقف يذكر  ،رافعا  يديه، وكَر ثاثا  ،  واستقبل البيت ،فإذا وصل إى امروة رقاها، السعي
ثم  كا سبق، ره ثاثا  ويكر من الذكر والدعاء، اه تعاى ويدعو، ويقول ما قاله عى الصفا

ينزل من امروة إى الصفا، يمي ي موضع مشيه، ويسعى ي موضع سعيه، يفعل ذلك 
 .وختم بامروة ،ية، يبدأ بالصفاعْ ية، ورجوعه َس عْ سبعا ، ذهابه َس 

، وامرأة إذا طافت ثم بن اأشواط إا لعذر اموااة ، وجبوتسن للسعي الطهارة
 بعده. حاضت أكملت السعي وما

 والسعي مكانه بعد الطواف ، فا جوز للحائض وغرها أن تسعى ثم تطوف بعد أن تطهر.
والسنة أن يطوف ويسعى ي الدور اأري، وجوز أن يطوف ويسعى فيا فوقه من 

 اأدوار لعذر أو لغر عذر.
ا لعذر من اموااة بن الطواف والسعي إن تيسـر، وله أن يسريح بينها أو فيه اأصل هوو

، ، أو عذر مبيح من وضوء ونحوهتعب ونحوه ، واخرج أثناء الطواف والسعي إا لرورة
 ثم يعود فورا  ويكمل من حيث انتهى. 

، سعي ترع ي وا ،مل ي طوافرْ ـامرأة كالرجل ي الطواف والسعي إا أها ا تَ و
 .وت، ومزامة الرجالوجتنب إظهار الزينة، وكشف الوجه أمام الرجال، ورفع الص

  وصاة ركعتن بعد السعي بن الصفا وامروة بدعة ا أصل له. 
  مبتدئا  بشقه اأيمن  ،كلهأو قَر من شعر رأسه  ، -وهو اأفضل -فإذا أتم السعي حلق

 ثم اأير، وأفضل احلق ما أزال الشعر كله باموسى.

هو حلق،وإن أبقت منه شيئا  ظاهرا  فهو أما حلق الشعر باماكينة، فإن أزالت الشعر كله ف
شعره أو بعض واحلق والتقصر ي النسك يكون لشعر الرأس كله، ومن حلق  تقصر،

قَر بعضه وترك بعضه فهذا قد أتى ببعض الواجب، وَحْلقه أو تقصره ناقص، فعليه إكال 
مه إمرار اموسى ما ترك ليكمل أجره من ربه، واأصلع ا حلق عليه وا تقصر، وا يلز

 .شعرها قدر أنملةطرف ّرمن ـقَ ـتُ فـامرأة عى رأسه ؛ لسقوط الواجب بفقد الشعر، أما 

م كاللباس، والطيب، رِ حْ ـم عليه وهومُ رُ كل يء حَ للمعتمر ّل وحَ  ،وبذلك مت العمرة
 والنكاح ونحو ذلك. 
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 : ما يفعله من يطوف أو يسعى إذا أقيمت الصاة 

يصف الرجل  وهو ي الطواف أو السعي فإنه يدخل مع اجاعة ويصي، إذا أقيمت الصاة
وا  ،فإذا انتهت الصاة أتم الشوط من حيث وقف مع الرجال ، وتصف امرأة مع النساء ،

 . ، فإن كان قد صى من قبل صى معهم، وتكون له نافلةيلزمه أن يأي به من أول الشوط
 ، فإن َصَفت معهم فهي آثمة ، وصاها صحيحة .وحرم عى امرأة أن تصف مع الرجال 

وإذا اشتد الزحام ، وم تستطع اخروج عن الرجال ، وصَلت ي مكاها ، فصاها صحيحة 
 وا إثم عليها ؛ أن الرورة ُتقَدر بقْدرها ، وا يكلف اه نفسا  إا وسعها.

                          )قال اه تعاى : 
  .[12/التغابن] (            

 :حكم تقبيل احجر اأسود 
كل ، ومسح الركن الياي ،  والتكبر ، واإشارة إليه ، واستامه، تقبيل احجر اأسود 

 . ، وا إثم عليه ، وطوافه صحيحكه ومىرَ ــتَ من ذلك أو نسيه ، فمن شق عليه يء نةذلك س
وبن الطواف  ،استامه من سهل عليه ذلك ي حال الطوافالسنة تقبيل احجر اأسود وو

؛ أن ااستام  خاصة النساء أوى،رع، وتركه ـأما مع الزحام وأذية الطائفن فا يش، والسعي
 م ي آن واحد.ويرتكب امحرَ  نة،، وأذية الناس حرمة، فا يفعل السسنةوالتقبيل 

فسَودته خطايا بني آدم، ولوا  لبن،ياضا  من الأصل احجر اأسود أنه نزل من اجنة أشد بو
في، يبعثه اه يوم القيامة فيشهد عى من ه من أنجاس اجاهلية ما مسه ذو عاهة إا ُش َس ما مَ 

 .استلمه بحق، َوَمْسُح احجر اأسود والركن الياي حَطان اخطايا حّطا  
 . ياي إا من طاف بالبيت ؛ أنه نسكوا يشـرع تقبيل احجر اأسود ، وا َمْسح الركن ال

 :فضل الطواف بالبيت 
 .؛ تعظيا  للرب ، وطلبا  لزيادة اأجر يستحب للمسلم أن يكثر من الطواف بالبيت -1
 أََراكَ  َا  يـلِ  َما َرِيَ اهُ َعنُْهَا: ُعَمرَ  ابنِ  َيُقوُل  أَباهُ  َسِمعَ أنه  ُعَمْر  ْبنِ  ُعبَيْدِ ْبنِ  ٬َعبِْدا َعنْ 

ْكنَْنِ  َهَذْينِ  إَِا  َتْستَلِمُ  ْكنَ  اأَْسَودَ  احََجرَ  الر   َسِمْعُت  َفَقدْ  أْفَعْل  إِنْ  :ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقاَل ؟ يـاليََانِ  َوالر 
 أُْسبُوعا   طَاَف  َمنْ » :يُقوُل  َوَسِمْعتُهُ : َقاَل  .«َخطَاَياـال ُحط  ـيَ  اْستَِاَمُهَا  إِنَ » :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل 
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  َقَدما   َرُجل   َرَفعَ  َما» :يُقوُل  َوَسِمْعتُهُ : َقاَل  .«َرقبَةٍ  َكِعْدلِ  َلهُ  َكانَ  َرْكَعتَْنِ  ىـَوَصلَ  ، ْحِصيهِ ـيُ 
«. َدَرَجاٍت  َعْرُ  َلهُ  َوُرفِعَ ،  َسيِئاٍت  َعْرُ  َعنْهُ  َوُحطَ  ، َحَسنَاٍت  َعْرُ  َلهُ  ُكتِبَْت  إَِا  َوَضَعَها َوَا 

 .(1)د والرمذيأخرجه أم
اأَْوى ترك طواف التطوع عند الزحام ي امواسم كرمضان واحج، وااشتغال بغره  -1

من العبادات كاأذكار ، والنوافل ، وتاوة القرآن ، واأمر بامعروف ، والنهي عن امنكر 
 ونحو ذلك من أعال الر ، وأجُرما َتـَركه لعذر َكَمن َفَعله.

                        ) قال اه تعاى : -1
  .[77/احج] (          

                         )وقال اه تعاى :  -1
  .[115/البقرة] (       

 حكم التطوع بالسعي ي غر نسك: 
 السعي بن الصفا وامروة ركن من أركان احج والعمرة، وأما تكرار السعي ي غر حج أو

 عمرة فا أصل له.
 حكم الكام أثناء الطواف والسعي: 

الطواف والسعي عبادتان، وحل للذكر والدعاء فقط، فمن تكلم فيها فا يتكلم إا بخر 
 كأمر بمعروف، أو هي عن منكر، أو إجابة سائل، أو رد سام ونحو ذلك ما ا بد منه.

 ، أو حادثة هاتف نَقال. وجتنب فيها فضول الكام من جدال ، أو قيل وقال
  .[31/احج] (                           )قال اه تعاى :  -1
 مر وهو يطوف بالكعبِة بإنساٍن ربَط يدُه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس ري اه عنها أن النبي  -1

 . «ُقْدُه بيدهِ » :بيده، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصإى إنساٍن بسٍر، أو بخيٍط، أو بيٍء غر ذلك، فقطعُه النبي  
 .()أخرجه البخاري

 حكم تكرار العمرة: 
عى اإكثار من احج والعمرة لعموم امسلمن ؛ تعظيا  للرب ، وتعظيا   ملسو هيلع هللا ىلصحث النبي 

                                                        

 (. 252( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1121/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1211برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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لبيته وشعائره ، فيستحب للمسلم تكرار احج والعمرة بَسْفرة من بلده أو غره، فااستكثار 
 مطلوب رعا  با يوافق السنة.من الطاعات، واازدياد من اخر، أمر 

والعمرة أفضل من الطواف بالبيت فقط؛ أن الطواف جزء من العمرة، والعمرة إى العمرة 
كفارة ما بينها، فيرع أهل مكة والقادمن إليها تكرار العمرة، وااستكثار منها أنفسهم 

 أو لغرهم من ميت أو غر قادر.
العمرُة إى العمرِة كفارة  لِـَا »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص سول اهعن أي هريرة ري اه عنه أن ر -1

 .(1)متفق عليه«. بينها، واحج  امروُر ليَس له جزاء  إا اجنةُ 
وعن عائشة ري اه عنها قالت: يارسول اه ، يرجُع أصحاُبك بأجِر حٍج وعمرٍة وم  -1

ِدْفِك عبُد ال»أِزْد عى احج ؟ فقال ها :  فأمَر عبَد الرمن أْن ُيْعِمَرها  «رمن اذهبي ، وْلـُرْ
 .()متفق عليه. بأعى مكَة حتى جاءت ملسو هيلع هللا ىلصمن التنعيِم، فانتظرها رسول اه 

تابعوا بن احِج والعمرِة ، »:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعود ري اه عنه قال : قال رسول اه  -3
الذهِب والفضِة ، وليس للحجِة فإها َينفياِن الفقَر والذنوَب كا َينْفي الكُر َخبََث احديِد و

 .(6)أخرجه أمد والرمذي«. امرورِة ثواب  إا اجنةَ 
 حكم طواف الوداع بعد العمرة: 

جب طواف الوداع عى كل حاج من غر أهل مكة إذا أراد اخروج إى بلده غر حائض أو 
 .نفساء ، أما امعتمر فا وداع عليه ، سواء كان من أهل مكة أو من غرهم

ثاث ُعَمر غر التي مع حجته وم يوادع ي واحدة منها، وجلس ي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اعتمر النبي 
 مكة عام الفتح بضعة أيام ، ثم خرج إى الطائف وم يوادع.

ِفَف إَِا أنُه ُخ  ، ُأِمَر النَاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِالبَيِْت : َقاَل َرِيَ اهُ َعنُهَا َعن اْبِن َعبَاٍس 
 .()متفق عليه .َحائِضِ ـَمْرَأِة الـَعْن ال

 

                                                        

 (.1312(، ومسلم برقم )1773، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1111( ، واللفظ له ، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.111(، وأخرجه الرمذي برقم )3222/أخرجه أمد برقم )حسن( 3)
 (.1311ومسلم برقم )( ، 1755، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)



 
1 

 صفـة احـج - 8
 صفة احج امرور: 

القولية والعملية، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصاحج امرور هو ما كان خالصا  ه عز وجل، وعى سنة رسوله 
يؤدي امناسك ي أوقاها، وأن يؤديه من مال طيب، وَيْشغل وقته بالذكر والعبادة، واأمر 

 ف،والنهي عن امنكر، واإحسان إى الناس، وجتنب امعاي وأذية الناس.بامعرو
 (                                               )  قال اه تعاى :

 . [111/الكهف]
  النزول ي امشاعر:صفة 
 .تحكم فيها، أو الفا جوز أحد َتـَمل كها ،منى ومزدلفة وعرفات من مشاعر احج -1
لياي أيام التريق أو ترك  منى مناخ َمْن سبق، َوَمْن ترك امبيت بمنى ليلتن أو ثاثا  منو

 ناقص، فعليه التوبة وااستغفار. فهو آثم، ونسكه صحيح، لكنهغر عذر  البقاء فيها هارا  من
خارج منى، ومن م جد مكانا  ي منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان 

وا يبيت فإن م يقدر نزل ي أي سكن جاور منى من أي جهة، واحرج وا دم عليه، 
 ويؤذي غره.  ،فير نفسه ،أو ي الطرق ،بمنى عى اأرصفة

منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كامساجد، ا جوز أحد أن يبني فيها بيتا  ويؤجره، أو  -1
 .واإثم عى من أخذها ، لناس معذورون ببذل اأجرةل فاعَ فَ  يأخذ أرضا  ويؤجرها، فإنْ 

 أن ينظم نزول الناس ي امشاعر با يراه مناسبا  حقق امصلحة امسلمن عى إمام -3
 . ، وقد حصل ذلك، فلله احمد والشكرللحجاج والراحة اأمنالطمأنينة وو

النَاَس  ملسو هيلع هللا ىلصبِي  قال: َخطََب النَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبدالرمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي 
، َوَنَزَلـُهـْم َمنَاِزَلـُهـْم َفَقاَل:  َواأَنَصاُر »َوَأَشاَر إَى َميْـَمنَِة الِقبَْلِة « ليَنِْزِل امَُهاِجُروَن َهاُهنَا»بِِمنى 

ِة الِقبَْلِة « َهاُهنَا  .(1)اود والنسائيأخرجه أبو د«. ُثَم ليَنِْزِل النَاُس َحْوَلـُهـمْ »َوَأَشاَر إَى َميَْرَ
  ُيسن للمحلن بمكة وأهل مكة ااغتسال والتنظف والتطيب ثم اإحرام باحج يوم

من مكانه الذي هو  امسلم مرِ وهو اليوم الثامن من ذي احجة، ُيـحْ ، الروية قبل الزوال 
                                                        

 (.1222(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1251/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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رج ، وخ د فيبقى عى إحرامهوأما القارن وامفرِ  ،نازل فيه، ويقول ي إهاله: )لبيك حجا (
 .قبل الزوال مع احجاج إى منى

ومن قدم مكة متمتعا  ي ضحى اليوم الثامن وما بعده فا يأِت بعمرة ؛ أن وقت احج قد 
   بدأ ، فيقلب نسكه إى قارن ، فيطوف ويسعى ، وخرج إى منى فورا .

 ي ها مع إى منى قبل الزوال، فيص من مفرد وقارن ومتمتع ثم خرج ملبيا  كل من أراد احج
را  با مع، ـقص ي أوقاها ر وامغرب والعشاء والفجرـالظهر والعص صاة  رـاإمام إن تيس
 له قرا  با مع، ويبيت ي منى تلك الليلة. ْح ي موضع رَ  مع ماعته ر صىـوإن م يتيس

مر ، وبذل النصيحة، واأ، وإفشاء السامويشتغل ي ذلك اليوم بالتلبية والذكروالدعاء
 بامعروف، والنهي عن امنكر، وإطعام الطعام إن تير وغر ذلك من أعال الر واإحسان.

 :حدود منى 
من الغرب: مرة العقبة .. ومن الرق: وادي ُمـَحِر.. ومن الشال: اجبل العظيم 
امرتفع.. ومن اجنوب: اجبل العظيم امرتفع امقابل له، وقد ُوضعت لوحات تبن 

 .منى ، فلينتبه لذلك احاجحدود 
   ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة سار من منى إى عرفة ملبيا  ومكرا 

ونمرة  ،مكان قريب من عرفات وليس منها يبنمرة إى الزوال، وهإن تير له ، فينزل ومهلا  
 واٍد ليس من عرفة. مكان يقع غرب وادي ُعـَرنة من جهة احرم، فليست من عرفة، و ُعـَرنة

ُعـَرنة من جهة عرفة فخطب نزل بنمرة ، وما زاغت الشمس أتى بطن وادي  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
 . الناس، وصلـَى هم الظهر والعصـر قرا  ومعا  ، ثم رحل إى اموقف بعرفة

 :حدود عرفات 
ومن ..  رق اجبال امحيطة امطَلة عى ميدان عرفاتـمن الشُعـَرنة .. ووادي  :من الغرب
ما بعد مسجد نمرة جنوبا  بنحو  :من اجنوبُعـَرنة.. وملتقى وادي وصيق بوادي  :الشال

 .، وقد ُوضعت لوحات تبن حدود عرفات ، فلينتبه لذلك احاج كيلو ونصف تقريبا  
  حافة فإذا زالت الشمس رحل إى أول عرفة جهة مسجد عرفات، وي ذلك امكان

 .وهو اآن داخل امسجد ،ام بالناساإمفيه  )بطن عرنة( خطب



 
 

معا  ، رـالظهر والعص بالناسثم يؤذن امؤذن لصاة الظهر، ثم يقيم، ثم يصي اإمام 
ر ـفإن م يتيس، را ، ركعتن ركعتن، جمع بينها مع تقديم بأذان واحد وإقامتنـوقص

م استاع خطبة ويسن ه، ي منزله معا  وقرا  كا سبق صى ماعة مع رفقته لحاجل
 اإمام ، ثم اأذان والصاة بعدها ي مكاهم. 

  ة، فرعبعد الصاة أن يتوجه إى عرفات، ويقف عند اجبل امسمى جبل  للحاجثم يسن
، وا يصعد اجبل؛ أن فيجعله بينه وبن القبلة، ويستقبل القبلة جاعا  حبل امشاة بن يديه

ويظل واقفا  عند الصخرات أسفل اجبل، يذكر اه، ، ، وا أمر بصعودهم يفعله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وهلل، وله الوقوف راكبا  عى  ويكرويدعوه، ويستغفره بخشوع وتذلل، رافعا  يديه، يدعو 

 واأحر لقلبه.  ، ما كان فيه اأخشع لهأن يفعل الراحلة، أو جالسا  عى اأرض، واأفضل 
  ُكثر من ، ويُ ما يوافقها  وبا شاء نة الصحيحةكثر من الدعاء با ورد ي القرآن والسوي

، ملسو هيلع هللا ىلصااستغفار، والتوبة، والتكبر، والتهليل، والثناء عى اه عز وجل، والصاة عى النبي 
اه  وُيظهـر اافتقـار إى اه عز وجل، وُيلـح  ي الدعــاء، وا يستبطئ اإجابة، ويظل يذكر

يتير له أن يقف عند اجبل قرب الصخرات  إن مو ،ويدعوه حتى يغيب قرص الشمس
 ر له من عرفة ي منزله أو غره، وعرفة كلها موقف إا بطن عرنة. ـوقف فيا تيس

  :وقت الوقوف بعرفة 
يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة إى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف بعرفة 

قبل الزوال أو دخل ليلة عرفة  عرفة الوقوف إى طلوع الفجر من ليلة العار، ومن دخل
، ولو حظة أجزأهأو هارا  ليا   بعرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال، َوَمْن وقف

 .ومعنى الوقوف: امكث عى الراحلة أو اأرض ا الوقوف عى القدمن
 ووافق أهل اجاهلية ي واجبا ،ومن وقف بعرفة هارا  ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمرا  

ي إفاضته بعد غروب الشمس ، فهو  ملسو هيلع هللا ىلصإفاضتهم قبل غروب الشمس ، وخالف فعل النبي 
 .، لكنه غر مرور  آثم،  فعليه التوبة، وحجه صحيح

س بِامْزَدلَِفِة ِحَن َخَرَج إِى ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأتيُت َرُسوَل  :َقاَل  ري اه عنه َعْن ُعْرَوَة ْبِن ُمَرِ
 ، يـَوَأتَعبُْت َنْفِس  ، َأْكَلْلُت َراِحَلتِي ، يِئـْي طَ ـإِِي ِجئُْت ِمْن َجبَلَ اه ، ُسوَل َيا رَ  : الَصَاِة َفُقْلُت 

َمْن َشِهَد » :ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل فقال ؟ َفَهْل ي ِمْن َحٍج  ، َما َتَرْكُت ِمْن َحبٍْل إَِا َوَقْفُت َعَليْهِ  واه
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، أو َنـهارا  َفقْد أتَم َحَجهُ  َوَقد َوَقَف بَِعرَفَة َقبَْل ذلَك ليَْا   ، َفعَ َوَوَقَف َمعنا حتَى َندْ  ، َصاَتنَا هِذهِ 
 وقت اإفاضة من عرفات :  .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«.ى َتَفثَهُ ـَوَقض

وعليه السكينة ومهلا  ومكرا ،  من عرفات إى مزدلفة ملبيا   احاج إذا غابت الشمس أفاض
 .، وإذا وجد فجوة أرع، أو راحلتهأو دابته ،الناس بنفسهواهدوء، وا يزاحم 

والعشاء ركعتن، جمع بينها مع تأخر ، فإذا وصل إى مزدلفة صى ها امغرب ثاثا  
س لَ ثم يصي الفجر مع سنتها بغَ  ،ويصي التهجد والوتر، ويبيت ها بأذان واحد وإقامتن،
 حدود مزدلفة:  بعد دخول الوقت. 

جبل  :ومن الشال .. مفيض امأزمن الغري :رقـمن الش.. ورـِس حَ ـوادي مُ  :من الغرب
، قد ُوضعت لوحات تبن حدود مزدلفةامقابل له، و جبال امرخيات :ومن اجنوب ..ربِ ثَ 

 وقت الوقوف بمزدلفة :  .فلينتبه لذلك احاج
مزدلفة، ويقف هناك  أتى امشعر احرام وهو اآن مسجد بامزدلفة الفجراحاج إذا صى 

أو عى اأرض  ،مستقبا  القبلة، يذكر اه تعاى، وحمده، وهلله، ويكره، ويدعو راكبا  
                ) حتى يسفر جدا  كا قال سبحانه:

                               ) 
 . [121]البقرة/

فيدعو ي مكانه مستقبا   ، رام فمزدلفة كلها موقفوإن م يتير له الذهاب إى امشعر اح
 .حتى يسفر جدا   القبلة

الوقوف و البقاء ي امزدلفة إى الفجر، الفرق بن امبيت والوقوف بامزدلفة: أن امبيت هوو
 وقت الدفع من مزدلفة إى منى :  من بعد الفجر إى أن يسفر.

 .طلوع الشمس وعليه السكينة قبل ملبيا   ثم يدفع احاج من مزدلفة إى منى
                                                        

 (، وهذا لفظه.121(، وأخرجه الرمذي برقم )1251/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 (                ) قال اه تعاى:
 . [122/البقرة]

أوماشيا  قدررمية  أرع راكبا   -وليس من منى  وهوواد بن مزدلفة ومنى - ِرا  حَ ـفإذا بلغ مُ 
ويلتقط سبع حصيات من عند اجمرات، أو من طريقه إى اجمرات من منى، وإن ، حجر
 العقبة.  مرة يرمرع ي ذها من مزدلفة جاز، ويلبي ويكر ي طريقه، ويقطع التلبية إذا أخ

أن  ويقوم عى خدمتهم وجوز للضعفة وذوي اأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم
ى أكثر الليل، ثم يرموا مرة العقبة إذا ـأو إذا مض ،يدفعوا من مزدلفة إى منى إذا غاب القمر

 وقت رمي مرة العقبة :  نى. وصلوا م

 .عذار ومن يرافقهم بعد مغيب القمريبدأ رمي مرة العقبة ليلة النحر أهل اأ
رماها  - مكةوهي آخر اجمرات من جهة  - مرة العقبة إىإذا وصل فأما غر أهل اأعذار 

 ومكة عن يساره، ،بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، جاعا  منى عن يمينهماشيا  أو راكبا  
 يرفع يده اليمنى بالرمي، ويكر مع كل حصاة وهذا هو اأفضل، وإن رماها من أي جهة جاز،

 . قائا  : اه أكر
، فذْ ـــوالسنة ي حى اجار أن تكون صغرة بن احمص والبندق مثل حى اخَ 

النعال، واجواهر و ،ى كاخفافـجوز الرمي بحصاة كبرة، وا جوز الرمي بغر احصوا
 ما يفعله احاج بعد الرمي :  وا يزاحم امسلمن عند الرمي وغره.  ،وامعادن ونحوها، وا يؤذي

: للهدي وغره  ثم بعد الرمي يذبح امتمتع والقارن اهدي، ويقول عند الذبح أو النحر
 )باسم اه واه أكر، اللهم تقبل مني(. 

 َوَسَمى بِيَِدهِ  ذَبَحُهَا  أَقَرَننِ  أَْمَلَحْنِ  بَِكبَْشْنِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   َحىَض عن أنس ري اه عنه قال: 
 .(1)متفق عليه. ِصَفاِحِهَا  َعى ِرْجَلهُ  َوَوَضعَ  َوكَرَ 

 ويطعم منه امساكن، وله أن يتزود منه ويرب من مرقه، اهدي ويسن أن يأكل من حم
ي؛ أنه ا هدي عليه، وكذا أهل وحاري امسجد أما امفِرد فيحلق بعد الرم ،لبلده 

                                                        

 (، واللفظ له.1222(، ومسلم برقم )5551، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ثم بعد ذبح اهدي حلق رأسه أو يقره إن كان ، احرام من قارن ومتمتع ليس عليهم هدي
واحلق أفضل، والسنة أن يبدأ احالق بيمن امحلوق، وامرأة ُتقر من شعـر  ،رجا  

 رأسها قدر أنملة. 
قالوا: يا رسول « الَلـُهـَم اْغِفْر لِْلـُمـَحِلِقنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  عن أي هريرة ري اه عنه قال: قال

الَلـُهـَم »رين؟ قال: ـقالوا: يا رسول اه وللمقص« الَلـُهـَم اْغِفْر لِْلـُمـَحِلِقنَ »؟ قال: اه وللمقرين
ينَ َولِلْ »قالوا: يا رسول اه وللمقرين؟ قال: « اْغِفْر لِْلـُمـَحِلِقنَ   .(1)متفق عليه«. ـُمَقِرِ

 : التحلل اأول 

والطيب  ، فيحل له اللباساعما سبق حَل له ميع حظورات اإحرام إا اجاحاج إذا فعل 
حل له كل يء من امحظورات إا  وحلق رأس ونحوها، ولو رمى مرة العقبةوتغطية ال

 ثم حلق. حتى يرمي ويذبح اهديإا من ساق اهدي فا حل  ،النساء ولو م يذبح اهدي
 فيها ُيـَعِلـم الناس خطبة ويسن لإمام أن خطب ضحى يوم النحر بمنى عند اجمرات

 اه وشكره. من ذكر واإكثار والتقوى، ، والتعاون عى الرويوصيهم بتقوى اه ،مناسكهم
 : التحلل الثاي 

 ، ويتطيب ، ثم يلبس ثيابه ، ويتنظف،ثم بعد الرمي وذبح اهدي واحلق يقضـي احاج تفثه 
فيطوف بالبيت طواف احج، ويسمى )طواف اإفاضة أو الزيارة(  ،ويفيض إى مكة ضحى

 وا يرمل فيه. 
 (                         ) قال اه تعاى :

 . [12/احج]
وم يسع مع طواف  وإن كان قارنا  أو مفردا  ، ثم يسعى بن الصفا وامروة إن كان متمتعا  

سعي  فا - وهو اأفضل - القدوم طاف وسعى كامتمتع، وإن سعى بعد طواف القدوم
 .م عليه ي اإحرام حتى النساءرُ ـكل يء ما َح  للحاجعليه بعد طواف اإفاضة، ثم قد حل 

  ي حجتهملسو هيلع هللا ىلص طواف النبي : 
 ركب.ويسعى ماشيا  إا إن احتاج إى الركوب ف احاج السنة أن يطوف

                                                        

 (، واللفظ له.1311(، ومسلم برقم )1711أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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طواف القدوم هارا  ماشيا ، ثم سعى بن الصفا وامروة ماشيا ، فلا غشاه ملسو هيلع هللا ىلص  النبي طاف -1
 الناس أكمل سعيه راكبا . 

 طواف اإفاضة هارا  راكبا ، ثم صى الظهر بمكة.ملسو هيلع هللا ىلص ثم طاف  -1
 طواف الوداع ليا  راكبا  بعد ما رقد ي امحصب. ملسو هيلع هللا ىلص ثم طاف  -3
  اإفاضةأول وقت طواف:  

من وقف  للمعذور بعد مي معظم ليلة النحرويبدأ طواف اإفاضة هو طواف الزيارة، 
، وله تأخره، وا يؤخره عن شهر ذي النحر يوم ضحى ي للحاج أن يطوف بعرفة، ويسن

 احجة إا لعذر. 
 : وقت الرجوع إى منى 

بقية يوم العيد  ، ويمكث فيهاإن تير إى منى ويصي ها الظهراحاج من مكة  ثم يرجع
ر ـر، وليلة الثالث عشـر، وليلة الثاي عشـوأيام التريق ولياليها، فيبيت بمنى ليلة احادي عش

ر امبيت بات معظم الليل من لياي منى بمنى من ـوهو اأفضل، فإن م يتيس -إن تأخر -
 .قط بالعجز عنها، فإن م يتيسـر بات بجوار منى ؛ أن الواجبات تس أو آخره ،أو وسطه ،أوله
 : حكم بقاء احاج ي امشاعر 

اجتاع احجاج ي امشاعرنسك ، وبقاؤهم فيها أداء نسكهم عبادة مقصودة رعا  ، يتم ها 
ف بعضهم عى بعض ، واستفادة بعضهم من  فيجب  بعض ، وتعاوهم عى الر والتقوى،َتَعر 

ها اخروج من، وا جوز ملسو هيلع هللا ىلصعل النبي عى كل حاج البقاء ي منى وعرفات وامزدلفة كا ف
 ، ثم يرجع فورا .ا، أو حاجة ابد منهوقت احج إا لعذر كأداء طواف، أو سعي

  : وقت الرمي ي أيام التريق 
الصلوات اخمس مع اجاعة ي أوقاها قرا  با مع ي مسجد اخيف إن  احاج يصي

 .تير، وإا صى ماعة ي أي مكان من منى
 يلتقط حى كل يوم من أي مكان ي منى. و ي اجمرات الثاث ي أيام التريق بعد الزوال،ويرم

ر بعد الزوال ـر، فرمي ي اليوم احادي عشـالسنة أن يذهب إى اجمرات ماشيا  إن تيس -1
)اجمرة اأوى( وهي الصغرى التي تي مسجد اخيف بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده 

 . حصاة، ويقول: )اه أكر( مستقبا  القبلة إن تير اليمنى مع كل
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 . بحسب قدرته فإذا فرغ تقدم قليا  عن يمينه، فيقف مستقبا  القبلة رافعا  يديه، ويدعو طويا  
ثم يسر إى )اجمرة الوسطى( ويرميها بسبع حصيات كا سبق، ويرفع يده اليمنى مع  -1

، ويقف مستقبا  القبلة رافعا  يديه، ويدعو اليسار  قليا  إىكل حصاة ويكر، ثم يتقدم 
 . أقل من دعائه عند اجمرة اأوى طويا  

ثم يسر إى )مرة العقبة( ويرميها بسبع حصيات، جاعا  مكة عن يساره ومنى عن  -3
 .وا يقف عندها للدعاء، وبذلك يكون قد رمى إحدى وعرين حصاة ،يمينه

 وأن جمع رمي يومن ي يوم واحد،أو يؤخرالرمي إى آخر  منى، يبيت يأّا  وجوزللمعذور
 .إارمي اليوم الثالث عشـرفيكون قبل الغروب -وهواأفضل  - أيام التريق،أويرمي ي الليل

 ر، يرمي اجارالثاثـركا فعله ي اليوم احادي عشـثم يفعل ي اليوم الثاي عش 
 بعد الزوال كا سبق.  بالرتيب

 ة  أن يرمي اجار الثاث ي الدور اأري، وجوز الرمي فيا فوقه من اأدوار.والسن
 فإن أحب التعجل ي يومن خرج من منى قبل الغروب ي اليوم الثاي عر. 

وإن تأخر إى اليوم الثالـث عر رمـى اجار الثاث بعد الزوال كا سبق وهو اأفضل؛ 
 وبذلك فرغ احاج من أعال احج. ،رجل ي كل ما سبق، وامرأة كالملسو هيلع هللا ىلصل الرسول عْ أنه فِ 

وعَلم الناس قام فيها بأداء النسك، ،حجة واحدة هي حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد حج 
ففي عرفة تم إكال الدين، وي يوم النحر ، ل اأمة مسؤولية الدعوة إى اهمَ ـ، وحَ مناسكهم

 .(1)متفق عليه«. لِيُبَِلغ الَشاِهُد الَغاِئَب »: ي حجته ملسو هيلع هللا ىلصحميل اأمة مسؤولية الدين كا قال 
 : اإكثار من ذكر اه بعد إمام النسك 

ذكر اه عز وجل كثر من يشـرع للمسلـم كلا فرغ من عبـادة كالصاة والصيام واحج أن ي
، ويستغفره عن التقصر ،ر له من أداء الفريضةـالذي وفقه أداء الطاعة، وحمده عى ما يس

 ها عى ربه.  نَ ومَ  ،ا كمن يرى أنه أكمل العبادة،  أله من َخيْـَري الدنيا واآخرةويس
          )تعاى: اه قال 
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 . [111 -111]البقرة/ (       
 : وقت طواف الوداع 
إى مكة ويطوف طواف الوداع إن كان من غر أهل مكة، واحائض احاج ينزل  ثم

والنفساء ا طواف عليها للوداع، فإذا طاف للوداع نفر إى بلده، وله أن حمل معه من ماء 
 زمزم ما تير إن شاء.

  وإن خرج من منى بعد الرمي ثم صَلـى الظهر وطاف للوداع مبارة وخرج فله ذلك.

ُخِفَف  أنهُ إَِا  ،ُأِمَر النَاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِالبَيِْت : َقاَل َرِيَ اهُ َعنُهَا ِن َعبَاٍس َعن ابْ 
 .(1)متفق عليه. َحائِضِ ـَمْرَأِة الـَعْن ال
 : حكم ترك طواف الوداع 

لكنه  لإفاضة، فطافه عند اخروج أجزأ عن الوداع إذا نواه اإفاضةإذا َأَخَر احاج طواف 
  ، وهو طواف اإفاضة يوم النحر. ترك اأفضل

،  َمْن وجب عليه طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف للوداع لزمه أن يرجع ويطوف للوداعو
 .فإن م يرجع فهو آثم ، ونسكه ناقص ، فعليه التوبة وااستغفار
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 ملسو هيلع هللا ىلصصفة حجة النبي 

ُثَم  ،ُحَج ـْم يَ ـَمَكَث تِْسَع ِسنَن لَ  ملسو هيلع هللا ىلصه إَِن َرُسوَل ا :ا َقاَل نهُ عَ  اُه َي رَ ه َعْن َجابِِر ْبِن َعبِْدا
ةِ  ُكل ُهْم َيْلتَِمُس َأْن  ،ر  َكثِر  ـَفَقِدَم امَِدينََة َبَش  ،َحاج   ملسو هيلع هللا ىلصه َأَن َرُسوَل ا :َأَذَن ي النَاِس ي الَعاِرَ

َفَوَلَدْت َأْسَاُء  ،َفَخَرْجنَا َمَعُه َحتَى َأتيْنَا َذا احَُليَْفةِ  ،َعَمِلهِ  َوَيْعَمَل ِمثَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصه َيْأتَم بَِرُسوِل ا
اْغتَِسي » :َقاَل  ؟َكيَْف َأْصنَعُ  ملسو هيلع هللا ىلصه َفَأْرَسَلْت إى َرُسوِل ا ،َمَد ْبَن أَي َبْكرٍ ـَحـبِنُْت ُعَميٍْس مُ 

َحتَى إَِذا  ،ُثَم َركَِب الَقْصَواءَ  ،امْسِجدِ ي  ملسو هيلع هللا ىلص هى َرُسوُل اـَفَصلَ  «َواْستَثِْفِري بِثَْوٍب َوَأْحِرِمي
ي َبْنَ َيَدْيِه ِمْن َراكٍِب َوَماشٍ  ،اْستََوْت بِِه َناقتُُه عى البَيَْداءِ  َوَعْن َيِمينِه ِمثَل  ،َنظَْرُت إى َمِد بََرِ

َوَعَليِْه َينِْزُل  ،بَْنَ َأظُْهِرَنا ملسو هيلع هللا ىلصه َرُسوُل اوَ  ،َوِمْن َخْلِفِه ِمثَل َذلَِك  ،َوَعْن َيَساِرهِ ِمثَل َذلَِك  ،َذلَِك 
ٍء َعِمْلنَا بِهِ  ،َوُهَو َيْعِرُف تَأِْويَلهُ  ،الُقْرآنُ   ،َلبَيَْك الَلُهَم َلبَيَْك » :َفأََهَل بِالتَْوِحيدِ  ،َوَما َعِمَل بِِه ِمْن َيْ

يَك َلَك َلبَيَْك  يَك َلَك  ،النِْعَمَة َلَك َوامُْلَك َحْمَد وَ ـإَِن ال ،َلبَيَْك َا َرِ َوأََهَل النَاُس ِهََذا  «َا َرِ
 .َتْلبِيَتَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصه َوَلِزَم َرُسوُل ا ،ِمنْهُ  َعَليِْهْم َشيْئا   ملسو هيلع هللا ىلصه َفَلْم َيُرَد َرُسوُل ا ،اَلِذي ُهِل وَن بِهِ 

 ،َحتَى إَِذا َأتيْنَا البَيَْت َمَعهُ  ،َلْسنَا َنْعِرُف الُعْمَرةَ  ،َج َلْسنَا َننِْوي إَِا احَ  :َعنْهُ  اهُ َقاَل َجابِر  َرِي 
ْكنَ  : فَقَرأَ  ،ُثَم َنَفَذ إى َمَقاِم إِبَراِهيَم َعَليِْه الَسَام ،َوَمَشى َأْرَبعا   ،َفَرَمَل َثَاثا   ،اْستََلَم الر 

 ...  َفَجَعَل امََقاَم َبيْنَُه َوَبْنَ البَيِْت ،  (    )
ْكِن َفاْستََلَمهُ     )»: َفَلَا َدَنا ِمَن الَصَفا قَرأَ  ،ُثَم َخَرَج ِمَن البَاِب إى الَصَفا ،ُثَم َرَجَع إى الر 

 ،فَرِقَي َعَليِْه َحتَى َرأَى البَيَْت  ،َفبََدأَ بِالَصَفا .«بِهِ  َأبَدُأ بَِا َبَدَأ اهُ ،  ( ...      
هُ  ،َل الِقبَْلةَ َفاْستَْقبَ  يَك َلهُ  َا إَِلَه إَِا اهُ » :َوَقاَل  ،َفَوَحَد اه َوَكَرَ َلُه امُْلُك َوَلُه  ،َوْحَدُه َا َرِ

ٍء َقِدير   َوَهَزَم  ،َونََرَ َعبَْدهُ  ،أَنَجَز َوْعَدهُ  ،َوْحَدهُ  َا إَِلَه إَِا اهُ ،احَْمُد َوُهَو عى ُكِل َيْ
 .َقاَل ِمثَل َهَذا َثَاَث َمَراٍت  ،ُثَم َدَعا بَْنَ َذلَِك  «اَب َوْحَدهُ اأَْحزَ 

 ،َحتَى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى ،َحتَى إَِذا اْنَصبَْت َقَدَماُه ي َبْطِن الَواِدي َسَعى ،ُثَم َنَزَل إى امَْرَوةِ 
َحتَى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه عى  ،عى الَصَفا َفَفَعَل عى امَْرَوِة َكَا َفَعَل  ،َحتَى أَتى امَْرَوةَ 

ْ َأُسِق اهْدَي » :َفَقاَل  ،امَْرَوةِ   ،َوَجَعلتَُها ُعْمَرة   ،َلْو َأِي اْستَْقبَْلُت ِمْن َأْمِري َما اْستَْدَبْرُت َم
اَقُة ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشمٍ  «َوليَْجَعْلَها ُعْمَرة   ،َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َليَس َمَعُه َهْدي  َفْليَِحَل   ،َفَقاَم ُرَ

 ،َأَصابَِعُه َواِحَدة  ي اأُْخَرى ملسو هيلع هللا ىلصه َفَشبََك َرُسوُل ا ؟َألَِعاِمنَا َهَذا َأْم ِأَبدٍ  َيا َرُسوَل اه :َفَقاَل 
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ِي  ِمَن اليََمِن بِبُْدِن النَبِِي َوَقِدَم عَ  .«َا َبْل ِأَبٍد َأبدٍ  ،َدَخَلِت الُعْمَرُة ي احَِج َمَرَتْنِ » :َوَقاَل 
َفَأنَكَر َذلَِك  ،َواْكتََحَلْت  َصبِيغا   َعنَْها مَْن َحَل َوَلبَِسْت ثيَابا   اهَفَوَجَد َفاطَِمَة َرِي  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ه بُْت إى َرُسوِل اَفَذهَ  :َفَكاَن َعي  َيُقوُل بِالِعَراِق  :َقاَل  ،إَِن أَِي َأَمَري ِهََذا :َفَقاَلْت  ،َعَليَْها
ُتُه َأِي  ،فيَا َذَكَرْت َعنْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصه لَِرُسوِل ا ُمْستَْفتيا   ،عى َفاطَِمَة لَِلِذي َصنََعْت  َحِرشا  ـمُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَرْ

 :ُقْلُت  :َقاَل  «؟َماَذا ُقْلَت ِحَن َفَرْضَت احََج  ،َصَدَقْت َصَدَقْت » :َفَقاَل  ،َأنَكْرُت َذلَِك َعَليَْها
َاَعُة ـَفَكاَن َج  :َقاَل  «ِحل  ـَفإَِن َمِعَي اهْدَي َفَا تَ » :َقاَل  .لَلُهَم إِِي ُأِهل  بَِا َأَهَل بِِه َرُسوُلَك ا

َفَحَل النَاُس ُكل ُهْم  :َقاَل  .ِماَئة   ملسو هيلع هللا ىلصَواَلِذي َأتى بِِه النَبِي   ،اهْدِي اَلِذي َقِدَم بِِه َعِي  ِمَن اليََمنِ 
واوَ   .َوَمْن َكاَن َمَعُه َهْدي   ملسو هيلع هللا ىلصإَِا النَبَِي  ،َقَرُ

وَيِة َتَوَجُهوا إى ِمنى ى ِهَا الظ ْهَر ـَفَصلَ ، ملسو هيلع هللا ىلصه َوَركَِب َرُسوُل ا ،َفَأَهل وا بِاحَِج  ،َفَلَا َكاَن َيْوُم الَرْ
َوأََمَر بُِقبٍَة ِمْن َشَعٍر  ،َحتَى طَلََعِت الَشْمُس  يا  ُثَم َمَكَث َقلِ  ،َوالَعْرَ َوامَْغِرَب َوالِعَشاَء َوالَفْجرَ 

ُب َلُه بِنَِمَرةَ  َكَا  ،َوَا َتُشك  قرْيش  إَِا أََنُه َواقِف  ِعنَْد امَْشَعِر احَرامِ ، ملسو هيلع هللا ىلصه َفَساَر َرُسوُل ا ،ُتْرَ
َبْت  ،َحتَى أَتى َعَرَفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصه َفَأَجاَز َرُسوُل ا ،َجاِهلِيَةِ ـَكانَْت ُقَرْيش  َتْصنَُع ي ال َفَوَجَد الُقبََة َقْد ُرِ

 ،َفأَتى بَطَْن الَواِدي ،َفنَزَل ِهَا َحتَى إَِذا َزاَغِت الَشْمُس أََمَر بِالَقْصَواِء فُرِحلَْت َلهُ  ،َلُه بِنَِمَرةَ 
ي َشْهِرُكْم  ،َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ،َليُْكمْ إَِن ِدَماَءُكْم َوأَْمَواَلُكْم َحَرام  عَ » :َوَقاَل  ،َفَخطََب النَاَس 

ٍء ِمْن أَْمِر ال ،ي َبَلِدُكْم َهَذا ،َهَذا َجاِهلِيَِة ـَوِدَماُء ال ،ْحَت َقَدَمَي َمْوُضوع  ـَجاِهِليَِة تَ ـأَا ُكل  َيْ
ِضعا   ،َعَة ْبِن احَاِرِث َوإَِن أََوَل َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمائِنَا َدُم اْبِن َربِي ،َمْوُضوَعة    ،ي َبنِي َسْعدٍ  َكاَن ُمْسَرْ

َفإَِنُه  ،َأَضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبَاِس ْبِن َعبِْد امُطَلِِب  َوأََوُل ِربا   ،َجاِهلِيَِة َمْوُضوع  ـَوِرَبا ال ،فَقتََلتُْه ُهَذْيل  
َواْستَْحَللتُْم فُروَجُهَن بَِكلَِمِة ، ُموُهَن بِأََماِن اهـْم أَخْذتُ َفإَِنكُ  ،النَِساءِ اه ي  َفاَتُقوا ،َمْوُضوع  ُكل هُ 

با   ،َتْكَرُهوَنهُ  َوَلُكْم َعَليِْهَن َأْن َا ُيوطِئَْن فُرَشُكْم أََحدا   ،اه ُبوُهَن َرْ َغْرَ  َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْرِ
ٍح  َوَقْد تَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضل وا َبْعَدُه إِِن  ،ْسَوُهَُن بِامَْعُروِف َوهَُن َعَليُْكْم ِرْزُقُهَن َوكِ  ،ُمَرِ

 ،َنْشَهُد أَنَك َقْد َبَلْغَت  :َقاُلوا «؟َفَا أَنتُْم َقائُِلونَ  ،َوأَنتُْم ُتْسأُلوَن َعنِي ،ِكتَاُب اه ؛اْعتََصْمتُْم بِهِ 
 ،الَلُهَم اْشَهدْ » :الَسبَاَبِة َيْرَفُعَها إى الَسَاِء َوَينُْكتَُها إى النَاسِ  َفَقاَل بِإِْصبَِعهِ  ،َوأََديَت َوَنَصْحَت 

َوَمْ ُيَصِل  ، ُثَم أَقاَم َفَصَى الَعْرَ  ، ى الظ ْهرَ ـَفَصلَ  ، ُثَم أَقامَ  ، ُثَم َأَذنَ ،َثَاَث َمَراٍت  «الَلُهَم اْشَهدْ 
َفَجَعَل َبطَْن َناَقتِِه الَقْصَواِء إى  ،َحتَى َأتى امَْوِقَف  ملسو هيلع هللا ىلصه ا َركَِب َرُسوُل  ُثمَ  ، َبيْنَُهَا َشيْئا  
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َحتَى غَرَبِت  َفَلْم َيَزْل َواِقفا   ،َواْستَْقبََل الِقبَْلةَ  ،َوَجَعَل َحبَْل امَشاِة َبْنَ َيَدْيهِ  ،الَصَخَراِت 
ْفَرُة َقِليا   ،الَشْمُس  ه َوَدَفَع َرُسوُل ا ،َوأَْرَدَف ُأَساَمَة َخْلَفهُ  ،ى َغاَب الُقْرُص َحتَ  ،َوَذَهبَِت الص 

 :َويُقوُل بِيَِدِه اليُْمنَى ،يُِصيُب َمْوِرَك َرْحِلهِ ـَحتَى إَِن َرْأَسَها لَ  ،َق لِْلَقْصَواِء الِزَمامَ ـَوَقْد َشنَ ، ملسو هيلع هللا ىلص
َحتَى  ،َحتَى َتْصَعدَ  ،ِمَن اِحبَاِل َأْرَخى َها َقِليا   بْا  ُكَلَا َأتى َح  «َأَها النَاُس الَسِكينَة الَسِكينةَ »

ُثَم  ،َوَمْ ُيَسبِْح َبيْنَُهَا َشيْئا   ،ى ِهَا امَْغِرَب َوالِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمتَْنِ ـَفَصلَ  ،َأتى امُْزَدلَِفةَ 
بُْح بَِأَذاٍن َوإَِقاَمةٍ ـَوَصَى الَفْجَر ِحَن تَ  ،َحتَى َطَلَع الَفْجرُ  ملسو هيلع هللا ىلصه ا اْضَطَجَع َرُسوُل   ،بََنَ َلُه الص 

ُه َوَهَلَلُه َوَوَحَدهُ  ،َفاْستَْقبََل الِقبَْلةَ  ،َرامَ ـُثَم َركَِب الَقْصَواَء َحتَى َأتى امَْشَعَر احَ   ،َفَدَعاُه َوَكَرَ
 .بَْل َأْن َتْطُلَع الَشْمُس ـَدَفَع قَ فَ  ،َحتَى َأْسَفَر ِجّدا   َفَلْم َيَزْل َواِقفا  

 ملسو هيلع هللا ىلصه ا َفَلَا َدَفَع َرُسوُل  ،َأبيََض َوِسيا   ،َحَسَن الَشْعرِ  َوَكاَن َرُجا   ،َوَأْرَدَف الَفْضَل ْبَن َعبَاسٍ 
َدُه عى َوْجِه يَ  ملسو هيلع هللا ىلصه َفَوَضَع َرُسوُل ا ،َفَطِفَق الَفْضُل َينْظُُر إَِليِْهنَ  ،ْجِرينَ ـَمَرْت بِِه ظُُعن  يَ 

َيَدُه ِمَن الِشِق  ملسو هيلع هللا ىلصه َفَحَوَل َرُسوُل ا ،َفَحَوَل الَفْضُل َوْجَهُه إى الِشِق اآَخِر َينْظرُ  ،الَفْضلِ 
َفَحَرَك  ،َحِرٍ ـَحتَى َأتى َبطَْن مُ  ،ِرُف َوْجَهُه ِمَن الِشِق اآَخِر َينْظرُ ـَيْص  ،اآَخِر عى َوْجِه الَفْضلِ 

َجْمَرَة اَلتِي ِعنَْد ـَحتَى أَتى ال ،َجْمَرِة الُكْرَىـْخُرُج عى الـُثَم َسلََك الطَِريَق الُوْسطَى اَلتِي تَ  ،َقِليا  
َرَمى ِمْن بَطِْن  ،ْذِف ـى اخَ ـِمثِْل َحَص  ،ُيَكِرُ َمَع ُكِل َحَصاٍة ِمنَْها ،َفَرَماَها بَِسبِْع َحَصيَاٍت  ،الَشَجَرةِ 
َف إى امَنَْحرِ  ،الَواِدي َكُه  ،رَ ـبَ ـنََحَر َما غَ ـفَ  ُثَم أَْعطَى َعلِيّا   ،َوِستَِن بِيَِدهِ  َفنََحَر َثَاثا   ،ُثَم انَْرَ َوأَْرَ
بَ ـَفأَكَا ِمْن لَ  ،َفُجِعلَْت ي قِْدٍر َفُطبَِخْت  ،ُثَم َأَمَر ِمْن ُكِل َبَدَنٍة بِبَْضَعةٍ  ،ي َهْدِيهِ  ا ِمْن ْحِمَها َوَرِ
َفَأتى َبني َعبِْد  ،َفَصَى بَِمَكَة الظ ْهرَ  ،َفأَفاَض إى البَيِْت ، ملسو هيلع هللا ىلصه ُثَم َركَِب َرُسوُل ا ،َمَرِقَها

َفَلْوَا َأْن َيْغِلبَُكُم النَاُس عى  ،اْنِزُعوا َبنِي َعبِْد امَُطِلِب » :َفَقاَل  ،امَُطِلِب َيْسُقوَن عى َزْمَزمَ 
َب ِمنْه ا ،َفنَاَوُلوُه َدْلو «َزْعُت َمَعُكمْ ـلنَ  ُكمْ ـتِ ــِسَقاي  .(1)أخرجه مسلم.َفَرِ
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 أحكام احج والعمرة - 2
  :أركان احج 

 أركان احج أربعة هي :
 والسعي. .. وطواف الزيارة .. والوقوف بعرفة .. اإحرام

  :واجبات احج 
 واجبات احج ستة وهي:

والرعاية  ريق بمنى لغر أهل السقايةـوامبيت لياي أيام التش ..اإحرام من اميقات امعتر له
 ..ورمي اجار ..وامبيت بمزدلفة ليلة النحر، أومعظم الليل للضعفاء ونحوهم ..ونحوهم

 وطواف الوداع لغر أهل مكة عند اخروج منها.  ..واحلق أو التقصر
 حكم َمن  ترك شيئاً من أعال النسك : 
ترك ركنا  من أركان احج أو العمرة م يتم حرام م ينعقد نسكه إا به، وَمْن ترك اإَمْن  -1

 نسكه إا به. 
متعمدا  ، ختارا ، عاما  باحكم، فهو آثم؛  من واجبات احج أو العمرة ترك واجبا   نْ مَ  -1

، ونسكه ناقص غر كامل وا مرور، ومن تركه لعذر فا وَأْمره ملسو هيلع هللا ىلصأنه خالف فعل النبي 
 ثم عليه، وعليه الفدية فيا ورد فيه النص.إ
سواء ، والسنة ما عدا الركن والواجب  لكنه فاته ثواها، ترك سنة فا يء عليه، نْ مَ  -3

 كانت أقواا  أو أفعاا .
 :حكم ترك طواف اإفاضة أوالسعي 

إى  من ترك طواف اإفاضة أو السعي ناسيا  أو جاها ، أو كانت امرأة حائضا ، ثم سافر
بلده، فهذا يرجع إى مكة ويكمل نسكه أوا ، ثم إن أراد العمرة خرج إى احل كالتنعيم 
وأحرم منه بالعمرة، وا يعتمر قبل أن يكمل ما نقص من حجه؛ لئا ُيدخل نسكا  عى 
نسك، فإن م يقدر عى العودة إى مكة مرض أو فقر فعليه فدية اإحصار، يذبحها حيث 

 كل منها.ُأحر، وا يأ
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 :كيفية أداء أعال يوم النحر 

 كا يي: - وهو العار من شهر ذي احجة -اأفضل للحاج أن يرتب اأعال يوم العيد 
 .ثم السعي ..ثم الطواف ..ثم احلق أو التقصر ..ثم ذبح اهدي ..رمي مرة العقبة
أن يذبح، أو يطوف كأن حلق قبل ، م بعضها عى بعض فا حرج فإن قدَ ، وهذا هو السنة

 . من أعال يوم النحر قبل أن يرمي ونحو ذلك
أن   احاجروع، وعىـريق غر مشـوأداء العمرة أو تكرارها للحاج ي يوم العيد أو أيام التش
 يبقى مع احجاج ي منى حتى يكمل نسكه ويفرغ منه.

 .يمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إى غروب شمس اليوم الثالث عرو
 :حكم تقديم السعي عى الطواف 

ي ميع نسكه ي احج  والعمرة طاف ثم سعى بن الصفا وامروة، فا جوز  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
إا ي أعال يوم  ،تقديم السعي عى الطواف مطلقا ، سواء كان سعي حج، أو سعي عمرة

 النحر خاصة.
قف ي حجة الوداع و ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها أن رسول اه 

اذَبـْح َوا »بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: م أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: 
 فا سئل « اْرِم َوا َحَرَج »فجاء آخر فقال: م أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: « َحَرَج 
 .  (1)يهمتفق عل«. اْفَعْل َوا َحَرَج »عن يء ُقِدم وا ُأِخر إا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 :حكم من شك ي عدد أشواط الطواف أوالسعي 

وترأ ذمته، وأما إذا شك ي العدد فيبني عى  من يطوف غلبة ظن فيبني عليهإذا كان عند 
 صحيح. اليقن، وهو اأقل، وأما الشك بعد الفراغ من الطواف أو السعي فا عرة به، ونسكه

 :حكم نقص أشواط الطواف 
لبيت من الركن الياي جاها  أو ناسيا  فعليه أن يكمل الشوط السابع من بدأ بالطواف با -1

إى احجر اأسود، فإن سعى وم يكمل فعليه إعادة الطواف والسعي؛ أن السعي ا يصح 
 إا بعد طواف تام، وإن ذكر ذلك قبل السعي وأكمل ما نقص صح طوافه.
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و ناسيا  كمن بدأ طوافه من عند مقام من بدأ طوافه بالبيت بعد احجر اأسود جاها  أ -1
 إبراهيم، ثم طاف سبعة أشواط، فعليه أن يزيد شوطا ؛ أن الشوط اأول اٍغ.

 ما يفعله امحرم إذا دخل امسجد احرام: 
ما يتسع وقته يقَدم عليه ما يفوت وقته، فمن دخل امسجد احرام حرما  والناس يصلون 

وله أن يبدأ بالطواف  له أن يصي معهم ثم يؤدي العمرة، الراويح أو عى جنازة، فاأفضل
فور دخوله، ومن دخل امسجد احرام والناس يصلون الفريضة فيجب عليه أن يدخل 

 معهم، فإذا فرغ من صاته أدى العمرة.
فله أن يصي ركعتن، ثم  ، أوينتظر رفقة،وهو متعب ومن دخل امسجد احرام حرما  

 يسريح.
   ُحبِس عن امزدلفة:  حكم حج َمن 

ي خروج وقت العشاء ـكزحام، وخش من عرفة إى مزدلفة، وحبسه عذر احاج إذا دفع
وم َيصل إا بعد طلوع  ،فيصي ي الطريق، ومن ُحبس عاجزا  عن الوصول إى مزدلفة

وا وا إثم  ،وقف بمزدلفة قليا ، ثم يستمر متجها  إى منى ،الفجر، أو بعد طلوع الشمس
 . ، وحجه صحيحعليه دم
 :حكم امبيت بمنى 

 ،روج منها إا حاجةاخ، وعدم امبيت بمنى لياي أيام التريق جب عى ميع احجاج
جوز و امنافع والر واخر، ما فيه من؛ أو أداء نسك؛ أن ااجتاع ي امناسك مقصود

ن، وامطافئ، واأطباء للرعاة ومن يشتغل بمصالح احجاج العامة كرجال امرور، واأم
 ونحوهم أن يبيتوا لياي منى خارجها إذا لزم اأمر، وا فدية عليهم. 

                         ) :اه تعاى قال

 .[12/التغابن] (            
  :وقت رمي اجار ي أيام التريق 

رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد  رمي اجار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن -1
، وايرمي؛ لفوات ، فعليه التوبةهو آثمر فـعد وغابت شمس اليوم الثالث عشالزوال، فإن م يُ 
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  ، ونسكه صحيح ، لكنه ناقص غر مرور، فليستغفر اه من خالفته.وقت الرمي
، ثم لصغرى، ثم الوسطىكل يوم بيومه مرتبا  بعد الزوال: ا أيام التريقويرمي احاج اجار

 .رمى اجار كلها بعد الزوال كل يوم مرتبا   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ؛الكرى
عن يوم  من امعذورين ريق الثاثة بالنسبة إى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمىـأيام التش -1

 وا يء عليه. ،أجزأه بعده منها ي يوم آخر
 .مل الست الباقيةَمْن رمى احى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكو

 امنصوب للدالة عى احوض. راد: هو جتمع احى، وليس اجى وامرم

  :حكم الرمي مساًء 

اأفضل للحاج أن يرمي اجمرات ي أيام التريق بعد الزوال ي النهار، فإن خي من 
؛ أن النبي   ت آخره. َوَقت ابتداء الرمي وم يؤقِ  ملسو هيلع هللا ىلصالزحام رماها مساء 

 َفَقاَل:  ، فقال: َرَميُْت َبـْعَد َما َأْمَسيُْت  ملسو هيلع هللا ىلصئل النبي باس ري اه عنها قال: ُس عن ابن ع
 .(1)متفق عليه« . ا َحَرَج »
  :حكم تأخر رمي اجار 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسنة أن يرمي احاج اجار ي أوقاها وأيامها كا فعل النبي 
ريق إى ـروا رمي أيام التشأو يره الزحام أن يؤخ ،ومن له عذر ،جوز للرعاة وامرىو

اليوم الثالث عر، ويرمي مرتبا  لكل يوم، فرمي لليوم احادي عر اأوى، ثم الوسطى، 
عن اليوم الرمي  فإن أخر، ر كذلكـثم العقبة، ثم اليوم الثاي عر كذلك، ثم الثالث عش

أخره لعذر  وإن ، لكنه ناقص غر مرور،وحجه صحيح ،فهو آثم ر من غر عذرـالثالث عش
 .، ونسكه صحيح، وا يرمي ي كا احالن؛ لفوات وقتهفا إثم عليه

  :حكم اإنابة ي الرمي 

 جوز اإنابة ي الرمي من ا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء واأطفال، فرمي
 .أو غره عند كل مرة ي مكانه ،لهثم يرمي عن موكِ  ،عن نفسه الوكيل

ثم وادع وسافر قبل رمي الوكيل، فإن كان بدون عذر فا يصح  ،عى الرميغره ل وكَ  نْ مَ و
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كان معذورا   وإنْ ، والوداع غر صحيح، ، وحجه غر مرورالتوكيل وا الرمي، وهو آثم
 أن طواف الوداع ا يصح إا بعد إمام الرمي كله. ؛ فالتوكيل صحيح، والوداع غر صحيح

 اجار: حكم الشك ي عدد حى 
إذا شك احاج أثناء الرمي ي عدد حى اجار بنى عى اأقل، وإن كان الشك بعد 

 الفراغ من الرمي فا يلتفت إليه، ورميه صحيح.
  :حكم تأخر طواف اإفاضة 

ريق، وإى هاية ـيوم العيد، وجوز له تأخره إى أيام التش اإفاضةالسنة أن يطوف احاج طواف 
كامريض  ازم متصل وا جوز تأخره عن ذي احجة إا لعذرللمعذور،  شهر ذي احجة

 الذي ا يستطيع الطواف ماشيا  أو حموا ، أو امرأة َنِفست قبل أن تطوف ونحو ذلك. 
 وطواف اإفاضة من أعظم أركان احج، فمن تركه لعذر أو نسيه فا بد أن يأي به.

 لإفاضة  حكم طواف احائض والنفساء : 

ت فا تطوف حتى تطهر، وتبقى ي مكة َس فِ ـنَ  أو اإفاضةذا حاضت امرأة قبل طواف إ -1
فلها أن  ،وا تستطيع البقاء ي مكة ،فإن كانت مع رفقة ا ينتظروها ،حتى تغتسل ثم تطوف

وتطوف؛ أها مضطرة، وا تستعمل ما يقطع احيض والدم من دواء ا يضـر، ثم تغتسل 
، وحجها صحيح إن شاء اه تعاى ، فإن اضطرت طافت وهي وسعها يكلف اه نفسا  إا

 . حائض ؛ لسقوط الرط الواجب بالعجز عنه
طهرت قبل اليوم التاسع أمت  فإنْ  ،إذا أحرمت امرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف -1

وإن م تطهر قبل يوم عرفة أدخلت احج  ،وخرجت إى عرفة ،ثم أحرمت باحج ،عمرها
وتفعل  ي امشاعر، وتقف مع الناس، ( فتصرقارنةةعمرا  وحجلبيك ) عمرة بقوها:عى ال

 .ثم سعت وطافت بالبيت فإذاطهرت اغتسلت ،امناسك
 :حكم اإنابة ي  الطواف والسعي 

فإن كان ُيرجى برؤه فا يوِكل، وإن كان  امُـْحرم ويسعى بنفسه، فإن عجز، اأصل أن يطوف
 ف به حموا  أو عى عربة.ا ُيرجى برؤه فيُطا
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 : حكم تغير النسك 
امفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يسن له أن يقلب نسكه إى عمرة ليكون متمتعا ، 

وبعده وبعد السعي، ومن خاف فوات احج من  وله قلب نسكه إى التمتع قبل الطواف
 إى عرفات ليقف مع الناس. حائض أو معذورفله أن يقلب نية العمرة إى الِقران، وخرج

  :حكم دخول الكعبة 

إن تير له  بل دخوها حسن من سنن احج أو العمرة ،دخول الكعبة ليس بفرض وا سنة 
 ويكر اه ويدعوه، فإذا دخل مع  ،ومن دخلها يستحب له أن يصي فيها، ي أي وقت

ركعتن كا فعل  ه ثم يصيالباب تقدم حتى يصر بينه وبن احائط ثاثة أذرع والباب خلف
 .، ومن صَلـى ي ِحجر الكعبة فكأنا صَلـى ي الكعبة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 :وقفات الدعاء ي احج والعمرة 

 ي احج ست وقفات للدعاء: 
 فة ،وي عر ي بداية كل شوط من أشواط السعي ، ،عى امروةوقفة و،  عى الصفاوقفة 

  .اجمرة الوسطى رمي وبعد،  اجمرة اأوى رمي وبعد ، وي مزدلفة
 ت الدعاء اثنتان: أما ي العمرة فوقفا
 ي بداية كل شوط من أشواط السعي السبعة. ،، ووقفة عى امروةوقفة عى الصفا

 : إفاضات احج 

 إفاضات احجاج ثاث: 

 .من عرفة إى مزدلفة ليلة عيد النحر :اأوى
 يوم النحر. من مزدلفة إى منى :الثانية

 من منى إى مكة لطواف اإفاضة. :ثالثةال
                       ) :اه تعاى قال -1

                                                          
                                     

 .[122-121]البقرة/  (                  
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  (                  ) :اه تعاى قالو -1
 .[12/احج]
 :وقت التلبية ي امشاعر 

فإذا السنة أن يلبي احاج إذا أفاض من منى إى عرفة، فإذا وصل إى عرفة قطع التلبية، 
أفاض من عرفة إى مزدلفة لبى، ثم يقطع التلبية ي مزدلفة، فإذا أفاض من مزدلفة إى منى 

 حتى يبدأ برمي مرة العقبة. لبى

  :أحكام الفوات واإحصار 
ذهاب نفقة، فإن كان عذر، أو مانع، أو حيض، أو أو  ،ه مرضَر َح دخل ي النسك ثم  نْ مَ 

حيث  ر من اهديـمشرطا  َحَل وا يء عليه، وإن م يكن اشرط ي إحرامه ذبح ما تيس
 حج من قابل إن كان فرضه. ، وعليه ا ثم َحَل ، رـثم حلق أو قَص  ُأحر،

ــويقضيه فيا بعد إن كان فَ  ،وحلل بعمرة ،فاته الوقوف بعرفة فاته احج نْ مَ و  ،ضهرْ ـ
ثم حلق أو ، ذبح هديا  ومن صده عدو عن البيت ، هوهدي، وإن اشرط َحَل وا يء علي

 ثم َحَل، وإن ُصَد عن عرفة حلل بعمرة. ،َقَر 
                                ۓ  ) :اه تعاى قال

 .[122/البقرة]  (        
وإذا بلغ امرأة وفاة زوجها وهي ي أثناء نسك احج أو العمرة أمت نسكها ؛ لوجوب 
إمام النسك ، وأن النسك والِعّدة عبادتان استويتا ي الوجوب وِضيق الوقت ، فوجب 

 تقديم اأسبق منها.
 قول إذا رجع من احج أو العمرة أو غرما:ما ي 

إذا قفل من اجيوش، أو  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمر ري اه عنها قال: كان رسول اه 
ا إَلـَه إَا اه »رايا، أو احج، أو العمرة إذا أوى عى ثنية َأْو َفْدَفٍد، كر ثاثا ، ثم قال: ـالس

يَك َلـُه، َلـُه امُ  ، آِيبُوَن، َتاِئبُوَن، َعابُِدوَن، ـَوْحَدُه ا َرِ ٍء َقِدير  ْلُك َوَلـُه احَـْمُد َوُهَو َعَى ُكِل َيْ
 .  (1)متفق عليه«. َساِجُدوَن، لَرِبنَا َحاِمُدوَن، َصَدَق اه َوْعَدُه، َوَنَرَ َعبَْدُه، َوَهَزَم اأَْحَزاَب َوْحَدهُ 

                                                        

 (، واللفظ له.1311(، ومسلم برقم )1727، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 حي اواأض اهدي - 10
 دى إى احرم من هيمة اأنعام تقربا  إى اه تعاى، وما وجب بسبب هو ما ُيـه دي:اه

 متع، أوِقران، أو إحصار.

 دي:حكم اه 

ومن  ة، ويسن للمفرد وامعتمر واحال،دي عى امتمتع والقارن من غر أهل مكجب اه
 عليهم. هدينه ي حكم امتمتع، وأهل مكة ادي عليه؛ أحج قارنا  وهو من أهل مكة فا ه

 دي:وقت ذبح اه 

 اهدي نوعان :
: هدي التمتع والِقران يبدأ وقت ذبحه من صباح يوم النحر إى غروب شمس اليوم  اأول

 الثالث عر من أيام التريق ، ويستحب أن يأكل منه، ويطعم الفقراء وامساكن.
 م.كة، أو منى، أو مزدلفة، أو غرها من احروُيذبح داخل حدود احرم ي م

                              )قال اه تعاى : 
 ]32احج/[ (              

وامساكن،  : هدى اإحصار، ووقته عند وجود سببه ي احل أو احرم، يطعمه الفقراءالثاي
 وا يأكل منه.
               ۓ   )  قال اه تعاى:

  .[122/ البقرة] (    
 مقدار اهدي : 

 اهدي الواجب عى امتمتع والقارن شاة، أو ُسبع بدنة، أو ُسبع بقرة. -1
 .يسن للحاج القادر ااستكثار من اهدي لفقراء احرم وغرهم -1

َف إِى امَ  -وفيه  - ملسو هيلع هللا ىلصي صفة حجة النبي  – ري اه عنه جابرعن  فنََحَر نَْحِر ـُثَم اْنَرَ
َكُه ي َهْدِيهِ  ، فنََحَر َما َغَرَ  ُثَم َأْعَطى َعليّا   ، َوِستَِن بِيَِدهِ  َثَاثا   ُثَم َأَمَر ِمْن ُكِل َبَدَنٍة بِبَْضَعٍة  ، َوَأْرَ

َبا ِمْن مَ  ، ْحِمَهاـَفَأَكَا ِمْن لَ  ، َفُجِعَلْت ي ِقْدٍر َفُطبَِخْت   .(1)أخرجه مسلم. َرِقَهاـَوَرِ

                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 وغرهم. ، وهديه لفقراء احرمق اهدي من بلده أو من أدنى احليسن للمعتمر أن يسو -3
َزَمَن احَُدْيبِيَِة ِمَن امَِدينَِة ي بِْضَع ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج النَبِي   :َقاَل  ري اه عنه ْخَرَمةَ ـَعِن امِْسَوِر ْبِن مَ 

َة ِماَئة  ِمْن َأْصَحابِهِ  َوَأْشَعَرَوَأْحَرَم  ، اهْدَي ملسو هيلع هللا ىلص اُنوا بِِذي احَُليَْفِة َقَلَد النَبِي  َحتَى إَِذا كَ  ، َعْرَ
 .(1)البخاريأخرجه . بِاْلُعْمَرةِ 

 مقيم ي بلده أن يبعث اهدي إى احرم.ا للقادر يسن -1
َها ـَقَلَدَها َأْو َقَلْدت  ُثَم َأْشَعَرَها وَ ملسو هيلع هللا ىلص تَْلُت َقَاِئَد َهْدِي النَبِِي ـفَ : تقال اري اه عنهَعائَِشَة عن 

ء  َكاَن َلُه ِحّل  ، ُثَم َبَعَث ِهَا إِى البَيِْت َوأَقاَم بِامَِدينةِ   .()متفق عليه. َفَا َحُرَم َعَليِْه َيْ
 :اأضحى من اإبل والبقر والغنم تقربا  إى اه تعاى. عيد ذبح ي أيام هي ما يُ  اأضحية 
 حكم اأضحية : 

 قادر عليها. مسلم حي سنة مؤكدة عى كلة اأضحي

 وتسن اأضحية عن احي، وجوز عن اميت تبعا  ا استقاا  إا من أوى بذلك. 
  .[1 -1]الكوثر/  (                  )  قال اه تعاى:

 وقت ذبح اأضحية : 

فأيام ذبح اأضحية  ، من بعد صاة العيد إى آخر أيام التريقيبدأ وقت ذبح اأضحية 
 )يوم العيد، وثاثة أيام بعده(.   أربعة:

 .ويتصدق عى الفقراء ،وُيـهدي منها ،يستحب أن يأكل من اأضحيةو
لأضحية فضل عظيم؛ ما فيها من التقرب إى اه عز وجل، والتوسعة عى اأهل، ونفع و

 واجران. ، واإحسان إى اأقارب الفقراء، وصلة الرحم 
 وط اهدي واأضحية:ر 

 يشرط ي اهدي واأضحية ما يي:
له مس سنن  ّي ـنِ ـا جزئ ي اهدي واأضحية والعقيقة إا ما كان من اإبل ثَ : اأول
ومن امعز  ..ع له ستة أشهر فأكثرذَ ومن الضأن جَ  ..له سنتان فأكثر ّي ـنِ ـومن البقر ثَ  ..فأكثر

 إا أن يبدها بخر منها. ،وا هبتها ،نَت اأضحية م جز بيعهاـيَ وإذا َتعَ ، له سنة فأكثر ّي ـنِ ـثَ 
                                                        

 (.1225برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1311( ، واللفظ له ، ومسلم برقم )1222خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه( 1)
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جب أن تكون اأضحية أو العقيقة أو اهدي من هيمة اأنعام، وأن تبلغ السن : الثاي
 وأفضلها أسمنها وأغاها وأنفسها عند أهلها. ،  امعتر رعا ، وأن تكون سليمة من العيوب

عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، أضحية ي اهدي واالشاة ُتـجزئ و
، أما العقيقة أو بقرة عنه وعن أهل بيته اأحياء واأموات ،أو بدنة ،ضحي بشاةأن ي ئوجز

 .فا تكون إا عن واحد
وإكراما  حجاج بيت  ، ملسو هيلع هللا ىلص؛ اقتداء  بالنبي اهديللحاج امور اإكثار من ذبح ويستحب 

 ء احرم ، وكسبا  لأجر والثواب. اه ، ومواساة لفقرا
 :ما حرم عى من أراد أن يضحي 

أو ظفره شيئا  ي العر اأَُول  ،أو برته ،يضحي أن يأخذ من شعره أراد أن حرم عى من
 فعل شيئا  من ذلك استغفر اه وا فدية عليه. من شهر ذي احجة، فإنْ 

َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضِحَي،  ، ا َدَخَلِت الَعْرُ إذَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها أن النبي 
ِه َشيْئا    .(1)أخرجه مسلم«. َفا َيـَمَس ِمْن َشْعِرِه َوبََرِ

  :كيفية النحر والذبح 
 مضجعة،  رى، وَيذبح غرها من البقر والغنمـالسنة نحر اإبل قائمة معقولة يدها اليس -1

 .والنحر لإبل يكون ي أسفل الرقبة من جهة الصدر ،ذبح اإبل باركة عى اأرضوجوز 

ويضع رجله  ،رـضجعها عى جنبها اأيسوالذبح للبقر أو الغنم ي أعى الرقبة عند الرأس، يُ 
واه ، ويقول عند الذبح أو النحر: )باسم اه  ،ثم ُيـمسك برأسها ويذبح ،اليمنى عى رقبتها

 (.، اللهم تقـبَل منيأكر
                        )   تعاى:قال اه -1

  .[32/احج ] (                        
، أَْقَرَنْنِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َضَحى النَبِي  و -1 ، َأْمَلـَحْنِ َذبَحُهـَا بِيَِدِه،  ، بَِكبَْشْنِ

، َوَوَضَع ِرْجلَ   .()متفق عليهـُه َعى ِصَفاِحِهـَا. َوَسَمى َوَكَرَ
حسن الذبح حره، وا يعطي اجزار ـيسن أن يذبح اهدي أو اأضحية بنفسه، فإن م يُ  -7

                                                        

 (.1277برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1222(، ومسلم برقم )5525، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .منها أجرته، وُيسمي َمْن هي له أو عنه عند الذبح
 والودجن أو أحدما، وإهار الدم. ، وامريء ،وَتـحل  الذبيحة بقطع احلقوم

 اأضاحي: و هديا ما ل جزئ من 
وم يعلم بمرضها إا بعد  ،إذا ذبح امسلم اهدي أو اأضحية ونحوما من ذبائح الُقَرب

وإن طرأ عى اهدي أو اأضحية بعد أن ، ؛ لفوات امقصود منها فإها ا جزئ ،الذبح
 إها جزؤه إذا م يفرط أو يتعدى.عيَنها عيب يمنع اإجزاء ف

كلها ا جزئ ي  ،ومقطوعة الساق ،والعمياء ،وجبوبة السنام ،ضهالية أو بعمقطوعة اأو
 اهدي واأضحية ونحوما من ذبائح الُقَرب.

َأْرَبـَعة  ا َيـْجِزيَن ي اأََضاِحي، »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنه أنه سمع النبي 
ُن َظْلُعَها، َوالَكِسَرُة اَلتي ـيِ ـَمـَرُضها، َوالَعْرَجاُء البَ  نُ ـيِ ـُن َعَوُرَها، َوامَِريَضُة البَ ـيِ ـالَعوَراُء البَ 

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي«. اُتنِْقي
 أو اهدي أو العقيقة ما يفعله بلحم اأضحية: 

أو يتصدق  ،أو هدي ،والصدقة، أما مقدار ما يأكل ،واإهداء ،اأكل منها للمسلمُيرع 
 فاأمر واسع.

                                تعاى:  قال اه
 .[32/احج ]                               

 : أفضل اهدي واأضاحي 

 .اأفضل ي اهدي واأضحية بدنة كاملة، ثم بقرة كاملة، ثم شاة، ثم ُسبع بدنة أو بقرة
ي  ة أو الشاة إا عن واحد، والشاة أفضل من البدنةأما العقيقة فا جزئ البدنة أو البقر

 ؛ أها التي وردت ي السنة، والَذَكر أفضل. العقيقة
 
 
 

                                                        

 (، وهذا لفظه.1371(،  وأخرجه النسائي برقم )1111/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
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 فقه نوازل احج والعمرة -11
 ي احياة امستجدة النوازل: هي الوقائع وامسائل. 

 وهذه بعض أحكام نوازل احج والعمرة.

 :حكم التصاريح والتأشرات 
ب احجاج، كل ذلك لتنظيم أداء هذه َس وحديد نِ ، احج والعمرةتصاريح وتأشرات 
لك رط لوجوب احج عى امسلم ذر وسهولة، ا منعها وتقييدها، وـالعبادة العظيمة بيس

 نع من احج بسببها فا ينيب غره مكانه.كالزاد والراحلة ، ومن مُ 
عطيت له، وا جوز إا من أُ وحرم بيع تصاريح احج أو تأشراته، وا جوز استخدامها 

ما ي ذلك كله من خالفة  ؛بجواز أو تريح أو تأشرة مزورة التحايل عى أنظمة احج
 ، والكسب احرام.واخلل اأمني ، وي اأمر، والكذب، وفتح باب الفوى

 :حكم حديد نسبة احجاج 
رة ي العام الواحد احج والعمرة، ويستحب تكرار العم امتابعة بناأصل استحباب 

 أن اأصل ي العبادات غر امؤقتة استحباب تكرارها كصاة التطوع، وصوم التطوع. ؛مرارا  
يتمكن معها من  أن حدد للناس نسبة فلوي اأمروإذا اشتدالزحام عى احج والعمرة 

 .طمأنينةأمن وو احج أو العمرة من أداء نسكهم بير وسهولة ونيريد
أن حدد مدة احج من سبق له احج بمدة خفف الزحام با حقق امصلحة  وي اأمرول

ونحوهم من  واجنود الدعاة واأطباءوالعلاء  كخمس سنوات مثا ، ويستثنى من ذلك
 .وحفظهم يقوم عى رعاية احجاج وإرشادهم

يق ي حق وي اأمروجب عى اأفراد وحكام وشعوب الدول اإسامية التعاون مع 
 .العامة تلك امصالح

                                            )قال اه تعاى : 
 ]1/امائدة[ (       

  مات احج والعمرة :حكم 

 جوز للمؤسسات والركات اإعان عن مات احج والعمرة بضوابطها الرعية.
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لتضمن للحجاج حقوقهم، وأداء  ؛ت احجوجوز للدولة طلب ضان بنكي من ما
 نسكهم حسب ااتفاق معهم.

لدعاة مرافقة مات احج والعمرة ، لتوعية الناس بأحكام امناسك، والعلاء ل رعـويش
وا ينبغي ، ماا  أو غره بدون رط فله أخذهوإرشادهم ي دينهم، ومن أعطي منهم 

ما فيها من  ؛ احمات الباهظة الثمنللمسلم الذي يريد اأجر والثواب أن حج مع 
 حكم احج مع اجهات احكومية:  .لرهم وأصحابه من إظهار اافتقار والتواضعملسو هيلع هللا ىلص اإراف والتباهي، وخالفة هدي النبي 

جوز احج عى نفقة تلك اجهات جميع اموظفن امكلفن بالعمل ي احج من تلك 
إليه من العلاء والدعاة واأطباء وغرهم، ومن اجهات، ومن دعته تلك اجهات للحاجة 

 أذنوا له من الناس.
ومن شارك ي خدمة احجاج من اجنود واأطباء واموظفن والعال وغرهم، وأراد حج 
فرضه، وم يأذن له مرجعه أو كفيله، فإن كان حجه ا يؤثر عى عمله أدنى تأثر فيجوز له 

 إن كان حجه سيؤثر عى أداء عمله فا جوز له احجو، احج بدون إذن مرجعه أو كفيله
 منافاته للعقد. إا بإذن مرجعه ؛

ومن أحرم باحج ، وهو مكلف بالعمل ي احج ، فإن أذن له مرجعه أتم نسكه، وقام 
وا  َل حَ  )إْن حبسني حابس فمحي حيث حبستني ( بعمله، وإن م يأذن له فإن كان مشرطا  

 يكن اشرط ذبح هدي امحر ثم حلق ثم حل. هدي عليه ، وإن م
ومن ُكِلف بعمل ي موسم احج ، وأراد احج ، وا يدري أيؤذن له باحج أم ا ، فا يلزمه 

 حكم سفر امرأة للحج والعمرة:  اإحرام من اميقات ، فإن ُأِذن له أحرم من امكان الذي حصل فيه اإذن.
 ،أو طبيبة ،، سواء كانت داعيةرمحْ ـمرة أو غرما بدون مَ ا جوز للمرأة السفر للحج أو الع

، فإن حجت بدون حرم فحجها صحيح كبرة أو صغرةوسواء كانت أو خادمة أو غرها، 
 .مع اإثم

رم مكث حْ ـومن كانت عنده مرضة أو خادمة ، وأراد السفر للحج أو غره، وم يكن ها مَ 
فهذه ، وا يمكن أن تبقى وحدها ، وهو مضطر هاعنده، أو مكان تأمن فيه عى نفسها، 
 دفعا  أعى امفسدتن بفعل أقلها  إثا . ؛رورة جوز له أن يسافر ها مع أهله
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 «.َمـْحَرمٍ  ا ُتَسافِِر امرأُة إا َمَع ِذي: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  اعن ابن عباس ري اه عنه
 نوازل امواقيت:  .(1)تفق عليهم

 ق.رْ حج والعمرة هي : ذو احليفة، واجحفة، ويلملم،وقرن امنازل، وذات عِ مواقيت ا
شأ النية فيها ومن أن وز أحد أن حرم منها إا أهلهاوجدة داخل حدود امواقيت، فا ج

 .من القادمن إليها
لكنه غر  ، ريح احج فحجه صحيحـجاوز اميقات وأحرم بعده أنه ا حمل تص نْ ومَ 

 .يه حدود اه برك اإحرام من اميقات، وخالفة وي اأمرلتعدِ  ؛ عله حراموفِ  مرور،
عه ولبس الثوب، ثم كره عى نزع اإحرام فنزَ ومن حج بدون تريح ، ثم أحرم باحج، ثم أُ 
فنسكه أحرم بقلبه، ولبس الثوب عى بدنه،  قد ما جاوز النقاط اأمنية لبس إحرامه، فهذا

 .آثم بمخالفة وي اأمر اقص غر مرور ، وهوصحيح ، لكنه ن
كان مشرطا  أن حي حيث  نع من أداء نسكه بأي مانع، فإنْ ومن أحرم بحج أو عمرة ، ثم مُ 

ثم ، وإن م يكن مشرطا  فهو حر يذبح هدي اإحصار، عليه ءوا ي َل حبستني حَ 
 نوازل اإحرام :  عليه. ءوا ي َل ق ثم حَ أو م يقدر عى اهدي حل، حلق ثم حل، فإن م جد اهدي

جوز للمحرم استعال الصابون والشامبو ونحوما ما له رائحة طيبة ي غسل بدنه أو 
 ا.طيب كالعود وامسك والعنر ونحوهثيابه إذا كان ما أضيف إليها م يكن من أصل ال

أو غرما ما له رائحة ع فيه نعناع أو زعفران ِض وجوز للمحرم تناول طعام أو راب وُ 
 .ونحوها طيبة كعصرات الفواكه

 وجوز استعال امناديل امعطَرة اجافة ، أما الرطبة فا جوز استعاها.
با  فا كان مطيَ  ، فإنْ احجر اأسود أو الركن اليايومن طاف وهو حرم، وأراد أن يستلم 

 رج عليه ي امسح أو التقبيل.يمسه إن كان الطيب رطبا ، وإن كان يابسا  فا ح
جزة ي وهي ثوب كاإزار له ُح  - وهي ما يسمى بالوزرة -بة قْ ـم لبس الن  ْحروا جوز للمُ 

وااستظال  ،وجوز عند احاجة لبس الكامات حال اإحرام، شد ها كالتنورة للنساءأعاه يُ 
 .بالشمسية من حرارة الشمس

                                                        

 (.1311ومسلم برقم ) (،1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 : نوازل الطواف والسعي 
، وجوز الطواف والسعي ي الدور اأريالدور فضل الطواف والسعي ي السنة واأ

 من اأدوار. اأول وما فوقه
أو سر كهربائي،  ،والسنة الطواف والسعي ماشيا ، وجوز الطواف والسعي راكبا  عى عربة

 طاف ماشيا  ، وطاف راكبا .ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ؛سواء كان معذورا  أو غر معذور
مستقل له أحكامه اخاصة، وقد دخل اآن ي مسجد الكعبة، فهو وقت امسعى مشعر و

 السعي مسعى للحاج وامعتمر، وما سوى ذلك يأخذ حكم امسجد.
وساحات امسجد احرام اخارجية امعدة للصاة ها حكم امسجد احرام امعن ي 

 ميع اأحكام.
ع نزول دم احيض إذا م يرتب عليه تناول ما يمن إمام نسكها وجوز للمرأة عند احاجة

تناولته  فهذه إنْ  ، وإذا نزل دم احيض، واحتاجت امرأة لتناول ما يرفعه لطواف ازم، رر
عاد الدم مرة أخرى  وانقطع عنها الدم بالكلية، ورأت الطهر، فلها أن تصي وتطوف، فإنْ 

 فهو حيض حتى ينقطع.
إذا حدثه مستمر ببول أو غائط أو ريح، فهذا  نْ ومَ  طرة البول،ْس ومن طاف حاما  للنجاسة كق

 .بسقوط الرط الواجب عند العجز عنه أنه معذور ؛صاته وطوافه وسعيه صحيحتوضأ ف
جتاع عى الدعاء اأصل ي الدعاء ي الطواف والسعي أن يدعو كل واحد بمفرده، وااو

 .ع ي البدعة، ومن خالف السنة وق ي الطواف أو السعي بصوت واحد بدعة
ما  نبغي؛ع الصوت بالدعاء ي الطواف أو السعي ا يفْ واأصل ي الدعاء اإرار به، ورَ 

 فيه من التشويش عى الطائفن، واجهر بالدعاء الذي ينبغي إراره.
واأصل أن يدعو كل طائف وساع بمفرده با تير له من اأدعية امروعة ي القرآن 

 بغرما با يوافقها. وجوز الدعاء والسنة،
التي تؤكل فيها الدنيا  من البدع امحدثة فهو فن ي الطواف والسعياستئجار مطوِ أما 
، فا ينبغي اأصوات، وأذية الطائفن، ورفع دين، وحصل بسببه اخاف واخصامبال

 .للمسلم فِْعله
م فينأى امسلم بنفسه ة، وإذا اشتد الزحادَ عى حِ  اأصل أن يطوف الرجال والنساء كل  و

 .والزحام عن مواضع الفتن
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عران، وما بينها هو امسعى، وصعود الصفا وامروة سنة، والواجب ْش الصفا وامروة مَ و
 استيعاب ما بينها حال السعي.

 .تقريبا   ( مرا  11) وعرضه  ،تقريبا   ( مرا  321) وطول امسعى
مكان النسك والتعبد والصاة، فيجب أنه  ؛وا جوز احلق أو التقصر ي امسعى

 نوازل عرفة:  ومن أراد احلق َقَصد حات احاقة خارج امسجد. عر واللغو،ه وعدم تلويثه بالَش رتطه
 ضفة غرب عرفة، مقدمته ييقع رة مِ ، ومسجد نَ تقريبا   كيلومر مربع (11)مساحة عرفات

 ة، ومؤخرته ي عرفة.نرَ ـوادي عُ 
 فا يعد واقفا  بعرفة، فا يصح حجه إن م يدخل عرفة. ومن وقف ي مقدمته

ق حظة فِ ـعليه وم يُ  ى  ومن وقف بعرفة ثم أغمي عليه فحجه صحيح، ومن دخلها وهو مغم
 نوازل مزدلفة :  واحدة فوقوفه صحيح.

، ومن م يستطع دخوها لعذر من مرض أو زحام  امبيت بمزدلفة ليلة العيد للحاج واجب
 أنه معذور. ؛ وحجه صحيح وا إثم عليه ودعا ، ها رَ ـمَ  ،مسحتى طلعت الش

ومن مر بمزدلفة وم يستطع الوقوف ها بسيارته لشدة زحام، أو خرج منها وم يستطع 
 .أنه معذور ؛إن شاء اه الرجوع إليها، فمروره يكفيه عن الوقوف ، وحجه صحيح

فهذا قد ترك واجبا ، فهو آثم، وحجه  ومن مر ها وم يقف لغر عذر، بل مجرد التعجل ،
 ناقص غر مرور.صحيح ، لكنه 

ومن ترك امبيت بمزدلفة لقيامه عى مصالح احجاج كاجند واأطباء ونحوهم، فهذا إذا 
 وقف ها إى نصف الليل فله اإفاضة إى منى كالضعفاء وامرى.

و اإرهاق، فهؤاء إن كانوا ي أ ،أو الضياع ،ومن ترك امبيت بمزدلفة خشية فوات الرفقة
سيارة واحدة ومعهم ضعفاء فاأفضل أن يبيتوا ميعا ، فإن م يستطع الضعفاء امكث 

 أن ي تفرقهم مشقة عليهم. ؛ فللبقية أن يرافقوهم
رف السيارات التي ـوإن كانوا ي سيارات متعددة، فتبقى السيارات التي فيها اأقوياء، وتنص

 .إى منى يرافقهم ومن فيها الضعفاء
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ع تأخر بامزدلفة، ومن صاها قبل امزدلفة لغر عذر مْ ـوالسنة صاة امغرب والعشاء َج 
 فقد ترك السنة، وأجزأته صاته.

والسنة من وصل إى امزدلفة قبل دخول وقت العشاء أن ينتظروا حتى يدخل وقت 
 تقديم جاز هم ذلك.ع مْ ـع هؤاء َج مَ ـَج  العشاء، ثم يصلون مع تأخر، وإنْ 

وإذا خي احاج الذي حبسه عذر خروج وقت العشاء قبل وصوله إى مزدلفة فيجب عليه 
ومن م يستطع النزول ، ء ي الطريق قبل خروج وقت العشاءأن يصي امغرب والعشا

 ليصي عى اأرض لعذر أو مرض صى ي سيارته عى حسب حاله.
ام قبل نصف الليل أو بعده فقد خالف السنة، ومن ومن انرف من امزدلفة خشية الزح

غر مرور، إذ ا جوز  ناقصفهو آثم، وحجه  فيجب عليه الرجوع ، فإن م يرجع فعل ذلك
، وا جوز لغر أهل اأعذار اإفاضة إى راف قبل نصف الليلـنصللضعفاء وا لغرهم اا

 ،منى: )وهي، أما بقاع امناسك وامشاعر كة ومبانيها وتأجرها،بيع أراي م جوز  منى إا بعد صاة الصبح واإسفار.
 د جميع امسلمن كامساجد.أها متعبَ ؛ ، فا جوز بيعها وا تأجرها(وعرفات ،وامزدلفة

بناء امباي عى سفوح جبال منى لتكون حقا  مشاعا  للمسلمن، وتؤجر  لوي اأمرجوز و
 امشاعر : يحكم تأجر اخيام   .لك من زيادة امكان، والتوسعة عى الناسما ي ذ ؛ منافعها من أراد

 حقيقا  للمصلحة العامة، وسامة احجاج. ؛نصب اخيام ي امشاعر للحكومةجوز 
من قيمة اإجار با  ىكتفتأجر هذه اخيام حتى تستوي قيمتها، ثم يُ  للحكومةوجوز 

 يقابل الصيانة واخدمات فقط.
وأعدها للسكن، جاز له أخذ أجرة امثل عى تلك امنفعة،  رضْن َنَصب اخيام عى اأومَ 

 مصلحته. روما زاد فهو سحت ا جوز أخذه ؛ ما ي ذلك من استغال امشاع
رده  ءوا جوز للحاج أو امؤسسة أن يأخذ من اخيام أكثر من حاجته، ومن زاد لديه ي

أضاف إليها  ها بنفس القيمة التي استأجر ها، فإنْ رَ ـجّ تمكن أَ ه، فإن م يرَ ـّج أَ  نْ عى مَ 
 خدمات فله أن يزيد مقابل تلك اخدمات.
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ا من أجل  أن اإجار من أجل تكلفة اخيامر؛ ليس مواقع اخيام تأثر ي قيمة اإجاو
 متساوية ي أول منى وآخرها. اخيامو ، اأرض

 .امؤسسات وأبن احجاج  شاحة، وقطعا  للنزاعحا  للم ؛ وتوزع اخيام بالقرعة
من م جد مكانا  للنزول ي منى إا بأجرة فهذا إن كان قادرا  عى دفع اأجرة، وكانت و

وإن كانت اأجرة بأكثر من أجرة امثل ، و قريبا  منها، فيلزمه ااستئجاراأجرة بسعر الدولة أ
زيادة فاحشة، فهذا ينزل بأقرب مكان إى منى فا جب عليه ااستئجار، خاصة إذا كانت ال

وإن كان عنده قدرة عى بذل اأجرة الفاحشة جاز ، كامزدلفة وما جاور منى يصلح للنزول
 له دفعها، واإثم عى من أخذها.

جب عى احاج امبيت ي منى لياي أيام التريق، ومن م جد مكانا  فيجب عليه أن و
أن من أعظم مقاصد احج اجتاع ميع احجاج  ؛منى كمزدلفةيبيت ي أقرب مكان يي 

 تعارفهم وتزاورهم. وتسهيلدهم ي عبادهم ولباسهم وسكنهم، ي مكان واحد، وتوح  
 إا اأصل البقاء والسكن ي منى ليا  وهارا  لكل حاج، وا جوز للحاج أن خرج منهاو

لذبح اهدي، أو قضاء حاجة ازمة، ثم لعذر من أداء نسك كطواف اإفاضة والسعي، أو 
 أو اشتغال بنسك.، أو زحام ،  ن حبسه عذر من مرضإإا ، يعود للمبيت ها 

ما ي ذلك  ؛ منى ي الشوارع واجسور واممرات امطروقةبا جوز للحاج أن يبيت و
 .، وتعطيل حركة السرمن إحاق الرر به وبغره

، وا يرتب عليه رر، أو تعطيل مصلحة، ة مرا  للمشاأما ما ليس طريقا  مطروقا ، وا
 .؛ أن امشاعر للناس سواء فيجوز له امبيت فيه

وجوز أهل اأعذار كامرى واأطباء واجنود ورجال اأمن ونحوهم من يقوم عى 
 جار:رمي ا نوازل  .ثم يعودون إليها مصالح احجاج اخروج من منى ليا  أو هارا  حسب احاجة

منتصف  بعد إذا غاب القمر رمي مرة العقبةالقائمن عى خدمتهم جوز للضعفاء ومرافقيهم 
 .، وغر أهل اأعذاريرمون بعد طلوع الشمس، ومن رماها قبل ذلك فعليه اإعادةة النحرليل
ة ريق بعد الزوال هو السنة، وا جوز أحد أن يرمي قبل الزوال خشيـرمي اجار أيام التشو

فلله  ،ن من عدة أدوار واسعةامكوَ  ر اجمراتـلزوال مشكلة الزحام بعد بناء جس ؛الزحام
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للرمي قبل الزوال أيام ، أو مبيحا  للتوكيلموعد احجز والسفر مبيحا   ليس عذرُ و ،مداح
 مها كان؛ أنه جاء من أجله، وا بد من إمامه أن إمام النسك مقدم عى غره ؛ريقـالتش
 .وقتهي 
راكبا  عى عربة ونحوها ي الدور اأري وما فوقه من جوز الرمي و ،اأصل الرمي ماشيا  و

 اجمرات. أدوار جر
، أما رميها من أن جعل منى عن يمينه ، ومكة عن يساره رمي مرة العقبة  عند والسنة

عتر مكان أن امى ؛ رماجهة اخلفية وهي الشالية فيجوز إذا وقعت اجار ي ام
 الرمي، أما اجهة فاأمر فيها واسع.

اجدار ، وومكان الرمي هو احوض امحيط بالشاخص، والشاخص دليل عليه، وعامة له
فحى اجار تتدحرج من ميع اأدوار إى  ،الشاخص عى اجار أوسع من امرمى

ة الرمي ا والتوسعة حصلت لدائر ، - ى أسفلـوهو جمع احص -أن تقع ي امرمى 
 ع.امرمى الذي قطره ستة أذرع تقريبا ، فهذا باق عى حاله م يوَس 

طافه إذا زال عذره ولو بعد  ،أو حيض ،سافر وم يطف طواف اإفاضة لعذر من مرض نْ مَ و
ومن أخره لغر عذر ، هاية شهر ذي احجة، لكن ا جامع زوجته إا بعد طواف اإفاضة

 .ؤه ؛ أن هذا الطواف ركن ا يتم احج إا بهقضافعليه التوبة و ،فهو آثم
تنظيم تفويج احجاج لعرفات ومزدلفة ومنى، ورمي اجمرات،  وي اأمرينبغي لو

والطواف بالبيت، نظرا  لكثرة احجاج، وشدة الزحام، وذلك با حقق السامة وامصلحة 
ون معه لتحقيق تلك ، والواجب عى ميع امؤسسات واحجاج التعا ي مكة وامشاعر

 .العامة امصالح
                                     )قال اه تعاى : 

 نوازل اهدي :  ]52/النساء[ (                                          
 ذبح اهدي واجب عى امتمتع والقارن، واأكل منه وتوزيعه مستحب.

اأشخاص  اأفضل، وجوز أن يوكل من يذبح له هديه من يثق به منح اهدي بنفسه هووذب
 وامؤسسات امعتمدة هذا العمل.

ى وْ ح اهدي مروع ي احرم كله، وا جوز ذبح اهدي خارج حدود احرم، واأَ ـْبذَ و
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 .اج والفقراءللحج تسهيا  للذبح واانتفاع باأكل واإطعام ؛الذبح ي منى وما جاورها
 نوازل احلق والتقصر :  ، وجوز نقله خارج احرم حسب احاجة. اأصل توزيع حوم اهدي عى فقراء احرمو

، أما حلق الشعر ىاحلق أفضل من التقصر، وأفضل احلق ما أزال الشعر كله باموس
 فهو تقصر.أبقت منه شيئا  ظاهرا   أزالت الشعر كله فهو حلق، وإنْ  باماكينة، فإنْ 

ك بعضه رَ ـوتَ  ر بعضهـحلق أو قَص  نْ احلق والتقصر ي النسك يكون لشعر الرأس كله، ومَ و
 نوازل طواف الوداع :  .؛ أن العمل الكامل له أجر كامل، وعليه إكال ما تركناقصحلقه أو تقصره  فهذا

أن يعود  من مكة وم يطف طواف الوداع فيجب عليه من غر أهل مكة إذا خرج احاج
ثم عاد وأتم  ومن سافر لعذر قبل إمام نسكهثم عليه إن كان جاها  أو ناسيا ، ، وا إليطوفه

 نسكه فا إثم عليه.
والوداع غر  ،فالرمي صحيح ،ثم خرج إى بلده ،ثم رمى اجار ،ومن طاف للوداع

 أن طواف الوداع مكانه بعد إمام النسك. ؛صحيح
يع معه الطواف ا ماشيا  وا راكبا  وا حموا  سقط عنه طواف مرضه شديد ا يستط نْ مَ و

 أن الواجب يسقط بالعجز عنه. ؛ الوداع
رورة ـمن طاف للوداع فعليه أن خرج من مكة فورا  ، وا يمكث فيها بعد الطواف إا لضو

 يع :حكم احج الر  نوم ونحو ذلك. هبلَ ، أو غَ ةعن مفقود، أو انتظار رفق من مرض، أو بحٍث 
رف إى مزدلفة، ثم يبيت ها ـعرفة ليا  ويقف ها، ثم ينص احاج أن يأيهو  :احج الريع

ثم حل من  ، وحلق أو يقر إى نصف الليل، ثم يتوجه إى منى ويرمي مرة العقبة
إحرامه، ثم يتوجه إى مكة ويطوف ويسعى جامعا  بن طواف اإفاضة والوداع، ثم ينيب 

 فهذا حجه، ويسمى حج الضعفاء ،  مار أيام التريق، ثم يسافر يوم العيد عنه من يرمي
غر صحيح؛ لِـَا فيه من جاوز حدود اه، والتاعب بشـرعه، وخالفة أوامره، وعدم 

 . ملسو هيلع هللا ىلص امبااة هدي رسوله
  (                   )قال اه تعاى :  -1
 . [23/النور]
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َمْن أْحدَث ي أمرنا هذا ما ليس منه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اه عنها أن رسول اه ري عائشةعن و -1
 .(1)متفق عليه«.فهو َردّ 
 : حكم العناية بمشاعر احج 

 .ومنى ،وامزدلفة ،عرفة ي:وه ،بمشاعر احج العناية  امسلمنجب عى
 أو فعل. بقولأو فيها وامحافظة عى نظافتها وسامتها وحرمتها، وعدم اإساءة إليها 

فعل فيها ما يناي حرمتها من ارتكاب رط أا يُ ـبشاجلوس فيها ي غر موسم احج وجوز 
 ظم بحسب حرمة امكان.عْ كامساجد، وامحرمات تَ مشاعر أها ؛امحرمات

 :كيفية الستفادة من موسم احج  . [31/احج]  (               )قال اه تعاى : 
 أن يشغل وقته با ينفعه وينفع غره. ينبغي للحاج

بزيارهم ي  والعمرة لدعاة ااستفادة من حضور الناس ي موسم احجوالعلاء لينبغي و
ليؤدوا نسكهم عى  ،وتعليمهم ما يلزمهم، ووعظهم وإرشادهم  ومنازهم، خياهم

 .د من اخر، وعى احجاج ااستفادة من العلاء والدعاة ، واازديا الوجه الصحيح
اج وقتا  طويا  ي احافات والسيارات التي تنقلهم بن امشاعر ومكة، جي احـيقضو
إفادة الناس ونصحهم، وترغيبهم ي  ،وأثناء ركوب القطار ،عى العلاء والدعاة أثناء ذلكف

 رة.الطاه التعاون عى الر والتقوى، والتحي باأخاق احسنة، وحسن اأدب ي تلك البقاع
اخدمات و رابـاحجاج وفد اه من أنحاء اأرض، فينبغي للمورين إكرامهم بالطعام والشو
مدة إقامتهم ي امشاعر ومكة، واه ي عون العبد ما كان العبد ي السكنى ونحو ذلك و

 عون أخيه.
                     )قال اه تعاى :  -1

  .[1/امائدة]  (  
                             )وقال اه تعاى :  -1

 . [111/آل عمران ] (        
 

                                                        

 (.1711(، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الثاثةجد اامس خصائص - 17
 :خصائص امساجد الثاثة 

 ، وامسجد اأقى. وامسجد النبوي ، امسجد احرام امساجد الثاثة هي:
وإليه حجهم،  ،، وهو قبلة امسلمن ملسو هيلع هللا ىلص ساعيلوابنه إ ملسو هيلع هللا ىلصامسجد احرام بناه إبراهيم  -1

 للعامن. ضع للناس، جعله اه مباركا  وهدى  وهو أول بيت وُ 
 سس عى التقوى.وقد أُ ري اه عنهم، وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوامسجد النبوي بناه حمد 

 وليس ي الدنيا حرم إا هذان احرمان فقط.
 .ملسو هيلع هللا ىلص، ومرى الرسول  امسلمن وى قبلتي، وهو أُ ملسو هيلع هللا ىلصوامسجد اأقى بناه يعقوب 

شد مضاعفة ثواب الصاة ي هذه امساجد الثاثة، وهذه اخصائص وغرها ا تُ  -7
 الرحال إا هذه امساجد الثاثة.

 .[22/آل عمران]  (                  ) :اه تعاى قال -1

 .[111/التوبة]  (                         ) :اه تعاى قالو -1
                            ) :اه تعاى قالو -3

 .[1/اإراء]  (                            
 اِجدَ َمَس  َثَاَثةِ إى  إَِا  الِرَحاُل  ُتَشد   َا » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  َعن َعنْهُ  اهُ  َرِيَ  ُهَرْيَرةَ  َأي َعنْ و -1
 .(1)متفق عليه. «اأَقَى  َوَمْسجدِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الَرُسولِ  َوَمْسجدِ  اِم،راح جدِ مَْس ا
 الثاثةجد افضل الصاة ي امس: 
َصاة  ي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي  -1

 .()متفق عليه«. َألِف َصاٍة فِيْـَا ِسَواُه إَا امَْسِجَد احرامَ 
َصاة  ي َمْسجِدي َأْفَضُل ِمْن َألِف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه أن رسول اه و -1

َصاٍة فيَا ِسَواُه إَا امَْسجَد احََراَم، َوَصاة  ي امَْسجِد احََراِم َأفَضُل ِمْن ِماَئِة أَلِف َصاٍة 
 .(6)أخرجه أمد وابن ماجه«. ِسَواهُ فيَا 

                                                        

 (.1327(، واللفظ له، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1325(، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( وهذا لفظه.1112(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )11751/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 3)
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ا أفضل ملسو هيلع هللا ىلص: َتذاَكْرنا ونحن عند رسول اه  عن أي ذر ري اه عنه قالو -3 مسجد  : أه 
َصاة  ي َمْسجِدي َهذا : » ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه  ؟أم مسجد بيت امقدس؟  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

 .(1)أخرجه احاكم«. ىـَصلَ ـَوَلنِْعَم امُ  ، أفَضُل ِمْن أْرَبـِع َصَلواٍت فِيهِ 
  ي مسجد قباء:فضل الصاة 
 َماِشي ا َسبٍْت  ُكَل  ُقبَاءٍ  َمْسِجدَ  َيْأِي  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   َكانَ : َقاَل  َعنُْهَا  اُه َرِيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعن -1

 .()متفق عليه .َوَراِكب ا
َمْن َتَطَهَر ي َبيْتِـِه، ُثَم َأتى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن حنيف ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .(6)أخرجه النسائي وابن ماجه«. ى فِيِه َصاة ، َكاَن َلـُه َكَأْجِر ُعْمَرةٍ ـَد ُقبَاَء َفَصلَ َمْسجِ 
 : حدود حرم امدينة النبوية 

ــَرة الغربية .. ومن الشـرق: احَــَرة الشـرقية .. ومن الشال: جبل ثور خلف  من الغرب: احَ
 لشاي وادي العقيق.جبل أحد .. ومن اجنوب: جبل َعـْر وبسفحه ا

وَحَرم امدينة ا ُيقطع شجره، وا ُينَــَفر صيده، وصيد مكة فيه اإثم واجزاء، وصيد امدينة 
 فيه اإثم دون اجزاء.

َحَرم  َما َبْنَ َعاِئٍر إى َكَذا،  امدينةُ »  :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  َعن َعنْهُ  اهُ  َرِيَ  عي بن أي طالب َعنْ 
َوامََاِئَكِة َوالنَاِس َأْمَِعَن، َا ُيْقبَُل ِمنُْه  َفَعَليِْه َلْعنَُة اه ْحِدثا  ـَدَث فِيَها َحَدث ا َأْو آوى مُ َمْن َأْح 

ف  َوَا َعْدل    َوامََاِئَكةِ  َفَعَليِْه َلْعنَُة اه َفَمْن أَْخَفَر ُمْسِلا   ،ِذَمُة امْسِلِمَن َواِحَدة   » :َوَقاَل  «َرْ
، َوَمْن َتَولَ ـَوالنَاِس َأَمعَن، َا يُ  ف  َوَا َعْدل   بَِغْرِ إِْذِن َمَوالِيِه َفَعَليِْه َلْعنَُة اه ى َقْوما  ـقبَُل ِمنُْه َرْ

ف  َوَا َعْدل  ـَوامَاِئَكِة َوالنَاِس أَْمَِعَن، َا يُ   .()متفق عليه. « قبَُل ِمنُْه َرْ
َوإِِي َحَرْمُت  ،إَِن إِْبَراِهيَم َحَرَم َمَكةَ »  :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  َعن َعنْهُ  اهُ  َرِيَ  جابر َعنْ و -1
 .()أخرجه مسلم.«َوَا ُيَصاُد َصيُْدَها   ،َا ُيْقطَُع ِعَضاُهَها ،ِدينََة َما َبْنَ َاَبتَيَْهاام

                                                        

 (.1553/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( 1)
 (.1322(، واللفظ له،  ومسلم برقم )1123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1111(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )222/ أخرجه النسائي برقم )صحيح( 3)
 (، واللفظ له.1371(،  ومسلم برقم )1171اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 1)
 (.1321برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 :حكم زيارة امسجد النبوي 
ــه إذا دخــي فيــويصل ويــالنبد ــلم أن يزور امسجـن للمســيس -1 ـــن حيــل ركعتيــ ، ة امسجدـ

 ويقف أمامه ويسلم عليه قائا :  ملسو هيلع هللا ىلصثم يذهب إى قر النبي 
ثم خطو خطوة عن يمينه ويسلم عى أي بكر  ، السام عليك أها النبي ورمة اه وبركاته

 ري اه عنه كذلك. ثم خطو خطوة عن يمينه ويسلم عى عمر ،  ري اه عنه كذلك
َي ـَسِلـُم َعَلـَي إَا َرَد اه َعلَ ـَما ِمْن َأَحٍد يُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

 .(1)أخرجه أمد وأبو داود«. ُروِحي َحتَى َأُرَد َعَليْـِه الَسامَ 
د م يبن عى القر، بل ُبني ما مات دفن ي بيته وم ُيدفن ي امسجد ، وامسج ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 . ؛ أنه ي حجرة مستقلة عن امسجد، والقر اآن ليس ي امسجد  ملسو هيلع هللا ىلصامسجد ي حياته 
بامدينة ليست من مناسك احج أو العمرة، ويتم احج والعمرة  ملسو هيلع هللا ىلصزيارة مسجد النبي  -1

 للصاة فيه ي أي وقت. ملسو هيلع هللا ىلصوإنا تسن زيارة مسجده ، بدوها
ي َرْوَضة  ِمْن ِرَياِض اجَنَِة، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اه عنه أن النبي عن أي هريرة ري َما َبْنَ َبيْتي َوِمنَْرِ
 .()متفق عليه «.َوِمنَْري َعَى َحوي

  ويقول  ،البقيع، وشهداء أحد، والسام عليهم، والدعاء وااستغفار هممقرة تسن زيارة
 عند زيارة القبور:

، َوَيْرَحـُم اه امْستَْقِدمَن ِمنَا  لِدَياِر ِمَن امْؤِمنَن َوامْسِلـمنَ الَساُم َعى َأْهِل ا» -1
 .(6)أخرجه مسلم«. بُِكْم َلاِحُقونَ  ْن َشاَء اهَُوامْستَْأِخِريَن، َوإَنا إِ 

َإْن َشاَء اه  الَساُم َعَليُكْم َأْهَل الِدَياِر ِمَن امْؤِمنَن َوامْسِلـمَن، َوإَنا»أو يقول:  -1
 .()أخرجه مسلم«. َلاِحُقوَن، َأْسأُل اه َلنَا َوَلُكُم الَعافيَةَ 

 : حكم تعظيم اآثار 

ااهتام باآثار من عادات الكفار، وهو حرم ؛ ما فيه من الغلو امؤدي للرك ، وتعظيم 
 بالباطل. غر شعائر اه ، والتلبيس عى الناس ي أمر دينهم ، وأكل أموال الناس

                                                        

 (.1111(، وأخرجه أبو داود برقم )11117/أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
 (.1321(، ومسلم برقم )1122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.271برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.275برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 :مضاعفة احسنات والسيئات ي مكة 
مضاعفة احسنات ي مكة خاصة بالصاة فقط، فالصاة ي احرم أفضل من مائة ألف 

م يثبت ي صاة فيا سواه، وما سوى الصاة من أعال الر فكغرها ي امضاعفة؛ أنه 
 .ا، وذلك ا يعلمه إا اه، لكنها َتـْعظم وَتـْفضل غرهذلك نص صحيح بامضاعفة كالصاة

أما السيئة ي مكة وغرها فبواحدة، لكن السيئة ي مكة أعظم من السيئة خارجها، فالسيئة 
ي احرم ا تضاعف، لكنها مغلظة ي حجمها وعقوبتها عن احل، فليس من عى اه 

   ة: ي حرمه كمن عصاه خارج حرمه، ففي احرم السيئة كبرة، وعقوبتها مثلها كبر
                              

 [.15]احج/                            
َصاة  ي َمْسجِدي َأْفَضُل ِمْن َألِف َصاٍة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه أن رسول اه و

احََراِم َأفَضُل ِمْن ِماَئِة َألِف َصاٍة فيَا فيَا ِسَواُه إَا امَْسجَد احََراَم، َوَصاة  ي امَْسجِد 
 .(1)أخرجه أمد وابن ماجه«. ِسَواهُ 

 
 

                                                        

 ( وهذا لفظه.1112(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )11751/ أخرجه أمد برقم ) صحيح (1)
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 امعامات
 كتاب البيع -1

 :الفرق بن العبادات وامعامات 

 ،بن اخالق وامخلوق بالعبادات التي تزكي النفوس العاقاتام دين كامل جاء بتنظيم اإس
 .، وهذب اأخاق وتطهر القلوب

بامعامات الدائرة بن  بتنظيم امعامات بن امخلوقن بعضهم مع بعضاإسام وجاء 
ما  وغرهاالوصية ، واهدية ، وواحدود  ،وامواريث ،والنكاح ،كالبيوع العدل واإحسان

 ،ليعيش الناس إخوة ي أمن وعدل ؛ جلب امودة، وحقق امحبة ويفتح أبواب الرمة
 . ، وامتثال أمر اه ي هذا وهذا كله عبادة هعباده وقاه، وحق وق، يؤدون حقورمة وحبة

                )قال اه تعاى : 

 الح الكرى ي الدين :امصفقه   .]77/احج[ (     
 ثاث: اإهيةامصالح التي عليها مدار الرائع 

 : درء امفاسد، وتسمى الروريات.وىاأ
 : جلب امصالح، وتسمى احاجيات.الثانية
 : اجري عى مكارم اأخاق، وتسمى التحسينات.الثالثة

 هي : عظيمة فالروريات تكون بدرء امفاسد عن مسة أشياء
ــ. والنفس .. والعقل .. والعِ الدين .  رض .. وامال.ـ

وجلب امصالح يكون بإباحة احاجات وامصالح امشركة بن الناس عى الوجه 
بأحسن وجوه العدل  حاجته ومصلحته من اآخر بواسطتهااإنسان يستجلب روع، ـامش

 ونحوها.والقروض واإجارات  كالبيوع
 ،وطمأنينة سنا  ل الفضائل التي تزيد احياة حُ واجري عى مكارم اأخاق يكون بفع

 .من عفو وحلم ، وصر وإحسان ، وشفقة ورمة ، وسعادة وهجةوأمنا    وحبة
 (             ) قال اه تعاى :

 .]3/امائدة[



 
111 

 مفاتيح الرزق وأسبابه: 
 :هي مفاتيح الرزق وأسبابه التي ُيْستَنزل ها الرزق من اه عز وجل

  .الذنوب ميع ااستغفار والتوبة إى اه عز وجل مناأول: 
            ):ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن نوح  -1

 . [11-11]نوح/ (            
         ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن هود و -1

 . [51]هود/ (                
 .ز وجلدعــاء اه عالثاي: 

             )قال اه تعاى:  -1
 .[112]البقرة/    (      

               )وقال اه تعاى:  -1
 .[111]امائدة/  (          

 .تقوى اه عز وجلالثالث: 
                                       )قال اه تعاى: -1

 . [3-1]الطاق/(                           
            ) قال اه تعاى:و -1

 .[22]اأعراف/ (      
 .ملسو هيلع هللا ىلصورسوله اه  طاعةالرابع: 

  .[71/اأحزاب] (                         )  قال اه تعاى: -1
                 )  ل اه تعاى:قاو -1

  .[22/امائدة] (             
 .اجتناب امعاياخامس: 

              ) :قال اه تعاى
 .[11]الروم/ (   
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 .التوكل عى اه عز وجلالسادس: 
 . واجوارح طلب الرزق بالبدنومعناه: اعتاد القلب عى الوكيل وحده سبحانه، و

                          )  قال اه تعاى: -1

  .[3-1لطاق/]ا (                
ُكْم َتَوَكْلتُـْم َعَى اه ـََلْو َأن: »ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

ِلـهِ   .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َوتُروُح بَِطانا   ،َتْغُدو ِخـَاَصا   ،َلَرَزَقُكْم َكَا َيْرُزُق الَطرَ  َحَق َتَوك 
 .حفظ الوقت بأنواع العبادةالسابع: 

                     )  قال اه تعاى: -1
                         

 .[31 - 32/النور] (        
                ) قال اه تعاى:و -1

                   
                                             

 .[11 - 2]اجمعة/ (                  
َيـُقوُل َرب ُكْم َتـبَاَرَك َوَتَعاَى: : »ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: قال رسول اه قل بن يسار عْ عن مَ و -3 

، َوأْمأْ َيَدْيَك ِرْزقا ، َيا اْبَن آَدَم ا َتـبَاَعْد ِمنِ  ي َفَأْمأ َيا اْبَن آَدَم َتَفَرْغ لِِعبَاَدي َأْمأْ َقْلبََك ِغنَى 
 .()أخرجه احاكم«. َوَأْمأ َيَدْيَك ُشْغا  ، َقْلبََك َفْقرا  

 .امتابعة بن احج والعمرةالثامن: 
َتابُِعوا َبْنَ احَِج َوالُعْمَرِة : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه 

ُنوَب َكَا َينِْفي الِكُر َخبََث احَِديِد َوالَذَهِب َوالفِ  َضِة، َوَليَس لِْلـَحَجِة َفإَنـُهـَا َينِْفيَاِن الَفْقَر َوالذ 
وَرِة َثَواب  إَا اجَنَة  .(6)أخرجه الرمذي والنسائي«. امَْرُ

 .اإنفاق ي سبيل اه تعاىالتاسع: 
                                                        

 (، وهذا لفظه.1121(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1311/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
 (.7212/أخرجه احاكم برقم )صحيح( 1)
 (.1231(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )111/أخرجه الرمذي برقم )حسن( 3)
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                             ) قال اه تعاى: -1
 . [121/البقرة] (                      

                     )  تعاى:قال اهو -1

 . [32]سبأ/ (               
َقاَل اه َتـبَاَرَك َوَتَعاى: َيا اْبَن آَدَم َأنِفْق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عنعن أي هريرة ري اه عنه و -3

 .(1)أخرجه مسلم«. ُأنِفْق َعَليَْك 
 .طلبة العلماإنفاق عى العار: 

َفَكاَن أََحُدُهـَا َيأْي  ملسو هيلع هللا ىلصنس بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن َأَخَواِن َعى َعْهِد َرُسوِل اه عن أ
ُف أََخاُه إى النَبِِي  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَبَِي  ُف، َفَشَكا امُـْحَرِ  «.َلَعَلَك ُتْرَزُق بِـهِ »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَواآَخُر َيـْحَرِ

 .()أخرجه الرمذي 
 .لرحمصلة ااحادي عر: 

َمْن َسـَرُه أَْن ُيبَْسـَط َلـُه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 
 .(6)متفق عليه«. َفْليَِصْل َرِحـَمهُ ، َأْو ُينَْسَأ َلـُه ي َأَثـِرِه  ، ي ِرْزِقهِ 

 .إكرام الضعفاء واإحسان إليهمالثاي عر: 
: ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـاَل النَبِي   َعـن َمْن دونـه، ري اه عنـه َأَن لـه فضـا   ـدرأى سع عن مصعـب بـن سعـد قـال:

 .()أخرجه البخاري«. َهْل ُتنَْصـُروَن َوُتْرَزُقـوَن إَا بُِضَعَفاِئُكمْ »
 .()أخرجه النسائي«.ـمْ َوإْخاِصهِ َوَصاتِـِهـْم، بَِدْعَوتِـِهـْم، ُراه َهِذهِ اأَُمَة بَِضِعيِفَها،ـإنََا َينُْص »وي لفظ:

 .اهجرة ي سبيل اهالثالث عر: 
                   ) قال اه تعاى:

 . [111لنساء/]ا  (ۉ              
 .التبكر ي طلب الرزقالرابع عر: 

 .()أخرجه أبوداود والرمذي«.تِي ي ُبُكوِرَهاالَلـُهـَم َباِرْك أُمَ : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛ينبغي التبكري طلب الرزق
                                                        

 (.223برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1315/أخرجه الرمذي برقم )يحصح( 1)
 (.1557( واللفظ له، ومسلم برقم )1127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1122برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.3171/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 5)
 (.1111(،  وأخرجه الرمذي برقم )1212/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 2)
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 أحكام البيع

 الصدق والبيان ي امعامات: حكم 

 جب الصدق والبيان ي ميع امعامات بن الناس.
ْ َيتََفَرَقا  : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن حكيم بن حزام ري اه عنه أن النبي  يَاِر َما َم َفإِْن ، اْلبَيَِعاِن بِاْخِ

 .(1)متفق عليه«.ِحَقْت َبرَكُة َبيِْعِهَا ـَوإِْن َكتََا َوَكَذَبا مُ ، َا ي َبيِْعِهَا هُ نَا ُبوِرَك َصَدَقا َوَبيَ 
ويكون  فيجب عى البائع وامشري وغرما أن يصدقا ويبينا؛ لتحصل الركة ي هذا البيع،

 عبادة فيه أجر وثواب.
بيان وبة، ومقدار السوم ونحوما، والفالصدق من جهة البائع يكون ببيان الصفات امرغ

يكون بالوفاء با ماطلة أو  ، والصدق من جهة امشرييكون ببيان الصفات امكروهة
فيها من الصفات فإذا وصف البائع السلعة با فيها فقد صدق ، وإن وصفها با ليس بخس، 

كتم، وإن باعه السلعة وكتم ، وإن باعه السلعة وبيـَن العيب فقد بيـَن وم يامرغوبة فقد كذب
 بالصدق والبيان.ن، واحصل الركة أبدا  إاما فيها من الصفات امكروهة فقد كتم وم يبيـِ

                      ) قال اه تعاى:

 فضل الورع ي امعامات:  . [22/اأعراف]  (                  
بيعه وراؤه، وطعامه ورابه، وسائر معاماته عى السنة، جب عى كل مسلم أن يكون 

أما امشتبه فينبغي ، فيأخذ احال البِن ويتعامل به، وجتنب احرام البِن وا يتعامل به
 ي احرام. وصيانة له من الوقوع ماية لدينه وعرضه،  ؛ تركه

، ـاَل َبيِ إَن اح»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النعان بن بشر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه  ن 
، َوَبيْنَـُهـَا ُمْشتَبـَوإَن احََراَم َبيِ  بُـَهاِت اْس َهات  ا َيـْعَلـُمُهَن َكثن  َأ ر  ِمَن النَاِس، َفَمْن اَتَقى الش  تَْرَ

بُـَهاِت َوَقَع ي احََراِم َكالَراِعي يَ ،  ـِه َوِعْرِضهِ لِِدين ْرَعى َحْوَل اِحـَمى ُيْوِشُك َوَمْن َوَقَع ي الش 
، ، أَا َوإَن ِحـَمى اه َمـَحاِرُمهُ  ،َأْن َيْرَتَع فِيْـِه، َأا َوإَن لُِكِل َمِلٍك ِحـَمى   أَا َوإَن ي اجََسِد ُمْضَغة 

ـُه َأا َوِهَي  ـُه، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجََسُد ُكل   .()متفق عليه«. الَقْلُب  إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اجََسُد ُكل 
                                                        

 (.1531(، واللفظ له ،ومسلم برقم )1111لبخاري برقم )، أخرجه امتفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1522(، ومسلم برقم )51، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 والراء مثلهالبيع: مبادلة مال بال من أجل التملك ،. 

 فالبيع: استبدال سلعة بثمن كبيع طعام بدرهم.
 والراء: استبدال ثمن بسلعة كراء ثوب بدينار.

 حكم البيع: 

 .جائز باإماع البيع
 . [175]البقرة/   (      ) قال اه تعاى: -1

                         ) ه تعاى:قال او -1

                                               
 . [11-2/ اجمعة]  (                    

 :حكمة مروعية البيع 
با ي  ، وحاجة اإنسان تتعلق ما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بن الناس كلهم

 وهو ا يبذله بغر عوض.  ،يد صاحبه
 ،رقةـوالس ،ووصول إى غرضه، وإا جأ الناس إى النهب ،وي إباحة البيع قضاء حاجته

 .وإطفاء تلك الرور ،لذا أحَل اه البيع لتحقيق تلك امصالح، وامقاتلة ،واحيل
  :روط صحة البيع 

 يشرط لصحة البيع سبعة روط هي:
 البائع وامشري إا من ُأكره بحق.  بنالراي  :اأول
 . ي ترفه رشيدا   ،مكلفا   ،أن يكون العاقد جائز الترف بأن يكون كل منها حرا  : الثاي
 .أن يكون امبيع ما يباح اانتفاع به مطلقا   :الثالث

واخنزير،  ،والراصر، وا ما نفعه حرم كاخمر ،فا جوز بيع ما ا نفع فيه كالبعوض
 إا السمك واجراد.   وا ما فيه منفعة ا تباح إا حال احاجة وااضطرار كالكلب، واميتة

 أن يكون امبيع ملوكا  للبائع، أو مأذونا  له ي بيعه وقت العقد.  :الرابع
 أو صفة.  ،أن يكون امبيع معلوما  للمتعاقدين برؤية :اخامس
 ا . أن يكون الثمن معلوم :السادس
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 .أن يكون امبيع مقدورا  عى تسليمه :السابع
 .فا يصح بيع السمك ي البحر، أو الطر ي اهواء ونحوما؛ لوجود الغرر

 .، البائع وامشري والربا عن الطرفن  والغرر والنزاع وهذه الروط لدفع الظلم 
                          ) قال اه تعاى:

                                                  
 . [31 - 12/ النساء ]  (                     

  ؟ ينعقد البيعبم 
 :ينعقد البيع بإحدى صفتن

أو َمَلْكتَُك ونحوما، ويقول امشري: اشريت، أو  ،قولية: بأن يقول البائع: بعتك :اأوى
 حوما ما جرى به العرف. َقبِلت ون

ونحو ذلك ما  فيعطيه با قول، عطيه رياا ، ثم يأخذ خبزا  فعلية: وهي امعاطاة كأن ي :الثانية
 .ي امعامات اليومية للسلع امحددة السعر أو غرها جرى به العرف

  :فضل الساحة ي البيع والراء 
 تى ينال رمة اه.ته سها  سمحا  حي معاما امسلمينبغي أن يكون 

حا  إَذا َباَع، ـَرِحـَم اه َرُجا  َسمْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أن رسول اه 
 .(1)أخرجه البخاري«. َوإَذا اْشَرَى، َوإَذا اْقتََى 

 : صفة قبض امبيع 
 قبض امبيع نوعان : 

ام وما يكال و الوزن ي الطع، أو بالكيل أ: قبض حي، وهو قبض اأموال باليدأحدها
 ، أو النقل والتحويل إى حوزة القابض .ويوزن

الترف ولو م  ، وهو التخلية بن امبيع وامشري، مع التمكن من: قبض حكميالثاي
فيقوم مثا  تسليم الشيك للبائع مقام القبض عند توفر روطه ي  ، يوجد القبض حسيا  
 مسألة رف النقود .

                                                        

 (.1172برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 قيد ي دفاتر امرف ي حكم القبض من يريد استبدال عملة بأخرى .ويعتر ال
 ويقوم قبض الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب مقام القبض ي امجلس .

 :أقسام الناس ي البيع 

 الناس ي البيع ثاثة أقسام :
 .يبيع بالعدل .. ومنهم من يبيع بالظلم .. ومنهم من يبيع باإحسان َمنْ  فمن الناس

والذي ،  ظلم وا ُيظلمويأخذ ثمنه بالعدل، فا يَ ذي يبيع بالعدل هو الذي يعطي اليء فال
والذي يبيع باإحسان هو من كالغشاش والكذاب وامراي ونحوهم ، ور يبيع بالظلم واجَ 

فهذا ، مهل ي القضاء، ويبادر بالوفاء، وا يزيد ي الثمنراء، ويُ ـكان سمحا  ي البيع والش
 ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. ؛ل اأقسام ، واأول جائز ، والثاي حرمأفض
                            )قال اه تعاى  -1

 .]21النحل/[(            
 ،اْشَرَى َوإَِذا ،إَِذا َباعَ  ا  َسْمح ا  ُج رَ ُه  اَرِحَم » ل: اق ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر ري اه عنه أن النبي  -1

 .(1)أخرجه البخاري«. تََى اقَوإَِذا 
 :حكم الرط ي البيع 

فهو صحيح كأن يشرط البائع  ،وا ُيـحرم حاا   ،كل بيع معلق عى رط ا ُيـحل حراما  
 ونحو ذلك. ، ونظافة امنزلسكنى الدار شهرا ، أو يشرط امشري مل احطب وتكسره

 :حكم التكُسب 

ي وينفق  ،ن أن جتهد ي طلب الرزق احال ليأكل وينفق عى أهلهجب عى اإنسا
 عن سؤال الناس، وأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مرور. غني سبيل اه، ويست

ْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم ي بِيَِدِه َأَ ـَِواَلِذي َنْفس»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 .()متفق عليه«. ـْحتَطَِب َعَى َظْهِرِه َخْر  َلـُه ِمْن أَْن َيأَْي َرُجا  َفيَْسأََلـُه َأْعَطاُه َأْو َمنََعهُ َحبَْلـُه َفيَ 

 :أفضل امكاسب 

 ،الناس، واأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة قدرات امكاسب ختلف باختاف
                                                        

 (.1172برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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يغني اإنسان عن السؤال، ويسد ، وكل عمل ريف بروطها الرعية ،أو جارة ،صناعةأو
، ولكنهم إذا ناهم حق من َوَيتَـِجُرون يتبايعون ملسو هيلع هللا ىلصوكان أصحاب النبي ، حاجات اأمة

 وا بيع عن ذكر اه حتى يؤدوه إى اه تعاى. م تلههم جارةتعاى حقوق اه 

                                    ) قال اه تعاى:
                                      

                                  ) 
 فضل الكسب احال:   . [31 - 32/النور]
                         ) قال اه تعاى: -1

 . [171/البقرة] (      
َما أََكَل َأَحد  طََعاما  َقط  َخْرا  ِمْن َأْن َيْأُكَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن امقدام ري اه عنهو -1

 حكمة القيام باأعال الكسبية:  .(1)أخرجه البخاري«. ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوإَن َنبَِي اه َداُوَد َعَليْـِه الَساُم َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ 

وإرضاء الرب بامتثال .. إقامة أمر اه ي ذلك العمل امسلم يعمل ي أي عمل كسبي
ثم يرزقه  ..وفعل اأسباب امأمور ها ..ي ذلك العمل ملسو هيلع هللا ىلصوإحياء سنة الرسول  ..أوامره

 .ثم يوِفيه ثوابه باجزاء احَسن..ويوفقه أن يرفه ي مرف حسن ..اه رزقا  حسنا  
                                          ):قال اه تعاى

                                                            
 .]11-2اجمعة/[ (               

 :حكم مكاسب الكافر قبل إسامه 

له، من أسلم وبيده مكاسب حرمة فإنه يقر عليها، وا ُيسأل عنها؛ أن اإسام هدم ما قب
فيجب عليه التخلص منها،  ،وُيستثنى من ذلك اأعيان امحرمة لذاها كاخمر واخنزير

 فيحرم عليه قبضه. ،فيجب عليه ردها، وما م يقبضه من اأموال امحرمة، وحقوق العباد
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                                    قال اه تعاى:  -1
 .]31اأنفال/[       

                                 قال اه تعاى: و -1
                                   

 .]172-171/البقرة[     
 : أقسام العقود 

 عقود امعامات تنقسم إى ثاثة أقسام :
 : عقود معاوضات كالبيع، واإجارة ونحوما. اأول
: عقود ترعات كاهبة، والوصية، والوقف، والقرض، والصدقة ونحوها من عقود الثاي

 اإرفاق واإحسان والترع.
، والضان، والكفالة، والشهادة ونحوها من عقود اإثبات : عقود توثيقات كالرهنالثالث

 حكم العقود امحرمة:  والتوثيق.

بوية، أو جارية، أو ، سواء كانت رحرمةأما العقود امد الرعية ازمة جب الوفاء ها، العقو
عليها  ، أو طرأعقود نكاح، فهي عقود فاسدة جب فسخها، سواء كانت فاسدة ي اأصل

 . باطل فهو باطلالأن كل ما خالف الريعة فهو باطل، وما بني عى  ؛الفساد
 [.١ة/امائد]            قال اه تعاى :  -1
                                 وقال اه تعاى :  -1

 .[ ٧/احر]       
يِب  َا َيْقبَُل ـطَ  اهالنَاُس إَِن  أهاملسو هيلع هللا ىلص:»  اه َقاَل َرُسوُل  :َعْن َأِي ُهَرْيَرَة ري اه عنه َقاَل و -3

ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَ : ) َسلَِن َفَقاَل َأَمَر امْؤِمنَن بَِا َأَمَر بِِه امرْ  اهَوإَِن  ، إَِا طَيِبا   ا الر  يِباِت ــياَأه 
ا اَلِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن طيِ  )إِِي بَِا َتْعَمُلوَن َعِليم  ) َوَقاَل : َواْعَمُلوا َصاِحا   بَاِت َما ـَيا أَه 

َوَمْطَعُمُه  ،َيا َرِب َيا َرِب  ،ْغَرَ َيُمد  َيَدْيِه إِى الَسَاءِ ُثَم َذَكَر الَرُجَل ُيطيُل الَسَفَر أَْشَعَث أَ .(َرَزْقنَاُكمْ 
 .(1)أخرجه مسلم«. ى ُيْستََجاُب لَِذلَِك ـَ َفَأن ،َوُغِذَي بِاحرامِ  ،َوَمْلبَُسُه َحَرام   ،َرُبُه َحَرام  ـَوَمْش  ،َحَرام  

                                                        

 (.1115برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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 .«َلـيَْس َعَليْــِه أْمُرَنـا َفُهـَو َرد   ا  َمْن َعِمَل َعمَ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة ري اه عنها أن النبي و -1
 .(1)أخرجه مسلم

 حكم البيع والراء عن طريق وسائل التصال احديثة : 
طريق ، أو عن الطرفن، سواء كان ي جلس العقد البيع والراء يتم باإجاب والقبول بن

وتنتهي  ،اتف أو الفاكس، أو عن طريق اه، أو عن طريق النت باحاسب اآيالكتابة اموثقة
مدة اخيار باستكال العملية بن الطرفن باإجاب والقبول ، وينعقد العقد عند وصول 

 اإجاب إى اموجه إليه وقبوله .
                           قال اه تعاى : 

 [.92/النساء]                                      
 ؟أين ُترف اأموال امشتبهة 

فأقرها ما دخل ، فاأبعد البدن امشتبهات من اأموال ينبغي رفها ي اأبعد عن منفعة
، ثم اونحوه السيارةكض من امراكب رَ الظاهر من اللباس، ثم ما عَ  َي ـلِ ي البطن، ثم ما وَ 

 طر كثرة احلف ي البيع:خ  .، فيرفه ي اأبعدونحو ذلك تاجه من العلف والوقودفيا ح
 الصدق ي البيع والراء سبب حصول الركة، والكذب سبب محق الركة.

بقولــه:  ملسو هيلع هللا ىلصقة للربح، وقد هى عنه رسول اه حَ مْ ـقة للسلعة، مَ فَ ـنْ احلف ي البيع مَ كثرة و
ــُق ُثـمَ  ـْم َوَكثْــَرَة احَِلــِف ي البَيْـعإَياكُ »  .()أخرجه مسلم«.  َيـْمَحـُق  ، َفإَنــُه ُينَِف
 :حكم التسعر 

 ،امشري ُيرهقوا، بحيث ا ُيظلم امالك للسلع، ا  حدد ا  ثمن أن تضع احكومةهو :التسعر
 للتسعر حالتان:و

يء ا يرضونه، أو ـحرم التسعر إذا تضمن ظلم الناس، أو إكراههم بغر حق بش: اأوى
 عهم ما أباح اه هم. نْ مَ 
جوز التسعر إذا كانت ا تتم مصلحة الناس إا به كأن يمتنع أصحاب السلع من : لثانيةا
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 ا رر وا رار. ، بيعها إا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسَعر بقيمة امثل
 : حكم أرباح التجار 

ــتْـبع أحوال العرض والطلب ، كثرة و قلة ، لكن اأصل أن ا حديد أرباح التجار ؛ أن ذلك َي
 َيـْحسن بالتاجر أن يكون سمحا  ي بيعه ورائه ، وا حتكر السلع ، وا يستغل حاجة الناس .

حتاجه الناس با حقق فإذا اقتضت امصلحة العامة تسعر اأشياء فلإمام أن يسِعر ما 
، أن يربح البائع دون مرة امشري، بما حقق مصلحة البائع وامشري ،صفة العدل

 وذلك كالثلث وما دونه.
فا قلق عى وصول الرزق ، وقد قسم اه أرزاق اخائق كلهم كمية ونوعية، ومكانا  وزمانا  

 ك الطاعات، وفعل امعاي.إنا اخوف من ترإليك، 
                           قال اه تعاى :  -1

                                 
 [.29/]الزخرف

                                     قال اه تعاى : و -1
 [.6/]هود           

 :حكم الحتكار 

 فرتفع سعرها.  ،َل بن الناسـقِ ـسها لِتَ بْ وَح  ،التي حتاجها الناسراء السلع  هو :ااحتكار
 خاطئ.  والتضييق عى الناس، ومن احتكر فهو ،والطمع ،جشعااحتكار حرام؛ ما فيه من او

 .(1)أخرجه مسلم.«إَِاَخاطِئ   ْحتَكِرُ ـَايَ »:َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولِ  َعنْ ري اه عنه  ٬َعبِْدا ْبنِ َمْعَمرِ  َعنْ 
 :حكم التورق 

أقل  سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدا  عى غر البائع بثمن اإنسان أن يشري هو :التورق
، كأن يشري سيارة بائة ألف مؤجلة، ثم يبيعها عى غر من اشراها منه اشراها به ما

فيزيد عليه امال عند الراء، وينقص عند البيع، ي سلعة واحدة، وي  ،بتسعن ألف نقدا  
                                          ذلك ظلم له: 

 [.2-9/]الطاق                              
                                                        

 (.1215برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 ما فيها من احيلة بأخذ مال بال مع الزيادة، والسلعة حروقة وهذه امعاملة اجوز؛
 بن امالن.

                           قال اه تعاى : 
 .[92/]النساء                                

ثم يبيعها  ،إذا احتاج اإنسان إى نقد وم جد من يقرضه فيجوز أن يشري سلعة إى أجلو
 بيع العربون:  وينتفع بثمنها. ،عى غر اأول

أخذ السلعة احتسب  هو بيع السلعة مع دفع امشري مبلغا  من امال إى البائع عى أنه إنْ 
 للبائع. - الذي هو العربون - امبلغ من ثمنها، وإن تركها فامبلغ امدفوع

 :الغشحكم   يِدت فرة اانتظار بزمن حدد.ــوهذا البيع جائز إذا قُ 

 ، والكذب عى الناس بإخفاء العيب عنهم.كتان احقيقة هو :الغش
فهو حرم ي امعامات ، الغش حرم ي كل يء، ومع كل أحد، وي أي معاملةو

وحرم ي العقود والبيوع  ..وحرم ي الصناعات ..وحرم ي اأعال امهنية ..كلها
، وما يسببه من التشاحن والتناحر واإرار بالناس، وغرها؛ ما فيه من الكذب واخداع،

 .والتقاطع والتدابر
ْن َمْن َحـَمَل َعَليْنَا الِساَح َفَليَْس ِمنَا، َومَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أَن َرُسوَل اه 

 حكم اإقالة:  .(1)أخرجه مسلم«. َغَشنَا َفَليَْس ِمنَا

 ورجوع كل من امتعاقدين با كان له.  ، فسخ العقد هي :اإقالة
 .اإقالة سنة للنادم من بائع ومشر، وهي سنة ي حق امقيل، مباحة ي حق امستقيلو

 يقدر عى الثمن ونحو ذلك. وترع إذا ندم أحد امتبايعن، أو زالت حاجته بالسلعة، أو م 
َمـْن أََقاَل »بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصاإقالة من معروف امسلم عى أخيه إذا احتاج إليها، َرَغَب فيها النبي و

 .()وابن ماجه أخرجه أبو داود «.ُمْسِلـا  أََقاَلـُه اه َعثَْرَتـُه َيـوَم الِقيَاَمةِ 
                                                        

 (.111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.1122(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )3121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 :حكم الرط اجزائي 
اطه ي العقود بن الناس رط صحيح معتر جب اأخذ الرط اجزائي الذي جري اشر

به، فهو جائز إمام العقد ي وقته، وفيه سد أبواب الفوى والتاعب بحقوق العباد ما م 
رط كثرا  عرفا  فيجب ـفيكون العذر مسقطا  لوجوبه، وإن كان الش، يكن هناك عذر رعي 

 عند احاكم.، ق من مرة حِ ـأو لَ  ،  نفعةحسب ما فات من م ،الرجوع إى العدل واإنصاف
 :حكم العمل ي الوظائف امحرمة 

التكسب امروع عبادة ه عزوجل ، وامؤمن طيب بإيانه ، فا يليق به أن يعمل فيا 
يسخط اه ي اأماكن والوظائف اخبيثة وامحرمة كالعمل ي البنوك الربوية، أو الركات 

والرقص والتصوير ، وأماكن صنع اخمور ورها وبيعها ، وبيوت  امحرمة، وأماكن الغناء
الدعارة ، والفنادق وامطاعم التي تقدم اخمور وغر ذلك ما حرم اه ورسوله ؛ أن ذلك 

ا  ، وما عند اه ا ُيطلب بمعصيته ، وما ي بيث ، واه طيب ا يقبل إا طيبكله كسب خ
بة اه بمخالطة عاون عى اإثم والعدوان ، والتعرض لعقوذلك من الفتنة والفساد ، والت

 وأبواب الرزق احال أعظم بركة ، وأوسع من أبواب احرام .الفساق والظلمة، 
                                      قال اه تعاى :  -1

   .[ 2-9/الطاق]                                 
                                  وقال اه تعاى :  -1

 .[ 9/امائدة]         
 : حكم التعامل مع الكفار 

جوز معاملة الكفار ي الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ونحو ذلك با ا يتناى مع 
 .من ربا ، أو غش ، أو حرم رعـالش
 والراء من كل مسلم وكافري كل ماهومباح رعا .جوز البيع و

ِرك  ـُثَم َجاَء َرُجل  ُمْش  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَا َمَع النَبِِي  :لاقعن عبدالرمن بن أي بكر ري اه عنها 
 .ْشَرَى ِمنُْه َشاة  َفا ،َبْل َبيْع   ،َا :َقاَل «أَْم َعطيَة   َبيْعا  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَبِي   ،ُمْشَعان  َطِويل  بَِغنٍَم َيُسوُقَها

 .(1)متفق عليه
                                                        

 (.1152(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )يهمتفق عل( 1)
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 :حكم عمل امسلم عند الكافر 

 جوز للمسلم العمل عند الكافر بثاثة روط:
وحرث ، وقيادة سيارة ونحوما ما ا  أن يكون عمله حل للمسلم فعله كبناء، اأول:

 يتناى مع كرامة امسلم.
 .من غش ، أو جسس ونحوما سلمنـيْنهم عى ما يعود رره عى امـعِ ــأا يُ  الثاي:
 .كإعداد وتقديم مر وخنزير ونحو ذلك أا يكون ي العمل إذال للمسلم الثالث:

، ما فيه من التعاون واأَْوى أن ينتفع امسلم من امسلم ي العمل واِحـَرف ونحو ذلك
 عند احاجة.جوز أن يستأجر امسلم كافرا  وعى اخر بن امسلمن، 

اْلـُمْؤِمُن لِْلــُمْؤِمِن َكاْلبُنْيَـاِن، َيُشـد  ملسو هيلع هللا ىلص: » رسول اهقال  أي موسى ري اه عنه قال:عن  -1
 .(1)متفق عليه«. َبْعُضُه َبْعضا  

ِمْن َبني الِديِل  َوَأبو َبْكٍر َرُجا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهَواْستَأَجَر َرُسوُل  قالت : َعنَْها اهَعْن َعاِئَشَة َرِي و -1
َوَواَعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعَد َثَاِث  ، َفَدَفَعا إَِليِْه َراِحَلتَيِْهَا  ،َوُهَو َعى ِديِن ُكَفاِر ُقَرْيشٍ  ِخِريتا   َهاِديا  

 .()البخاريأخرجه . َليَاٍل بَِراِحَلتَيِْهَا ُصبَْح َثَاٍث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (. 1515(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه البخاري(  1)
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 صور من البيوع امباحة

 البيوع امباحة ها صور كثرة منها:
 السلعة با اشريتها به. هذه وليتك :ولية: وهي أن يقول البائعتبيع ال  -1
 مثا . ةبعتكها بربح مس :بيع امرابحة: وهي أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول  -1
 مثا .  ةبعتكها بخسارة عر :بيع امواضعة: وهي أن يذكر السلعة وثمنها، ثم يقول  -3
 م السلعة بثمن، ثم يشرها إن ري البائع بالسوم.بيع امساومة: وهي أن يسو  -1

 مثا .  ه بالنصف يتأركتك فيا اشر :ركة:وهي أن يقول امشري بعدقبض السلعةـبيع الش -5

 . كبيع مر بثوب مثا   بيع امبادلة: وهي أن يبيع سلعة بسلعة أخرى ، وتسمى امقايضة  -2

 ، وتباع السلع فيه منأو كتابة للمشاركة ي امزادداء وهو دعوة الناس ن :بيع امزايدة -7
فرد أوركة كبيع السلع الكثرة، وامعدات واآات، وأموال  ويقوم به، يدفع الثمن اأكثر

 ، وأموال الغنائم ونحو ذلك .أموال امفلس، والورثة
ونحو ول وبيع امزاد جائز برط أن يكون موافقا  أحكام البيع ي اإسام من إجاب وقب

ليكونوا ركاء ي السلعة جاز هم   ،وإن اتفق بعض احارين عى ترك امزايدةذلك، 
ذلك ، أما إن اتفق ميع احارين عى ترك امزايدة فهذا ا جوز ؛ ما فيه من الرر 

 عى البائع .
 .[175/البقرة] (            ) قال اه تعاى: -1
َفأَخَذُه  ، ٍر َفاْحتَاَج ـَُلُه َعْن ُدب َأْعتََق ُغَاما   َعنْه َأَن َرُجا   اهَرِي  اه َعبْدِ ْبِن  َعْن َجابِرِ و -1

يِه ِمنِي»: َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِي   اُه ُنَعيُْم ْبُن َعبْدِ  «؟َمْن َيْشَرِ  .(1)متفق عليه.بَِكَذا َوَكَذا َفَدَفَعُه إَِليْهِ  اه َفاْشَرَ
 ات:حكم عقود امناقص 

 .سلعة ، وامناقصة طلب راء أو توريدعامناقصة عكس امزايدة ، فامزايدة طلب بي
طلبه لراء سلعة ، أو  -سواء كان فردا  أو ركة أو حكومة  -فامناقصة أن يعلن راغب الراء 

تنفيذ مروع، ليزدحم الناس عى أداء العمل امطلوب بثمن أنقص من الغر، وترسو امناقصة 
 ، مع االتزام بالروط امطلوبة امتفق عليها .من يقدم الثمن اأقلعى 
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وعقود امناقصات جائزة بروطها الرعية ، سواء كانت بيعا  أو تأجرا  ، أو تنفيذ مشاريع من 
 .ونحو ذلكطرق ومساكن ، أو تصنيع سلعة 

 وامناقصات نوعان :
لغ معن كتوريد اأغذية للمستشفيات حسب روط معينة بمب مباحة عقد توريد سلعة اأول :

وامدارس ونحوها، وتوريد اماء والكهرباء والغاز ، وتوريد سلعة كسيارات وُفــُرش بعد 
 تصنيعها، فهذا كله جائز رعا  حسب الروط امتفق عليها .

 مباحا  عقد اإنشاء والنقل ، بأن يتعهد امقاول من ركة ونحوها بأن ينشئ مروعا   الثاي :
، ، أو بحرا  النقل برا ، أو جوا  ، أو يتعهد بللدولة أو غرها من طريق، أو مبنى، أو مروع إسكان

 مقابل مال يدفعه الطرف اآخر ، وهذا كله جائز رعا  حسب الروط امتفق عليها .
                            ) قال اه تعاى:

 حكم عقود الصيانة :  .[12/النساء] (                          

، أو بناية، فرد بإصاح وصيانة ما حتاجه آلةأن تلتزم مؤسسة أو ركة أو  عقد الصيانة: هو
 ، بأجر معلوم .أو طارئة، مدة معلومة، ريق أو غرها، بصفة دوريةأو ط

، أو ى عمل الصيانة فقطء كان العقد ع، سواوهذا العقد جائز؛ ما فيه من امنفعة للطرفن
امواد وامدة و ة، لكن برط أن يكون العمل واأجرى العمل وتوريد امواد وتركيبهاع

 ، وعى الطرفن الوفاء با ورد ي العقد .ا  للنزاع بن الطرفن؛ قطعكلها معلومة معينة
؛ مدة معلومة فهذا جائز م بصيانتها، والتزآلة كثاجة مثا   أو ،أو سيارة ،وإذا باع التاجر بناية
 لطرفن، وليس فيه رر أو جهالة.ما فيه من مصلحة ا

 حكم بيع امشاع:  .[31/اإراء] (                  ) قال اه تعاى:

وإْن أجازه ريكه صح ي نصيبه بقسطه،  كأرض مثا   مشاعا  بينه وبن غره أحد إذا باع
 حكم البيع إى أجل:  إن جهل احال. وللمشري اخيار صح ي الكل، 

 البيع إى أجل قسان :
 : إن كان امُـَعَجل السلعة، وامؤجل الثمن، فهذا الذي يسمى بيع النسيئة والتقسيط.اأول
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 : إن كان امُـَعَجل الثمن، وامؤجل السلعة، فهذا بيع الَسَلم.الثاي

 حكم بيع التقسيط:  وكا القسمن جائز رعا .
: هو عقد عى سلعة حارة، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقا  عى أجزاء معلومة، ي التقسيط بيع

 أوقات معلومة.
وهو جائز، فبيع النسيئة مؤجل أجل واحد، وبيع  ،صورة من بيع النسيئةوبيع التقسيط 

 ، وهذه أهم أحكام بيع التقسيط : التقسيط مؤجل آجاٍل متعددة
عها ، ثم يبيسلعا  من سيارات وعقارات ونحوها جوز للبنك أو امرف أن يشري -1

ذلك  ، وا جوز مشرها أن يبيعها عى من اشراها منه؛ أنعى الناس بالنقد أو التأجيل
  ، بل يبيعها إن شاء عى غره .من بيع العينة امحرم رعا  

يمتها مائة كأن يبيعه سلعة ق ،جوز الزيادة ي ثمن السلعة أجل التأجيل أو التقسيط -1
 تكون الزيادة فاحشة، أو آجال حددة، برط أّا  ،واحد لٍ َج حاَلة بائة وعرين مؤجلة أَ 

 أو يستغل امضطرين. 
فا يزيد ي  ،البيع إى أجل أو بالتقسيط يكون مستحبا  إذا قصد به الرفق بامشري -3

 .وبذلك يثاب فيه البائع عى إحسانه ،الثمن أجل اأجل
د عى فيزيد ي الثمن أجل اأجل، ويسدَ  ،باحا  إذا ُقصد به الربح وامعاوضةويكون م

 آجال معلومة.  ،أقساط معلومة
ين إذا تأخر ي دفع اأقساط؛ أن ا جوز للبائع أن يأخذ من امشري زيادة عى الدَ  -1

 حرم، لكن له رهن امبيع حتى يستوي دينه من امشري.امربا من الذلك 
يصح اشراط حلول اأقساط الباقية عند عجز امشري عن السداد ي الوقت امحدد،  ا -5

وا جوز أن يفرض البائع نسبة ربوية عى امبلغ الذي عجز عن سداده امشري ، بل جب 
 أن ُيـنظر إى ميرة إن كان معرا  .

                                         ) قال اه تعاى:
 . [111/البقرة] (       

 



 
111 

 نهي عنهاصور من البيوع ام
 .والنفع امباح والركة أباح اإسام كل يء جلب اخر

َوَحَرم بعض البيوع واأصناف؛ ما ي بعضها من اجهالة والغرر، أو اإرار بأهل 
 والعقل ونحو رر عى البدنحصول السوق، أو إيغار الصدور، أو الغش والكذب، أو 

 .فتحرم تلك البيوع وا تصح، واأرار ،والتناحر ،ما يسبب اأحقاد والتشاحن ذلك
  وهذه صور من البيوع امنهي عنها :

 .رةـثوب مسته فهو لك بعش بيع امامسة: كأن يقول البائع للمشري مثا : أّي  -1
 وهذا البيع فاسد؛ لوجود اجهالة والغرر. 

 .ثوب نبذته إّي فهو عّي بكذا : كأن يقول امشري للبائع: أّي بيع امنابذة -1
 ؛ لوجود اجهالة والغرر.  وهذا البيع فاسد

 .بيع احصاة: كأن يقول البائع: ارم هذه احصاة فعى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا -3
 لوجود اجهالة والغرر.  ؛ وهذا البيع فاسد

 .خدع غره هذه الزيادة، فيَمْن ا يريد راءها بيع النجش: وهو أن يزيد ي السلعة -1
 وخداعا  هم.، ؛ أن فيه تغريرا  بامشرين اآخرين  وهذا البيع حرام

وإذا حصل البيع مع النجش فالبيع صحيح  مع إثم الناجش ، وثبوت اخيار للمشري إن 
 . كان ي البيع زيادة فاحشة ؛ أن ذلك داخل ي خيار الغبن

 .(1) متفق عليهش . هى عن النجْ   ملسو هيلع هللا ىلصيرة ري اه عنه أن النبي ي هرعن أ

 .بيع احار للبادي: وهو السمسار الذي يبيع السلعة بأغى من سعر يومها -5
لكن إن جاء إليه البادي  ،وهذا البيع غر صحيح؛ ما فيه من الرر والتضييق عى الناس

 وطلب منه أن يبيع أو يشري له فا بأس. 
 البائع خاصة إذا رأى ،ي إى اخصام والفسخـع السلعة قبل قبضها ا جوز؛ أنه ُيفضبي -2

 أن امشري سربح فيها. 
ثم يشرها منه بأقل من قيمتها نقدا ، فاجتمع  ،بيع العينة: وهو أن يبيعه سلعة إى أجل -7

ن اشراها بعد قبض فيه بيعتان ي بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ أنه ذريعة إى الربا، فإ
                                                        

 (.1515، ومسلم برقم )( 1717برقم )، أخرجه البخاري متفق عليه( 1)
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 جاز.  با حيلة ثمنها، أو بعد تغر صفتها، أو من غر مشرها
وقبل إهاء البيع جيء آخر  ، رةـبيع الرجل عى بيع أخيه: كأن يشري رجل سلعة بعش -1

 .ويقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة أو أقل ما اشريت به
ليرك اأول  ر،ـنا أشرها منك بخمسة عشأ : رةـراء، كأن يقول من باع سلعة بعشـومثله الش
بعضهم  وهذا البيع والراء حرام؛ ما فيه من اإرار بامسلمن، وإيغار صدور، ويدفعها له

 عى بعض. 
، كا البيع بعد نداء اجمعة الثاي من تلزمه اجمعة حرم ا يصح، وكذا سائر العقود -2

 . حرم البيع والراء ي كل مسجد
                                )  تعاى:قال اه

                                  
 . [11-2/اجمعة]  (                       

فبيعه  ،أو وسيلة إى حرم كآات اللهو ،كاخمر واخنزير والتاثيل كل ما كان حراما   -11
 .ما فيه من الرر، وتعدي حدود اه؛ وراؤه حرام
                          ) قال اه تعاى:

 . [12/النساء]  (                                   
 بيوع اجهالة والغرر. -11

 : ما يي من البيوع امحرمة
وهو ما ي بطون  ،وبيع اماقيح..هثمر قبل وجودبيع و..من حيوان لةبَ ــل احَ بَ بيع حَ 

 ..ب الفحلْس وعَ  ..وراب اجمل..وهو ما ي أصاب الفحول ،وبيع امضامن ..اأمهات
وبيع  ..وبيع امجهول ..وحلوان الكاهن ..ومهر البغي ..ورنَ وحرم ثمن الكلب والِس 

  .ونحو ذلك ار، واأساك ي البحوبيع ما يعجز عن تسليمه كالطيور ي اهواء ..الغرر
 .ما سيأي بيع الثار قبل بدو صاحها ونحو ذلك -11
                    ) قال اه تعاى: -1

                                   
 . [21 - 21/]امائدة  (             

ْكبَانَ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصاه ُسوَل رَ ري اه عنه أن  ُهَرْيَرَة أَيَعْن و -1 ْع َبْعُضُكْم َيبَوَا  ،َا َتَلَقُوا الر 
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وا اْلَغنَمَ  ،َوَا َيبِْع َحاِر  لِبَادٍ  ،َوَا َتنَاَجُشوا ، َبيِْع َبْعضٍ َعى ِر ـَوَمِن اْبتَاَعَها َفُهَو بَِخيْ  ،َوَا ُتَر 
تَِلبََها  حكم بيع اماء والكأ والنار:  .(1)متفق عليه«.ِمْن َمْرٍ  َوإِْن َسِخطََها َرَدَها َوَصاعا   ،ا َأْمَسَكَهاإِْن َرِضيَهَ  ،النََظَرْيِن َبْعَد َأْن َحْ

 .والنار..والكأ..مسلمون ركاء ي ثاث: ي اماءا 
 .أو بركته ونحوما ،بتهرْ حزه ي قِ ـوا يصح بيعه ما م يَ  ملكفاء الساء وماء العيون ا يُ 

 .اء كان رطبا  أو يابسا  ما دام ي أرضه ا جوز بيعهوالكأ سو
  .ا جوز بيعها ،أو جذوها كالقبس ،ي الصحراء والنار سواء وقودها كاحطب

 ؛ فهذه من اأمور التي أشاعها اه بن خلقه، فيجب بذها محتاجها، وحرم منع أحد منها
 . لشدة احاجة إليها، وسهولة بذها، وعظيم منفعتها

                                  ) قال اه تعاى:
 حكم الزيادة أو النقص ي امبيع:  .[1/امائدة] (    

وكل ما فيها، وإن كانت  ،وأسفلها ،وأعاها ،إذا باع شخص دارا  تناول البيع أرضها -1
 امباعة أرضا  شمل البيع كل ما فيها ما م يستثن منها. 

إذا باع دارا  عى أها مائة مر فبانت أقل أو أكثر صح البيع، والزيادة للبائع، والنقص  -1
 ة:ئيسحكم بيع امجات والصحف ال   عليه، ومن جهله وفات غرضه اخيار.

امجات والصحف امجات والصحف التي حمل فكرا  سيئا  كمحاربة الدين وأهله، و
والفجور، وأرطة الفيديو والكاسيت التي حمل اأغاي اخليعة التي تدعو إى التهتك 

غناء ومثيا ، وكل ما حمل  ،وأصوات امعازف، والتي تظهر فيها صور النساء سافرات
  .ونحو ذلك الكام الساقط، والغزل الفاحش، ويدعو إى الرذيلة

الذي منه بيعا  أو  فذلك كله حرم بيعه وراؤه، وساعه، والنظر إليه، والتجارة فيه، وامال
 راء  أو تأجرا  كله سحت حرام ا حل لصاحبه.

         ) قال اه تعاى: -1
 . [12النساء/] (                             
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               ) : قال اه تعاىو -1
 :حكم التأمن التجاري  . [11الروج/]   (   

تفق عليه عند وقوع م فيه امؤِمن أن يدفع للمؤَمن له عوضا  ماديا  يُ لزَ التأمن التجاري عقد يُ 
 .مقابل رسم يؤديه امؤَمن له، أو خسارة، خطر
ر، وأكل أموال ـما فيه من الغرر واجهالة، وهو رب من اميس ؛حرم ذا التأمنوه

 أو اآات أو غرها.  ،ى البضائعأو ع ،سواء كان عى النفس، الناس بالباطل
                          ) قال اه تعاى:

 حكم بيع ما ير:  . [12/النساء] (                                  

، وا اأطعمة ا جوز بيع عصر من يتخذه مرا ، وا ساح ي فتنة، وا بيع حّي بميت
 .والرر ؛ ما ي ذلك من الفسادة لأكل، وا اخمور وامخدرات وسائر امحرماتالفاسد

   (                              ) قال اه تعاى:
  :حق التأليف والبتكارحكم   . [7/احر]

عتدي عليه وز أحد أن يج، وافيا أنتجه حق   أومنتج، ،لكل مؤِلف، أو مبتكر، أو خرع
، مال امرئ مسلم إا بطيبة من نفسه، وهو حق لصاحبه ي حياته؛ أنه ا حل دون إذنه

، فإن أن يكون ذلك امنتج نافعا  لأمة، غر ضار بالناس، لكن برط بعد وفاته ويورث عنه
  .ر؛ ماية للناس من الفساد والرضارا  باأمة، فيلزم اإمام منعه، وتطهر اأسواق منه كان
ْسِلِم َحَرام  َدُمُه َوَماُلُه ْسِلِم َعَى امُ ُكل  امُ  »ري اه عنه قال: قال رسول اه:  أي هريرةعن 

 حكم امحاقلة:   .(1)مأخرجه مسل «.  َوِعْرُضهُ 
 .ي سنبله بحب من جنسه هي بيع احب امشتد امحاقلة:

لعدم انضباط  ؛حذورين: اجهالة ي امقدار واجودة، والربا أها معت جوز؛وهي ا 
 التساوي.

                                                        

 (.1521برقم ) أخرجه مسلم( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7550&idto=7553&bk_no=53&ID=1195#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7550&idto=7553&bk_no=53&ID=1195#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7550&idto=7553&bk_no=53&ID=1195#docu
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  :حكم امزابنة 
 .بالتمر كيا  عى رؤوسه هي أن يباع ثمر النخل  :امزابنة

 .ا فيها من اجهالة والغرر؛ موهي ا جوز كامحاقلة
ةِ ،  َعِن امَُحاَقَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسول أنه قال :هى ري اه عنه ِس ْبِن َمالٍِك أَنَعْن    ،َوامَُخاَرَ

 حكم بيع العرايا:  .(1)أخرجه البخاري.َزاَبنَةِ ــَوامُ  ، اَبَذةِ نـَوامُ  ، َوامَُاَمَسةِ 

النخل؛ ما فيه من الغرر والربا، إا أنه ُرِخَص ي طب عى رؤوس ا جوز راء التمر بالر  
 رط أّا ـبأن َيـْخُرَص الرطب ي النخل، ثم يعطيه قدره من التمر القديم، بش ،بيع العرايا للحاجة

 مع التقابض ي جلس العقد.  ،تزيد عى مسة أوسق
ء  ِمنُْه  ،الثََمِر َحتَى َيطِيَب  َعْن َبيْعِ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسولَهى ـنَ  : َقاَل ري اه عنه َعْن َجابٍِر  َوَا ُيبَاُع َيْ

 :اإنسان حكم بيع أعضاء  .()متفق عليه.إَِا بِالِدينَاِر َوالِدْرَهِم إَِا اْلَعَراَيا

ومن اضطر لعضو ميت ا جوز بيع العضو أو اجزء من اإنسان قبل اموت أو بعده،  -1
م عى اآخذ، وإن وهبه بعد اموت رُ وحَ  ، رورةـع للضجاز الدف إا بثمنٍ وم حصل عليه 

 وُأعطِي مكافأة قبل اموت فا بأس بأخذها.  ،للمضطر
ا جوز بيع الدم لعاج وا غره، فإن احتاجه لعاج وم حصل عليه إا بعوض جاز  -1

 معنى الغرر:  م أخذ العوض عى باذله. رُ وَح  ،له أخذه بعوض

أو معجوز  ،أو جهول ،اإنسان علمه، وخفي عليه باطنه من معدومهو ما طُوي عن  الغرر:
 حكم بيع الغرر وامير:  أو غر مقدور عليه. ،عنه

، أفقرت بيوتا  جارية  ر والقار من امعامات اخطرة امدمرة امحرمةـالغرر واميس
 ،والبغضاء ،اوةوالعد ،فكان اانتحار ،جهد، وفقر آخرين بالباطلكرى، وسببت ثراء قوم با
 .الذي غَر به اليهود ومن وافقهم وهذا كله من عمل الشيطان

                                                        

 (.1117برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1532(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                    ) قال اه تعاى:

                 
 مفاسد بيع الغرر:  .[21 -21مائدة/ ]ا    (        

 بيوع الغرر جر مفسدتن كبرتن:
رهان  أها م؛رْ غانم با غُ  أو م،نْ غُ  غارم با فأحدما إما أموال الناس بالباطل،أكل  :اأوى

 ومقامرة.
اه  عن ذكر والصد ،والتناحر إى جانب احقد، بن امتبايعن  والبغضاء العداوة : الثانية
 .الواجباتوعن 

                          ) قال اه تعاى:
 .[12/ النساء]    (                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 حكمة مروعية اخيار:   مضاء أو الفسخ. اأمرين من اإاخيار: هو طلب خر  اخـيــار - 7
اخيار ي البيع من حاسن اإسام، إذ قد يقع البيع بغتة من غر تفكر وا تأمل وا نظر 

 .امتبايعان أو أحدما فيندم ،ي القيمة
يتمكن امتبايعان أثناءها من  ،من أجل ذلك أعطى اإسام فرصة للرِوي تسمى اخيار

 أو فسخه.  ،اختيار ما يناسب كا  منها من إمضاء البيع
 تَفَرَقا َما َلـْم يَ  البَيَِعاِن بِاِخيَارِ : » ملسو هيلع هللا ىلصعن َحِكيم ْبِن ِحَزام ري اه عنه قال: َقاَل َرُسوُل اه 

وَكَذَبا ُمـِحَقْت َبرَكُة  َوإْن َكتَـَا  َفإْن َصَدَقا َوَبيَنَا ُبوِرَك َلـُهـَا ي َبيْـِعِهـَا، َحتَى َيتَفَرَقا، -أْو قال-
 أقسام اخيار:   .(1)متفق عليه«. َبيْـِعِهـَا 

 : وهذه أشهرها ، للخيار عدة أقسام
والصلح واإجارة وغرها من امعاوضات التي  ويثبت ي البيع ،خيار امجلس :اأول

 .ُيـقصد منها امال، وهو حق للمتبايعن معا  
ومدته من حن العقد إى التفرق باأبـدان، وإن أسقطـاه سقـط، وإن أسقطـه أحدما بقـي 

 خيار اآخر، فإذا تفرقا لزم البيع، وحرم الفرقة من امجلس خشية أن يستقيلـه. 
 .فيصح ولوطالت،بأن يشرط امتبايعان أوأحدما اخيارإى مدة معلومة ،الرطخيار  الثاي:

 .ومدته من حن العقد إى أن تنتهي امدة امروطة
وإذا مضت مدة اخيار وم يفسخ امشرط امبيع لزم البيع، وإن قطعا اخيار أثناء امدة 

 بطل؛ أن احق ها. 
كا لو اختلفا ي قدر الثمن، أو عن البيع، أو  ،الثمن اخاف ي السلعة أوخيار  :الثالث

 صفته، وم تكن بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه، وُيـخَر امشري بن القبول أو الفسخ. 
م يعلم به وهو ما ُينقص قيمة امبيع، فإذا اشرى سلعة ووجد ها عيبا   ،خيار العيب :الرابع

 .أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب فهو باخيار، إماقبل الراء 
ويأخذ الفرق بينها، وإن اختلفا عند َمْن حدث العيب  ،م معيبةثم تقوَ  ،م السلعة سليمةفتقوَ 
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 .السلعة والثمن فقول بائع مع يمينه، أو يرادان ،كعرج، وفساد طعام
اعها إى البائع إا إذا كانت البضاعة إذا استلمها امشري واستعملها فا حق له إرجو

، وا جوز للبائع أن يشرط عى امشري أن البضاعة بعد أخذها ا ُتــرد وا ُتـــستبدل ؛ ما معيبة
 ي ذلك من حرمان امشري من حق اخيار إذا كانت السلعة معيبة ، أو ي البيع غبن فاحش .

اء ، لكن برط أن يشري منه غرها ، فهذا وإذا اتفق البائع مع امشري عى رد البضاعة إن ش
 الرط باطل .

وهو أن ُيـغبن البائع أو امشري ي السلعة غبنا  خرج عن العادة  ،خيار الغبن :اخامس
،كمن انخدع بمن  فهو باخيار بن اإمساك والفسخ اإنسان والعرف، وهو حرم، فإذا ُغبن

حسن ـراء،أوكان جهل القيمة وا يُ ـيريد الش يتلقى الركبان، أوبزيادة الناجش الذي ا
 اماكسة ي البيع فله اخيار.

وهو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه،  ،خيار التدليس :السادس
 .ليومه بكثرة اللبن ونحو ذلك مثل إبقاء اللبن ي الرع عند البيع

ار بن اإمساك أو الفسخ، فإذا حلبها ثم ردها ، فإذا وقع ذلك فهو باخي وهذا الفعل حرم
 رد معها صاعا  من مر عوضا  عن اللبن. 

أو بان أقل ما أخر به، فللمشري  ، خاف الواقع كان الثمن فإذا ،اخيانةخيار  :السابع
بائة، فجاءه رجل وقال:  كتابا  ذ الفرق، أو الفسخ كا لو اشرى بن اإمساك وأْخ  اخيار
برأس ماله، فقال: رأس ماله مائة ومسون، فباعه عليه، ثم تبن كذب البائع بعنيه 

 .فللمشري اخيار
، وا بد ي ميعها وغرها وامواضعة ،وامرابحة ،والركة، ويثبت هذا اخيار ي التولية

 من معرفة البائع وامشري رأس امال. 
حفاظا   ؛أو ماطل فللبائع الفسخ إن شاءر ـإذا ظهر أن امشري معسف ،خيار اإعسار الثامن:

 عى ماله.
 وهو أن يشري شيئا  م يره ، وَيْشتَـِرط أن له اخيار إذا رآه. ، خيار الرؤية :التاسع

 فهذا باخيار إذا رآه ، إن شاء أخذ امبيع بالثمن ، وإن شاء رده.
          ) قال اه تعاى:

 . [12النساء/] (                           
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 ملَ ــالَس  - 3
 :أنواع العقود 

 العقود من حيث التسليم أربعة أنواع:
 : بيع حاٍل بحاّل ، فهذا جائزكأن يبيع كتابا  بعرة رياات نقدا .اأول
اف مؤجلة بعشـرة آ ،، كأن يبيعه سيارة صفتها كذا، ُتسَلم بعد سنة: بيع مؤجل بمؤجلالثاي

 ؛ أنه بيع َدْين بَدْين.ى سنة، فهذا ا جوزإ

 ، وهو جائز. ملَ ــالَس ويؤخر السلعة ، وهذا هو  ،: أن ُيعجل الثمنالثالث

 ويؤخر الثمن وهذا جائز، كأن يبيعه سيارة بائة ألف حّل بعد سنة. ،: أن ُيعجل السلعةالرابع

  جلس العقدهو عقد عى موصوف ي الذمة مؤجل بثمن مقبوض ي م:لَ الَس .  

 .أباحه اه توسيعا  عى امسلمن، وقضاء حاجتهم، ويسمى )السلف(
 وُأِجل مثمنه. ، فهو بيع ُعِجل ثمنه 

  :حكم السلم 

ومثاله: أن يعطيه مائة ريال عى أن ُيسِلـمه مسن كيا  من التمرالفاي بعد  جائز،السلم 
 . مسن طنا  من احديد بعد سنة ، أو يعطيه مائة ألف ريال عى أن يسلمهسنة

ٍء َفِفي َكيٍْل َمْعُلوٍم، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن رسول اه  َمْن َأْسَلَف ي َيْ
 .(1)متفق عليه«. إى َأَجٍل َمْعُلومٍ  ، َوَوْزٍن َمْعُلومٍ 

  :روط صحة السلم 
 وهي:  ، روط زائدة عى روط البيع لضبطه للسلميشرط 

م فيه ي لَ ْس م به، والعلم بالثمن، وقبضه ي جلس العقد، وأن يكون امُ لَ ْس لعلم بامُ ا
 ومكان حلوله.، له ر أَج كْ فه صفة تنفي عنه اجهالة، ذِ الذمة، وْص 

            ) قال اه تعاى:
 . [12النساء/] (                             
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ـــالـربـ - 4 ـاــ   أقسام امعامات امالية : 

 امعامات امالية ثاثة أقسام :
 .وظلم ..وفضل ..عدل

 أصول امعامات امحرمة:  والظلم هو الربا ونحوه. ونحوها .. والفضل هو الصدقة ونحوه .. فالعدل هو البيع

 مدار امعامات امحرمة عى ثاثة أشياء هي :
 الربا .. والظلم .. والغرر.

ل معاملة اشتملت عى واحد من هذه الثاثة فالرع قد حرمها، وما عدا ذلك فهو فك
 ؛ أن اأصل ي امعامات احل واإباحة.حال

                                ) قال اه تعاى :
 ها الربا. : هو الزيادة ي بيع شيئن جري فيالربا  .]12البقرة/ [  (           جئ  

 حكم الربا:   فامراي إما أن يزيد ي يء عى يء ، أو يؤخر القبض مقابل الزيادة.
 ومن السبع اموبقات.الربا من كبائر الذنوب،  -1

رر العظيم، فهو يسبب العداوة بن ـ؛ ما فيه من الضالشـرائع اإهية وهو حرم ي ميع 
ب سلب مال الفقر، وفيه ظلم للمحتاج، وتسّلط الناس، ويؤدي إى تضّخم امال عى حسا

، حيث الغني عى الفقر، وإغاق باب الصدقة واإحسان، وقتل مشاعر الشفقة ي اإنسان
 ، والبخل، وِضيق الصدر، وقساوة القلب، والعبودية للال.نطبع قلب امراي عى اأثـَـَرةي
لمكاسب والتجارة والصناعات التي الربا أكل أموال الناس بالباطل، وفيه تعطيل ل -1

حتاجها الناس، فامراي يزيد ماله بدون تعب، فيرك التجارة وامصالح التي ينتفع ها 
         )، وَهٍم وذلة:  الناس، وما أحد أكثر من الربا إا كان عاقبة أمره إى قلة

 .]172البقرة/ [     (                                           
وخطورة الربا عى اأفراد واأمم والدول أعلن اه احرب عى آكله وُمْوكله، ولعن 

 آكله وُمْوكله وكاتبه وشاهديه. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 



 
111 

 . [175]البقرة/ (            )  قال اه تعاى: -1
              )  قال اه تعاى:و -1

 . [172-171]البقرة/ (               
آكَِل الِرَبا، َوُمْوِكَلـُه َوَكاتِبَـُه، َوَشاِهَدْيـِه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: َلَعَن َرُسوُل اه و -3

 .(1)أخرجه مسلم«. ُهـْم َسَواء  » َوَقاَل: 
 َقاُلوا: « وبَقاِت اْجتَنبُوا الَسبَْع امُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1

ُك بِاه، َوالِسْحُر، َوَقتُْل النَْفِس اَلتي َحَرَم اه إَا بِاحِق، »َيا َرُسوَل اه، َوَما ُهَن؟ َقاَل:  الِرْ
«. افِاِت الغَ  وأكُل الِرَبا، وأكُل َماِل اليَتِيِم، َوالتََوِي َيْوَم الَزْحِف، َوَقْذُف امُـْحَصنَاِت امْؤِمنَاِت 

 أقسام الربا:   .()متفق عليه

 ينقسم الربا إى ثاثة أقسام:
كأن يعطيه  ،وهو الزيادة التي يأخذها البائع من امشري مقابل التأجيل ربا النسيئة: :اأول
 مثا.  تنأن يرده عليه بعد سنة ألفا  ومائنقدا  عى  ريال ألف

ال مؤجل عى رجل، فإذا َحّل اأجل قال له: ومنه قلب الدين عى امعر، بأن يكون له م
قي أم ُتْري، فإن وّفاه وإا زاد هذا ي اأجل، وزاد هذا ي امال، فيتضاعف امال ي ـَأت

ر، ـوهذا هو أصل الربا ي اجاهلية، فحرمه اه عز وجل، وأوجب إنظار امعس، يندِ ـذمة امَ 
تمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وقد اج، لعظيم رره ؛ وهو أخطر أنواع الربا

 وربا القرض.
ومنه ما كان ي بيع كل جنسن اتفقا ي علة ربا الفضل، مع تأخر قبضها، أو قبض 
أحدما، كبيع الذهب بالذهب، والر بالر ونحوما، وكذا بيع جنس بآخر من هذه 

 اأجناس مؤجا. 
                    ) قال اه تعاى:

                           )  
 .[131 -131]آل عمران/
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أوالطعام بالطعام مع الزيادة، وهو مع الزيادة، وهو بيع النقود بالنقود  ربا الفضل: :الثاي
  .حرم، وقد نص الرع عى حريمه ي ستة أشياء

الَذَهُب بِالَذَهِب، َوالِفَضُة : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه قال عن عبادة بن الصامت ري اه عنه قال: 
، َوالَشِعُر بِالَشِعِر، َوالتَْمُر بِالتَْمِر، َوامِْلـُح بِامِْلـِح، ِمثْا  بِِمثْ  ٍل، َسَواء  بِالِفَضِة، َوالُر  بِالُرِ

 .(1)أخرجه مسلم«. وا َكيَْف ِشئْتُـْم إَذا َكاَن َيدا  بِيَدٍ بَِسَواٍء، َيدا  بِيٍَد، َفإَذا اْختََلَفْت َهِذِه اأَْصنَاُف َفبِيعُ 
 .يقاس عى هذه اأصناف الستة كل ما وافقها ي العلةو

)الوزن أو ة(، وي اأربعة الباقية )الكيل والطعم( ـيَ ـنِ ـي الذهب والفضة )الثَمَ والعلة 
 والطعم(. 

رجع فيه إى ، وما م يوجد فيها يُ امكيال مكيال امدينة، واميزان ميزان أهل مكةو
 العرف، وكل يء َحُرم فيه ربا الفضل َحُرم فيه ربا النسيئة. 

أن ُيـقرض اإنسان أحدا  شيئا  ويشرط عليه أن يرد أفضل منه، : وصفته  ربا القرض: :الثالث
ستغال ؛ ما فيه من ا أو يشرط عليه نفعا  ما، نحو أن يسكنه داره شهرا  مثا، وهو حرام

 حاجات الناس وظلمهم.
، وأحسن إى أخيه كا وبذل امقرض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأُجرشيئا  فإن م يشرط 

 .[21/الرمن] (  ) وخيارالناس أحسنهم قضاء: أحسن إليه،
مقابل تأجيله ربا ا  ،، وعجز امدين عن الوفاء بهدة عى الدين الذي حل أجلهوكل زيا 

، وكذا الزيادة عى القرض منذ بداية العقد من الربا امحرم رعا  ، وميع الفوائد  جوز
 البنكية عى امعامات والقروض وغرها من الربا امحرم ، ا جوز دفعه وا أخذه .

                          ) قال اه تعاى:
                                       

 .[31 -12/النساء](                   
  :أحكام ربا الفضل 
كأن يبيع أحد ذهبا   والتأجيل ،م فيه التفاضل رُ ـإذا كان البيع ي جنس واحد ربوي َح  -1

                                                        

 (.1517برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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بذهب، أو برا  بر ونحوما، فيشرط لصحة هذا البيع التساوي ي الكمية، والقبض ي 
 البدلن ي اجنس والعلة. احال؛ اتفاق 

 التأجيل،م رُ حَ  ، إذا كان البيع ي جنسن اتفقا ي علة ربا الفضل، واختلفا ي اجنس -1
 .ذهبا  بفضة، أو برا  بشعر ونحوما أحد كأن يبيع، وجاز التفاضل 

،  ؛ أها اختلفا ي اجنس فيجوز البيع مع التفاضل إذا كان القبض ي احال يدا  بيد
 احدا ي العلة. و
كأن يبيع التفاضل والتأجيل ، جاز  ، إذا كان البيع بن جنسن ربوين م يتفقا ي العلة -3

 .طعاما  بفضة، أو طعاما  بذهب ونحوما
 ؛ اختاف البدلن ي اجنس والعلة.  فيجوز التفاضل والتأجيل

كأن يبيع بعرا  ببعرين، أو ،  إذا كان البيع بن جنسن ليسا ربوين جاز الفضل والنسيئة -1
 . ؛ أها ليسا ربوين فيجوز التفاضل والتأجيل ،ثوبا  بثوبن ونحوما

ا جوز بيع أحد نوعي جنس باآخر إا أن يكونا ي مستوى واحد ي الصفة، فا يباع  -5
 الرطب بالتمر؛ أن الرطب ينقص إذا جف، فيحصل التفاضل امحرم.

                           ) قال اه تعاى:
 حكم بيع الذهب امَُصوغ:  .[7/احر](  

اجوز بيع امصوغ من الذهب أوالفضة بجنسه متفاضا ؛ أجل الصنعة ي أحد العوضن، 
 حكم الفوائد التي تأخذها البنوك:  ثم يشري امصوغ. ، بالدراهم من الذهب لكن يبيع ما معه

تي تأخذها البنوك اليوم عى القروض من الربا امحرم، والفوائد التي تدفعها البنوك الفوائد ال
 .يأخذه ؛ أن ذلك جلب اخسائر ا الفوائدمقابل اإيداع ربا  احل أحد أن 

 والبنوك وامصارف إنا تسمي الربا فوائد لتمِوه عى الناس ، وترِغبهم ي أكل احرام.
 .[172/البقرة](                                      ) قال اه تعاى:

 :حكم التعامل بالبطاقات امرفية 

جوز التعامل ببطاقة اخصم الفوري عند البيع ، أو الراء ، أو السداد ، وجوز التعامل ببطاقة 
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وللجهة امصدرة أخذ ااعتاد وبطاقة اائتان إذا التزم امستفيد بالسداد ي الوقت امحدد ، 
رسوم مقابل منحها ؛ أها من باب أخذ اأجرة عى الضان ، فهي أجرة ي مقابل منفعة ، وا 

 جوز ها أخذ فائدة بعد هاية امدة امحددة لصاحب البطاقة ؛ أن ذلك من الربا امحرم.

 :حكم اإيداع ي البنوك الربوية 

اإسامية، فإن  مصارفداع والتحويل بواسطة اجب عى امسلمن إذا احتاجوا اإي -1
، والتحويل من غرها ما م ربوية  رورة اإيداع ي غرها لكن بدون فائدةـم توجد جاز للض
 خالف الرع.

حرم عى امسلم العمل ي أي بنك أو مؤسسة تأخذ أو تعطي الربا، وامال الذي  -1
 . يامة ، سواء بار العمل الربوي أم ايوم الق عليه حاسبيأخذه العامل فيه سحت 

                                  ) قال اه تعاى: -1
 .[1/امائدة] (    

                                 ) قال اه تعاى:و -1
 .[7/احر] (      

 : حكم أخذ الربا 

له ي بنوك ربوية، ثم أعطوه فوائد ربوية عى ماله، فا جوز له أخذها؛ إذا أودع امسلم أموا
 أها سحت، وا جوز له اانتفاع ها؛ أها كسب خبيث، واه طيب ا يقبل إا طيبا .

واحَـّل : أن يركه وا يأخذه منهم، وإن رفوه ي حرم، أو ي حرب امسلمن ، فأنت م 
 ، ومن أخذه عَرض نفسه للعقوبة، وعى ربه.إياه؛ أنك م ملكه تعطهمتأمرهم بذلك، وم 

فأكل الربا من كبائرالذنوب، وقد أعلن اه احرب عى آكل الربا، فيحرم الربا عطاء  وأخذا ، 
 سواء كان قليا  أو كثرا ، وعاقبته أبدا  امحق واحرب من اه ورسوله كا حصل وحصل.

                              )قال اه تعاى : 
                                     

 .]172-171البقرة/[ (     
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 :حكم اأموال الربوية بعد التوبة 
إذا َمَن اه عز وجل عى امراي، وتاب إى اه عز وجل، وله وعنده أموال جتمعة من 

 منها فا خلو من حالن:الربا، ويريد التخلص 
أن يكون الربا له ي ذمم الناس م يقبضه، فهذا يأخذ رأس ماله، ويرك ما زاد عليه  :اأوى

 من الربا.
 .[172/]البقرة(                        )قال اه تعاى: 

 أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده ، فهذا له حالتان: :الثانية
يكون جاها  بأن هذه امعاملة حرمة، فتكون اأموال له، وا يء عليه أن  اأوى:

 .ونحوما كحديث عهد باإسام، ومن عاش ي بادية بعيدة
                  )قال اه تعاى: 

 .[175/]البقرة   (           
؛ أن اه م يأمر ية، ثم تاب منها صادقا  فهي لهبوأن يكون عاما  بحرمة امعاملة الرالثانية: 

 برد الربا، وإنا أمر بعدم أخذه مستقبا .
وما قبضه من  ،ومن تاب من أكل الربا فليس له إارأس ماله، ورأس ماله هو ماله اأصي

 أموال قبل التوبة.
ليه بتوبة نصوح ، فمن رأس ماله مئات أو آاف ، ثم صارت بعد سنن ماين ، ثم َمَن اه ع

 .، كا أن اإسام جب  ما قبلهفالتوبة جب  ما قبلها
              )قال اه تعاى:  -1

                  
 .[172-171/]البقرة (   

                                   )قال اه تعاى: و -1
 .[53الزمر/] (                                          
 :حكم بيع احيوان 

 ود.ا ربا ي احيوان ما دام حيا ، وكذا كل معد
 .موزونا  أو مكيا  جرى فيه الرباحا  فيجوز بيع البعر بالبعرين والثاثة، فإذا صار 



 
111 

نم، وجوز بيع كيلو من حم الغنم فا جوز بيع كيلو من حم الغنم بكيلوين من حم الغ
 إذا حصل التقابض ي احال.  ،بكيلوين من حم البقر؛ اختاف اجنس

 : حكم التجارة ي الذهب والفضة 

للُقنْية، أو لقصد الربح كأن يشريه حينا ينخفض سعره، ويبيعه والفضة جوز راء الذهب 
 . ه وراؤه بروطه كغره؛ أن الذهب والفضة مال جوز بيع عندما يزيد سعره

 :حكم بيع الرف واأوراق امالية 
سواء احداجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب  ،هو بيع نقد بنقد رف:ـالص

 ؛فهي تأخذ حكم الذهب والفضة ،والفضة، أو من اأوراق النقدية امتعامل ها اآن
 وار ونحوها.كالريال ، والدينار، والد اشراكها ي الثََمنية

اسم لكل ما ُيـستعمل وسيطا  لتبادل السلع ، سواء كان من ذهب ، أو فضة ، أو أوراق  والنقد:
  وهذه بعض أحكام الرف: ،مالية أو غرها

 ،أو معدي ،إذا باع نقدا  بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي -1
 س. والتقابض ي امجل ،وجب التساوي ي امقدار

باع نقدا  بنقد من غر جنسه كذهب بفضة، أو رياات ورقية سعودية بدوارات  ذاإ -1
 جاز التفاضل ي امقدار، ووجب التقابض ي امجلس.، ثا  أمريكية م

وبطل فيا م  ،إذا افرق امتصارفان قبل قبض الكل أو البعض صح العقد فيا قبض -3
فيصح العقد ي ، راهم، فلم جد إا مسة دراهمة درـرفه بعشـكأن يعطيه دينارا  ليص، يقبض

 . حتى يعطيه نقدا  ما يقابله نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع
، ـإَن احاَل َبيِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النعان بن بشر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه  ن 

، َوَبيْنَـُهـَا ُمْشتَبَهات  اـَوإَن احََراَم َبيِ  َأ ن  بُـَهاِت اْستَْرَ  َيـْعَلـُمُهَن َكثر  ِمَن النَاِس، َفَمْن اَتَقى الش 
بُـَهاِت َوَقَع ي احََراِم َكالَراِعي َيْرَعى َحْوَل اِحـَمى ُيْوِشُك ،  لِِدينـِه َوِعْرِضهِ  َوَمْن َوَقَع ي الش 

، ، أَا َوإَن ِحـَمى اه َمـَحاِرُمهُ  ،َأْن َيْرَتَع فِيْـِه، َأا َوإَن لُِكِل َمِلٍك ِحـَمى   أَا َوإَن ي اجََسِد ُمْضَغة 
ـُه َأا َوِهَي الَقْلُب  ـُه، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجََسُد ُكل   .(1)متفق عليه«. إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اجََسُد ُكل 

 
                                                        

 (، واللفظ له.1522(، ومسلم برقم )51، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 1)



 
11 

 القــرض - 5
  :طلبا  للثواب من اه. ؛ع به دون قضاءهو دفع مال من ينتفع به ويرد بدله، أوينتفالقرض 
  :حكمة مروعية القرض 

وقضاء حاجتهم، وكلا  ،ما فيه من اإحسان إى امحتاجن ؛القرض قربة مندوب إليه
 . كان الثواب أعظم ،تعاى ٬كانت احاجة أشد، والعمل أخلص 

                       ) : قال اه تعاى
                                 

 فضل القرض:   . [131-133/آل عمران] (       
               ) : قال اه تعاى -1

 . [115]البقرة/ (   
                              ):  قال اه تعاىو -1

 . [11 -17/التغابن] (                    
َمْن َنَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

ْنيَا َنَفَس اه َعنْـُه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َيَس  اه َعَليْـِه ي  رَ ـٍر َيَس ـَعى ُمْعِس  رَ ـُكَرِب الد 
ْنيَا َواآ ْنيَا َواآِخَرِة، َواه ي َعْوِن الَعبِْد َما َكاَن الد  ُه اه ي الد  ِخَرِة، َوَمْن َسَرَ ُمْسِلـا  َسَرَ

 حكم القرض:  .(1)أخرجه مسلم«. الَعبُْد ي َعْوِن َأِخيْـهِ 

 .ضقرض مستحب للُمقِرض، ومباح للمقرال -1
 .من يصح ترعهوامقرض  ،وكل ما صح بيعه صح قرضه إذا كان معلوما  
 ل ي امثليات، والقيمة ي غرها. ثْ وعى امقرض أن يرد بدل ما اقرضه، امِ 

كل قرض جر نفعا  فهومن الربا امحرم كأن يقرضه شيئا  ويشرط أن يسكن داره، أو  -1
 كأن يقرضه ألفا  بألف ومائتن بعد سنة.ربوية يقرضه ماا  بفائدة 

  
                                                        

 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 : حكم اأجل ي القروض 

 ن أقرض ماا  إى أجل ثبت اأجل ؛ أن القرض ُرع لإرفاق بامقرض ا لإرار به،م
 وامقرض إنا أقدم عى القرض من أجل هذا اأجل امتفق عليه .

والديون  واأحكام الرعية إنا ُرعت جلب امصالح، ودرء امفاسد، فالقرض والعارية 
صاحبها قبل حلول اأجل، وإن م يتفق الطرفان عى ها احاَلة تلزم بالتأجيل، وا يطاَلب 

التأجيل ُعمل بالعرف ، فإن م يوجد ُعـرف ، فإن كان امقرض يترر برد امال أنه رفه 
ي مصاحه وجب عى الدائن إنظاره ، وإن كان امال ا يزال ي يد امقرض ، وا رر 

بدون رر يلحقه ، وجب عليه الوفاء فور  عليه ي إعادته إى الدائن ، ويمكنه السداد
 .مطالبة امقرض له

                                   : قال اه تعاى 
 صفة قضاء الدين:    [ .51/النساء]                                  

مثل ا بالقيمة كالريال مثا  هي با العرة ي وفاء الديون من القروض وغرها بعملٍة ما -1
ــالسوقية احالية؛ أن الديون ُتـــقى بأمثاها ، فعليه ـربط الديون بتغر أسعار العمات، وا ُت

 قيمتها يوم البيع والقبض .

وإذا اقرض اإنسان مبلغا  من امال كائة ألف ريال سعودي مثا  مدة معينة وجب عليه رد 
فسها ، وامبلغ نفسه فقط ، لكن إذا رد امقرض أكثر من غر رط وا القرض بالعملة ن

 طلب من امقِرض ، وكان عن طيب نفس ، فذلك من اإحسان مقابل اإحسان .

إذا قبل الطرفان عند السداد الرد بعملة أخرى فا مانع من ذلك ، عى أن يكون الرد  -1
 احال .بقيمة العملة يوم السداد ، وأن يتم القبض ي 

إذا أقرض اإنسان غره سلعة عى أن يردها بعد سنة مثا  فتغرت قيمتها إما بزيادة أو  -3
 حكم اإحسان ي القرض:  .، وامؤمنون عى روطهمنقصان، فيجب عليه ردها فقط؛ أنه اموافق للرط

طيه بدله را  فيعكْ القرض مستحب إن م يكن رطا  كأن يقرضه من اإبل بَ  رد اإحسان ي
ومكارم اأخاق، َوَمْن أقرض مسلا  مرتن فكأنا  ، سن القضاء؛ أن هذا من ُح  اعيا  بَ رَ 

 تصدق عليه مرة. 
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استسلف من رجل َبْكرا ، فقدمت عليه إبل من  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي رافع ري اه عنه أن رسول اه 
فقال: م أجد فيها إا إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع 

 .(1)أخرجه مسلم«. َأْعطِه إَياُه، إَن ِخيَاَر النَاِس َأْحَسنُـُهـْم َقَضاء  »خيارا  رباعيا ، فقال: 
 :فضل إنظار امعر والتجاوز عنه 

 إنظار امعر من مكارم اأخاق، وأفضل منه التجاوز عنه. 
               )  قال اه تعاى: -1

 .[111]البقرة/ ( 
                       )  قال اه تعاى:و -1

 .[11/النور] (                                                        
َمْن َأنَظَر ُمْعرا  أَْو »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي الير ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -3
 .()أخرجه مسلم«. َضَع َعنْـُه، َأَظَلـُه اه ي ظِِلـهِ وَ 
 :ــِدين  حالت امَ

ــِدين  له أربع حاات: امَ
 وترك مازمته. ،، فهذا جب إنظاره  يكون عنده يء مطلقا  أّا  :اأوى
 فهذا جوز طلبه، وُيلزم بالقضاء. ، أن يكون ماله أكثر من دينه :الثانية
 يُلزم بالوفاء.ـدينه فَ  ماله بقدر أن يكون :الثالثة
فهذا مفلس ُيـحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ،  أن يكون ماله أقل من دينه :الرابعة

 ب.َس وُيـقسم ماله بن الغرماء حسب النِ 
 :عقوبة من اقرض امال وهو ل يريد رده 

: ملسو هيلع هللا ىلصوجل كا قال النبي وإا أتلفه اه عز  ،جب عى َمن اقرض ماا  أن َيـعزم عى أدائه
  «.هَمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَاِس ُيِريُد َأَداَءَها َأَدى اه َعنْـُه، َوَمْن َأَخَذ ُيِريُد إْتاَفَها َأتَلَفُه ا»

 .(6)أخرجه البخاري
                                                        

 (.1211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1317برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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 الـرهــن - 6
  من حيث اجواز واللزوم العقودأقسام : 

 العقود من حيث اجواز واللزوم ثاثة أقسام:
 واإجارة ونحوما.  ،عقود ازمة من الطرفن كالبيع :ولاأ

 منها فسخها كالوكالة ونحوها.  عقود جائزة من الطرفن لكلٍ  :الثاي
ل بَ ل امرهن، ازم من قِ بَ عقود جائزة من أحدما دون اآخر كالرهن جائز من قِ  :الثالث

 الراهن ونحو ذلك ما يكون احق فيه لواحد عى اآخر. 
 أو من ثمنها إن تعذر ااستيفاء من ذمة  ،ين بعن يمكن استيفاؤه منهاهو توثقة دَ  رهن:ال

 امدين. 
  :حكمة مروعية الرهن 

لئا يضيع حق الدائن، فإذا َحّل اأجل لزم الراهن الوفاء، فإن  ؛روع حفظ امالـالرهن مش
ى الدين، وإا أجره احاكم ـامتنع عن الوفاء فإن كان الراهن أذن للمرهن ي بيعه باعه ووفَ 

 ينه. ى دَ ـعى وفائه أو بيع الرهن، فإن م يفعل باعه احاكم ووفَ 
 . [113]البقرة/(            ) قال اه تعاى: -1
ِدْرعا  اْشَرَى َطَعاما  ِمْن َيـُهوِدٍي إَى َأَجٍل َوَرَهنَـُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها َأَن النَبَِي و -1

 .(1)متفق عليهِمْن َحِديٍد. 
 : روط صحة الرهن 

 يشرط لصحة الرهن ما يي :
أن يكون الراهن جائز التصـرف .. اإجاب والقبول بن الطرفن .. معرفة الرهن وجنسه .. 
 وجود العن امرهونة ولو مشاعة .. ُملك العن امرهونة .. قبض امرهن للعن امرهونة.

 ذه الروط صح الرهن ولزم.فإذا مت ه

 من ينفق عى الرهن؟ 

وَيـحلب ما  ،مؤنة الرهن عى الراهن، وما َيـحتاج إى مؤنة فللمرهن أن َيركب ما ُيركب
                                                        

 (.1213(، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الرهن أمانة ي يد امرهن أو أمينه، ا يضمنه إا أن يتعدى أو يفرط. و، ُيـحلب بقدر نفقته
 :حكم احط من الدين من أجل تعجيله 

سواء كان بطلب من الدائن أو امدين،ومن  ،ط من الدين امؤجل أجل تعجيلهوز احج
 شاء. رجع عليه به إن أو نفقة أدى عن غره واجبا  عليه من دين

 :حكم بيع الرهن 

، فإن باعه وأجازه امرهن صح البيع، وإن م  ا يصح بيع الراهن للرهن إا بإذن امرهن
 جزه فالعقد فاسد. 

  العقاري :حكم الرهن 

جوز للركات وامؤسسات واأفراد بناء مساكن من الفلل والشقق وغرها ، وبيعها عى 
 .وذلك وفقا  للضوابط الرعية ،رهن ذلك العقار حتى ينتهي السدادالناس بأقساط ميرة، و

                                     ) قال اه تعاى:
 . [1/ائدةام](       
 :انتهاء عقد الرهن 

 ينتهي عقد الرهن بواحد ما يي :
تسديد كل الدين للمرهن .. تسليم امرهون لصاحبه .. البيع اجري الصادر من الراهن 
بأمرالقاي .. فسخ الرهن من ِقبَل امرهن .. الراءة من الدين بأي وجه .. هاك العن 

 ع أو هبة برضا الطرفن.امرهونة .. الترف ي امرهون ببي
 فإذا حصل واحد من هذه اأمور انفك الرهن وانتهى. 

، مؤجل ن الشيك امصدق بالقبول من البنكله رهومن اشرى سلعة، أو اقرض مبلغا ، جاز
 الدفع، إى مدة معينة .

وجوز رهن اأسهم احال ؛ أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه ، أن مقصود الرهن ااستيثاق 
بيع الرهن إن تعذر ااستيفاء من ذمة الراهن ، وما ا جوز بيعه من اأسهم امحرمة أو ب

 الربوية ا جوز رهنه .
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 الضان  - 2
 :عى غره من احقوق امالية. ما وجب امكلف بأداء هو التزام  الضان 
  :حكم الضان 

وهو من التعاون عى الر وامصلحة تقتضيه، بل قد تدعو احاجة إليه،  ،جائزالضان عقد 
 والتقوى، وفيه قضاء حاجة امسلم، وتنفيس لكربته. 

                                     )قال اه تعاى: 
 . [1]امائدة/   (  
 :روط صحة الضان 

 . ى الوفاء، قادرا  ع يشرط لصحة الضان: أن يكون الضامن جائز الترف، راضيا  غر مكره
 :ما يصح به الضان 

 و نحو ذلك.  أو حَملت عنه ،يصح الضان بكل لفظ يدل عليه كضمنته  -1
يصح الضان لكل ماٍل معلوٍم كألف مثا، أو جهوٍل كأن يقول: أنا ضامن لك مالك   -1

 . -حيا  كان امضمون عنه أو ميتا   -عى فان، أو ما ُيـقى به عليه 
  نخطاب الضاحكم: 

إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضان مسبوقا  امصارف الذي تصدره  خطاب الضان
 .رف فيجوز أخذ اأجرة عليه مقابل اخدمةـبتسليم ميع امبلغ امضمون للمص

؛ ما  إصداره وأخذ اأجرة عليه للمصـرفوإن كان خطاب الضان غر ُمَغطَى فا جوز 
 .فيه من الغرر والكذب

 امرتبة عى الضان: اآثار 

 ضامن م يرأ امدين، وصار الدين عليها ميعا ، وللدائن مطالبة أها شاء.  الَدْينإذا ضمن 
واأَوى أن يطالب امَدين قبل الضامن ، فإن تعَذرطالب الضامن ؛ أن الضامن حسن ، 

 وما عى امحسنن من سبيل.
 :انتهاء عقد الضان 

 . صاحب الَدْين أو أبرأه ، ستوى الدائن من امضمون عنهيرأ الضامن إذا ا
 ويرأ امضمون عنه إذا أدى احق لصاحبه ، أو إذا أبرأه صاحب الَدْين.
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 : حكم الكفالة  : حفظ احقوق واستحصاها. حكمة مروعيتها  هي التزام رشيد برضاه إحضار َمْن عليه حق ماي لربه.  الكفالة:   الكفالة - 8

، وهي من الكفيل مستحبة؛ أها إحسان جائزة، وهي من التعاون عى الر والتقوى لةالكفا
 .إى امكفول

                 )قال اه تعاى: 
 :يرأ الكفيلمتى   . [22]يوسف/   (        

 با يي:  يرأ الكفيل
أو تلفت العن امكفولة بفعل اه  ..رب احقأو إذا َسَلـم امكفول نفسه ل ..موت امكفول

 أبرأ صاحب الَدْين امكفول.. إذا أبرأ صاحب احق الكفيل من الكفالة. . إذا تعاى.
 الفرق بن الضان والكفالة :  ويرأ امكفول إذا أبرأه صاحب الَدْين ، أو أَدى الَدْين لصاحبه.

  غره من احقوق.الضان : هو التزام مكلف بأداء ما وجب عى
 والكفالة : هي التزام جائز الترف إحضار الشخص الذي عليه احق.

 امدين .. والضان إحضار الَدين.الشخص فالكفالة إحضار 
أها متعلقة بالبدن ا بالَدْين، فإذا أحرالكفيل امكفول  والكفالة أدنى من الضان؛

 يوفه. لصاحب احق فقد برئ منه، سواء أوفاه أو م
 حكم سفر من عليه دين:  حره َغِرم ما عليه. ـين فلم يُ دِ ـإذا كفل إنسان إحضار مَ و

 ،من أراد سفرا  وعليه حق ُيستحق قبل مدة سفره فلصاحب احق منعه، فإن أقام ضمينا  مليئا  
 حكم كفالة الستقدام:  لزوال الرر. ؛أو دفع رهنا  يفي بالدين عند احلول فله السفر

، فإذا س، وفيها مصلحة للكفيل وامكفول، وهي من قبيل كفالة النفااستقدام جائزةكفالة 
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، ، أو بسعر أقل من سعر السوقحدداتفق الكفيل مع العامل عى أن يعمل عنده براتب 
 فذلك جائز حسب الضوابط الرعية.
ا حتاج إليه ن م، وتأمن يقوم الكفيل باأعال اإداريةوإن اتفق الكفيل مع العامل عى أ

ينة من الربح للكفيل ، ويتفقا عى نسبة معالعمل من أدوات، ويقوم العامل بالعمل بيديه
 ؛ أنه من باب امشاركة .جاز ذلك

ويأخذ مقابل ذلك مبلغا  ، ويركه يعمل ما يشاء عند من شاء ،أَما أن يستقدم الكفيل العامل
 . ا فيه من اجهالة والغرر والظلم؛ ممن امال، أو نسبة من الدخل، فذلك ا جوز

                                     )قال اه تعاى: 
 . [1]امائدة/   (  
 : حكم اإراب عن العمل 

، أجورهم موظفن أوالعال عن أداء عملهم، مطالبن برفعهوتوقف جموعة من ا :اإراب
 منافع أخرى . أو حسن روط عملهم ، أو أي

وإذا اتفق العامل مع رب العمل ، سواء كان حكومة أو ركة أو فردا  ، فيجب عى كل من 
عى العامل فله أن يرك  ، لكن إذا حصل ظلم أو ررالوفاء با اتفقا عليه ي العقد الطرفن
ام ك نظ، لكن بشـرط أن يسمح بذلالعمل حتى تتحقق مطالبه العادلة ، أو يمتنع عنالعمل

رتب عى هذا اإراب أرار تلحق امصلحة العامة من مبان ، وا يالبلد الذي هو فيه
خالف الرع، وأن تتحقق ون اإراب وفق تعليات حددة اوأن يك ومنشآت ونحوها،

 به امصلحة بعيدا  عن امفاسد اخاصة والعامة .
 . [1]امائدة/   (             )قال اه تعاى:  -1
                       )وقال اه تعاى:  -1

 . [21]النحل/   (                 
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 اَحـَوالــة - 2
 :هي نقل الدين من ذمة امُـحيل إى ذمة امحال عليه. احوالة 
 حكم احوالة: 

 .مة النفوس من اأخطاروحفظ اأموال من الرقة،وسا ما فيها من امصالح، احوالة جائزة؛
  :حكمة مروعية احوالة 

إى إبراء ذمته اإنسان رع اه احوالة تأمينا  لأموال، وقضاء حاجة اإنسان، فقد حتاج 
له، وقد حتاج لنقل ماله من بلد إى آخر، ويكون  لغريم، أو استيفاء حقه من مدينٍ  قمن ح

 ،، أو لبعد امسافة، أو لكون الطريق غر مأمونر، إما مشقة ملهـنقل هذا امال غر متيس
 .الظاهرة رع اه احوالة لتحقيق هذه امصالحـفش

                                     )قال اه تعاى: 
 .]1امائدة/[ (  

 : روط احوالة 

 يشرط لصحة احوالة ما يي :
 ز الترف.أن يكون امحيل وامحال عليه جائ -1
 أن يكون امحال عليه مدينا  للمحيل. -1

 أن يكون الدين امحال عليه قد حّل. -3

 أن يكون الدين امحال مساويا  للمحال عليه ي امقدار واجنس والصفة. -1

 اإجاب والقبول بن امحيل وامحال حسب العرف. -5

 :حكم قبول احوالة 

وإن أحاله عى مفلس وم يعلم رجع بحقه عى إذا أحال امدين دائنه عى ميء لزمه أن حتال، 
 ما فيها من الظلم.  ؛امحيل، وإن علم وري باحوالة عليه فا رجوع له، وماطلة الغني حرام

، فَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  إَذا ُأْتبَِع َأَحُدُكْم َعى َمطُْل الَغنِِي ُظْلـم 
 .(1)متفق عليه. «ٍي َفْليَتَبعْ ـَملِ 

                                                        

 (.1521( واللفظ له، ومسلم برقم )1117جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه( 1)
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 :ما يرتب عى احوالة 

 ت ذمة امحيل. ئحيل إى ذمة امحال عليه، وبرإذا مت احوالة انتقل احق من ذمة امُ 
 :فضل التجاوز عن امعر 

 أو التجـاوز عنـه وهـو اأفضل.  ،إذا مـت احوالـة ثم أفلـس امحـال عليـه اْستُـِحـّب إنظـاره
                                       )قال اه تعاى:  -1

 .]111البقرة/[ (    

َكاَن َتاِجر  ُيَدايُِن النَاَس، َفإَذا َرَأى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1
 .  (1)متفق عليه«. َعنَا، فتَـَجاَوَز اه َعنْـهُ َلَعَل اه َأْن َيتَـَجاَوَز ، َتـَجاَوُزوا َعنْـُه  : را  َقاَل لفتْيَانِـهِ ـُمْعِس 
 حكم التحويل امري: 

من  التحويل امصـري: هو أن يسِلم اإنسان نقودا  مصـرف البلد الذي هو فيه ، ثم يأخذ
 امرف شيكا  أو حوالة ليقبض ها نقوده ي بلد آخر، أو مكان آخر.

يل قضاء حوائج الناس، وحفظ اأموال من السـراق، وهذه امعاملة جائزة ؛ ما فيها من تسه
سواء كانت النقود امحولة من جنس النقود امدفوعة أو من  ،وحفظ النفوس من اأخطار

 غر جنسها.
بض ي مسألة رف النقود ويقوم تسليم الشيك اموَثق، أواحوالة امعترة، مقام الق

 من امستفيد مقابل احوالة.وجوز للَمْرف أخذ أجرة التحويل بالتحويل، 
                                     )قال اه تعاى: 

 .]1امائدة/[ (  

 
 
 
 
 

                                                        

 (.1521( واللفظ له، ومسلم برقم )1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)



 
11 

 حكمة مروعية الصلح:   عقد حصل به قطع النزاع بن امتخاصمن.  الصلح:  الصـلــح - 10
بينها، وبذلك تصفو النفوس،  وإزالة الشقاق ،رع اه الصلح للتوفيق بن امتخاصمن

 ، وحصل التآلف. وتزول اأحقاد
ابتغاء مرضاة اه  العبد إذا قام به ،وأعظم الطاعات،  واإصاح بن الناس من َأَجِل القربات

 فضل اإصاح بن الناس:    ؛ ما فيه من تصفية القلوب ، وإزالة العداوة والفرقة. تعاى
               ) قال اه تعاى: -1

  .[111]النساء/  (گ            
ُكل  ُساَمى ِمَن النَاِس َعَليْـِه : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

، ُكَل َيوٍم َتْطُلُع فِيْـِه الَشْمُس َيـْعِدُل َبْنَ النَاِس َصَدَقة    حكم الصلح:  .  (1)متفق عليه«. َصَدَقة 

اإصاح بن الناس مستحب، بل هو من أعظم القربات؛ ما فيه من امحافظة عى امودة، 
 وخليص النفوس ما يمزق شملها ، وأنواع الصلح كثرة :

وبن الزوجن عند  ..وبن أهل العدل والبغي ..الصلح مروع بن امسلمن والكفارف
.. وبن امتخاصمن ي غرمال ..وغرهم واأصدقاءوبن اجران واأقارب  ..الشقاق
 . وهو امقصود هنا ،امتخاصمن ي امال وبن
             ) قال اه تعاى: -1

                     
 .[11-2]احجرات/    (           

ُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة : »ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسول اه ري اه عنه قوعن أي الدرداء  -1  أََا ُأْخِرُ
َوَفَساُد َذاِت  ، إِْصَاُح َذاِت البَْنِ » ، قال: قالوا: بى يارسول اه« ؟الِصيَاِم َوالَصَاِة َوالَصَدَقِة 

 .  ()أخرجه أبوداود والرمذي«. ِن احالَِقُة ـْالبَي
                                                        

 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )1717، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 هذا لفظه.(، و1512( ، والرمذي برقم )1212/ أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
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 :أقسام الصلح 

 ى قسمن: إصلح الينقسم 
 صلح عى مال.. وصلح عى غر مال.
 والصلح ي امال ينقسم إى قسمن:

 : صلح عى إقرار اأول:
، فصاحه عى يء صح،  قّر بهوأَ  ،كأن يكون أحد عى آخر عن أو دين ا يعلان مقداره

سقاط والتأجيل، صح اإ ، َوأََجل باقيه ، فوضع بعضه ،وأقّر به ،وإن كان له عليه دين حاّل 
 .صح  وإن صالح عن امؤجل ببعضه حاّا 

رط أن تعطيني ـقر لك بشروطا  ي اإقرار كأن يقول: أُ ـوإنا يصح هذا الصلح إذا م يكن مش
 كذا، وا يمنعه حقه بدونه. 

 : صلح عى إنكار الثاي:
صح بأن يكون للمدعي حق ا يعلمه امدعى عليه فينكره، فإذا اصطلحا عى يء 

 وما أخذه حرام.  ،ب أحدما م يصح الصلح ي حقه باطنا  ذَ كَ  الصلح، لكن إنْ 
          ) قال اه تعاى:

 الصلح اجائز:  . [12النساء/] (                           

، حاا   أو َحَرمَ ، ما  ن عى روطهم، والصلح جائز بن امسلمن إا صلحا  أَحَل حراامسلمو
تعاى عنه، ثم رضا  ما يقصد به رضا اهدل الذي أمر اه ورسوله به، وهوالعاوالصلح اجائز هو

 (   )بقوله: ما فيه من حصول اخر العظيم اخصمن، وقد مدحه اه تعاى
 .[111]النساء/

  العادل: لصلحاروط  

 يشرط لصحته ما يي :العادل الصلح 
 يشتمل الصلح عى حريم وأّا ..متصاحن بأن تصح منها الترفات الرعيةأهلية ا
وأن يكون امصلح  .. يكون أحد امتصاحن كاذبا  ي دعواهوأّا  ..أو حليل حرام ،حال

 تقيا  عاما  بالوقائع، عارفا  بالواجب، قاصدا  العدل.
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                                     )قال اه تعاى : 
 .[111]النساء/ (                         
 : حكم الصلح عن الَدين امؤجل 

 إذا صالح اإنسان عن َدْينِه امؤجل ببعضه حاَا  صح ، وهو من اإحسان إى أخيه.
َليِْه ي امَْسِجِد َفاْرَتَفَعْت َكاَن َلُه عَ  َتَقاَى اْبَن أَي َحْدَرٍد َدْينا   أنهري اه عنه   عن كعب

ُحْجَرتِِه  َفَخَرَج إَِليِْهَا َحتَى َكَشَف ِسْجَف  ، َوُهَو ي َبيْتهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأْصَواُهَُا َحتَى َسِمَعَها َرُسوُل 
 ،َأ إَِليِْه أَي الَشْطرَ َوأَْومَ «  َضْع ِمْن َدْينَِك َهَذا» : َقاَل  ،اهَلبَيَْك َيا َرُسوَل  :َقاَل  ،«َيا َكْعُب » فنَاَدى
 .  (1)متفق عليه.«ُقْم َفاْقِضهِ »:َقاَل  اه ،َلَقْد َفَعْلُت َيا َرُسوَل  :َقاَل 
 :حقوق اجار 

ر بجاره من ماكينة قوية، أو فرن ونحوما، فإن ـدث بملكه ما يضحْ ـحرم عى امالك أن يُ 
 وللجار عى جاره حقوق كثرة أمها: ، م ير فا بأس

ما  وكف اأذى عنه، والصر عى أذاه ونحو ذلك، والنصح له ،واإحسان إليه ،وبره ،لتهص
 .نحو جاره جب عى امسلم

                        قال اه تعاى :  -1
                            

 .[32]النساء/                         
َما َزاَل ِجْريُل ُيوِصيني بِاجَاِر : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و  -1

 .()متفق عليه«. َسيَُوِرُثهُ  أنهَحتَى َظنَنُْت 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1551( ، واللفظ له ، ومسلم برقم )157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1215(، ومسلم برقم )2115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ـــرج  اَح  - 11
  َع إنسان من ترفه ي ماله لسبب رعي. نْ هو مَ  ر:جْ اح 
  :حكمة مروعية احجر 

رف ي ماله ـجر عى َمْن ا حسن التصوجعل من وسائل ذلك احَ  ،أمر اه بحفظ امال
رفه وجه تبذير كالسفيه، أو ـه إضاعة كالصبي، أو ي تصكامجنون، أو ي ترفه وجْ 

 .ِر بحق الغر كامفلس الذي أثقلته الديونــرف با ي يده ترفا  يُ ـيتص
 .نا  إليهمرمة هم ، وإحسا فرع اه احجر حفظا  أموال هؤاء

                                   )  : تعاى قال اه
 :رج  احَ أقسام   .[5/النساء]  (        

 : إى قسمن احجرينقسم 
 حجر حظ غره كاحجر عى امفلس حظ الغرماء.  :اأول
 حكم امفلس:  . أمواهمفظ وامجنون ح ،والسفيه ،كاحجر عى الصغر حجر حظ نفسه :الثاي

 .: هو َمْن دينه أكثر من مالهامفلس
وُيـحجر عليه من احاكم بطلب غرمائه أو بعضهم، وحرم عليه الترف با ير غرماءه، 

 أحكام امفلس:  وا ينفذ ترفه ذلك ولو م حجر عليه.

 ُحبس بطلب صاحب ويؤمر بوفائه، فإن أبى ،َمْن ماله قدر دينه أوأكثر م ُيـحجر عليه -1
 . وسَلمه لصاحب الَدين ، فإن أر وم يبع ماله باعه احاكمالَدين

وإعام ، َمْن كان ماله أقل ما عليه من الدين احال فهو مفلس جب احجر عليه  -1
 لئا يغروا به، وُيـحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم.  ؛الناس به

رف باله، فيبيع احاكم ـلطلب عنه، وليس له التصإذا تم احجر عى امفلس انقطع ا -3
  ؛ر عنهجْ ة، فإن م يبق عليه يء انفك احَ ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه احالَ  ،ماله

 لزوال موجبه.
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 ولو بقي عليه يء. إذا قسم احاكم مال امفلس بن غرمائه انقطعت امطالبة عنه -1
مهل إى أن يرزقه اه ويسدد ويُ ، ى سبيله ـ، بل خلَ وا جوز مازمته وا حبسه هذا الدين

 حكم حبس امَـِدين :  ما بقي لغرمائه.

وإن كان مورا  ماطا  حبسه احاكم؛ أن مَـِدين امور وفاء دينه احال، جب عى ا
معرا  فإن كان  وفاء ما عليه من الَدين احال، ؛ ليسارع يل الغني ُظلم، فيُحبس تأديبا  لهَمطْ 

َمْن م يقدر عى وفاء دينه م ُيطالب وليسار، وَحُرم حبسه، والعفو أفضل، ُأمهل إى وقت ا
 .به، وَحُرم حبسه، وجب إنظاره، وإبراؤه مستحب

               )  تعاى: قال اه -1
 .[111]البقرة/  ( 

ْتبَِع  َفإَِذا أُ  ، َمْطُل اْلَغنِي ُظْلم  » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسوَل  وعن أي هريرة ري اه عنه -1
 روط حبس امَـِدين :  .(1)متفق عليه«. بَْع ــتْ ــيَ ـلْ ـٍي فَ ـَأَحُدُكْم َعى َملِ 

 يشرط حبس امَـدين ما يي :
..  أن يكون الَدين حاَا  .. وأن يكون امَدين قادرا  عى الوفاء .. وأن يكون امَدين ماطا  

 فضل إنظار امعر:   وأن يكون امَـدين غرالوالدين .. وأن يطلب صاحب الَدين من احاكم حبسه.
را  َفَلـُه بُِكِل َيوٍم ِمثَْليْـِه ـَمْن َأنَظَر ُمْعس: » ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛فيه ثواب عظيم الَدينر إذا َحَل ـإنظار امعس

 : د امفلسحكم من أدرك متاعه عن  .()أخرجه أمد«. َصَدَقة  
 .َمْن أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به إذا م يقبض من ثمنه شيئا  

َمْن َأْدَرَك َماَلُه بَِعيْنِه ِعنَْد َرُجٍل َأْو إِْنَساٍن  » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسوَل  عن أي هريرة ري اه عنه
ِه   .(6)فق عليهمت«. َقْد َأفَلَس َفُهَو َأَحق  بِِه ِمْن َغْرِ

                                                        

 (.1521(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1117، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
 .(13131/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1552(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 3)
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 حكم احجر عى الصغر وامجنون : 
احجر عى السفيه والصغر وامجنون احتاج حاكم، ووليهم اأب إن كان عدا  رشيدا ، 

 ثم الوي، ثم احاكم، وعى الوي الترف باأحظ هم. 
                                )  تعاى:قال اه 

 .[5/النساء]  (           
  ؟ر عن الصغرج  يزول احَ متى 

 بأمرين:  يزول احجر عن الصغر
 البلوغ كا سبق.  :اأول

راء حتى ـوهو حسن الترف ي امال، بأن ُيـعطى ماا  وُيـمتحن بالبيع والش ،الرشدالثاي: 
 ُيـعلم حسن ترفه.

 متى يزول احجر عن السفيه وامجنون ؟ 

رفه ـوا يص ،غبنـرف ي امال فا يُ ـرشد السفيه بأن حسن التص وأد، عقل امجنون ورشإذا 
 . بعد اإشهاد عليهم ت إليهم أمواهمدَ ورُ  ،زال احجر عنهم ، أو ي غر فائدة ،ي حرام

                                     ) قال اه تعاى:
                                  

 .[2]النساء/ (                
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 الوكـالــة - 17
 :هي استنابة جائز الترف مثله فيا تدخله النيابة.  الوكالة 
  :حكمة مروعية الوكالة 

أو تكون  ،الوكالة من حاسن اإسام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغره قد تكون له حقوق
، أو يتواها عنه غره، وليس كل إنسان عليه حقوق، فإما أ ن يبارها بنفسه أخذا  وعطاء 

 قادرا  عى مبارة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له اإسام توكيل غره ليقوم ها نيابة عنه. 
                      )  تعاى: قال اه -1

 .[1/امائدة]  (    
اْلـُمْؤِمُن لِْلـُمْؤِمِن َكاْلبُنْيَاِن، َيُشد  ملسو هيلع هللا ىلص: »ه عنه قال: قال رسول اه عن أي موسى ري او -1

 .(1)متفق عليه«. َبْعُضُه َبْعضا  
  الوكالة: حكم 

 ل فسخها ي أي وقت. عقد جائز، جوز لكل من الوكيل واموكِ الوكالة 
 .ء، أو نكاح ونحو ذلك، ي بيع، أو راأو فعل  الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قولو
                    )  تعاى: قال اه -1

 .[12/الكهف]  (                    

ي َلُه بِِه َشاة   َأْعَطاُه ِدينَارا  ملسو هيلع هللا ىلص َأَن النَبَِي  ري اه عنهالبارقي  َعْن ُعْرَوةَ و -1 َفاْشَرَى َلُه ،  َيْشَرِ
َكِة ي َبيِْعهِ  ، َوَجاَءُه بِِدينَاٍر َوَشاةٍ  ،بَاَع إِْحَداُما بِِدينَارٍ فَ  ،بِِه َشاَتْنِ  َوَكاَن َلِو  ، َفَدَعا َلُه بِاْلَرَ

اَب َلَربَح فيِه.   .()أخرجه البخارياْشَرَى الر 

 :ما تصح فيه الوكالة 

 احقوق ثاثة أنواع: الواجبات و
ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، واحدود  لك تصح الوكالة فيه مطلقا ، وهو ما :اأول

 . ، وتصح من واحد مجموعة، ومن جموعة لواحدونحوها
                                                        

 (. 1515(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3211برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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ا تصح الوكالة فيه مطلقا  وهو العبادات البدنية امحضة كالطهارة، والصاة  : ماالثاي
 ، وكالوكالة ي فعل حرم كأن يوكل من يبيع له اخمر،أو يقتل معصوما ،ونحوما
 ب ماا  ونحو ذلك. أويغص
 الوكالة: أحوال  وعمرته.  تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرضٍ  ما :الثالث
 :تصح مؤقتة كأن يقولتصح مطلقة كأن يقول: أنت وكيي ي إدارة جاري.. والوكالة 

وتصح  ..وتصح معلقة برط كأن يقول: إذا مت إجارة داري فبعها ..أنت وكيي شهرا  
 أنت وكيي اآن، ويصح قبوها عى الفور والراخي.  :قولُمنََجزة كأن ي

 :حكم توكيل اموَكل 

ليس للوكيل أن يوكل فيا ُوِكل فيه إا إذا أذن له اموِكل بذلك، فإن عجز فله التوكيل إا 
 ي اأمور امالية، فا بّد من إذن اموكل.

 :انتهاء الوكالة 

 تبطل الوكالة با يي: 
 ل للوكيل. عزل اموكِ  -3    ا ها.فسخ أحدم -1
 حجر السفه عى أحدما.  -1   موت أحدما أو جنونه. -1
 :صفة التوكيل 

 ، ويشرط ي اأجر أن يكون معلوما  ، وبرضا الطرفن.جوز التوكيل بأجر أو بغر أجر
َرط َضِمن، ـيضمن ما تلف بيده با تفريط، فإن تعدى أو فَ  ا، والوكيل أمن فيا ُوِكل فيه

 حكم طلب الوكالة:  وُيـقبل قوله ي نفي التفريط مع يمينه. 

وم ُتشغله الوكالة عا هو  ،وم خش من نفسه اخيانة ،َمْن علم من نفسه الكفاءة واأمانة
، حتى لو كانت بأجرة واإحسان  ؛ ما فيها من اأجر والثواب فهي مستحبة ي حقه ،أهم
 م العمل.وإما ، اإخاص صدقمع 

                    )  تعاى: قال اه

 .[1/امائدة]  (    
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 الشـركــة - 13
 :هي اجتاع ي استحقاق أو ترف بن اثنن أو أكثر.  الركة 

فااستحقاق كأن يشرك اثنان ي مال كإرث أو عطية، والترف كااشراك ي البيع 
 والراء.

 لركة: حكمة مروعية ا 
إذا قامت عى  ، وناء امال، الركة من حاسن اإسام، وهي سبب حصول الركة 

الشخص  يستطيعهاخاصة ي امشاريع الكرى التي االصدق واأمانة، واأمة بحاجة إليها 
 بمفرده كامشاريع الصناعية، والعمرانية، والتجارية، والزراعية ونحوها. 

                      )  تعاى: قال اه

 .[1/امائدة]  (    
  الركةحكم: 

رف ـبالتص  ينفرد الكافررط أّا ـعقد جائز مع امسلم وغره، فتجوز مشاركة الكافر بش الركة
 ،والتجارة فيا حرم اه من مر ،فيتعامل با حرم اه كالربا، والغش ،من دون امسلم

 ذلك. وأصنام ونحو  ،وخنزير
                )   قال اه تعاى : -1

 .[11]ص/  (      
َأْعَطى َخيَْرَ اليَُهوَد َعى َأْن َيْعَمُلوَها  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  وعن ابن عمر ري اه عنها أن -1

 .(1)متفق عليه. ُر َما َخَرَج ِمنَْهاـَوَيْزَرُعوَها َوهْم َشطْ 
 ل :روط الركات احا 

 الركات التي أباحها الرع يشرط فيها ما يي :
 أن يكون رأس امال حاا  معلوما  من كل ريك. -1
أن يكون الربح مقسوما  بن الركاء حسب أمواهم، أو أحدما الثلث، أو الربع،   -1

 والباقي لآخر.
                                                        

 (.1551(، واللفظ له، ومسلم برقم )1331/أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ( 1)
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 أن يكون عمل الركة ي اأمور واأشياء امباحة رعا . -3
  اتركالأنواع: 

 نوعان:  الركات
وهي اشراك اثنن فأكثر ي استحقاق ماي كااشراك ي مل ك عقار،  ،ركة أماك اأول:

 .أو مل ك مصنع، أو مل ك سيارات ونحو ذلك
رف نفذ ي نصيبه فقط إا ـرف إا بإذن صاحبه، فإن تصـأن يتصمنهم ا جوز أحد فهؤاء 

 الكل. أن جيزه صاحبه فينفذ ي 
 .وهي ااشراك ي الترف كالبيع والراء والتأجر ونحو ذلك ،ركة عقود الثاي:

 : وركة العقود مسة أنواع ، كلها جائزة ، وهي 
وهي أن يشرك اثنان فأكثر ببدنيها وماليها امعلوم ولو متفاوتا   ،نانركة العِ اأول: 

 .ليعما فيه ببدنيها، أو يعمل فيه أحدما ويكون له من الربح أكثر من اآخر
ويشرط أن يكون رأس امال معلوما  من النقود أو العروض امقدرة ها، ويكون الربح 

 ال امشرك حسب ااشراط والراي. واخسارة عى قدر مال كل واحد منها من ام
بجزء معلوم  تَـِجر بهـيَ ـريكن إى اآخر ماا  فَ ـوهي أن َيدفع أحد الش ،ركة امضاربة :الثاي

وعى أي ذلك حصل الراي صح،والباقي  مشاع من ربحه كالنصف أوالثلث ونحوما،
عى العامل يء، وإن تلف وليس  ، رف ُجر من الربحـوإن خر امال بعد التص، لآخر

 .بامال بغر تعد وا تفريط م يضمنه العامل امضارِ 
 ترك ما جب فعله. والتفريط:فعل ما ا جوز من الترفات،  التعدي:  ب أمن ي قبض امال، ووكيل ي الترف، وأجر ي العمل، وريك ي الربح.وامضارِ 
 ،تيها بجاهها دون أن يكون ها رأس مالأن يشريا ي ذموهي  ،ركة الوجوهالثالث: 

اعتادا  عى ثقة التجار ها، فا ربحا فبينها، وكل واحد منها وكيل صاحبه، وكفيل عنه، 
لك بينها عى ما رطاه، واخسارة عى قدر ملكيها، والربح عى ما رطاه حسب ـوامُ 

 ااتفاق والراي. 
رك اثنان فأكثر فيا يكتسبان بأبداها من امباح أن يشوهي  ،ركة اأبدانالرابع: 

 حسب ااتفاق والراي.  ،وما رزق اه فهو بينها ،ف وامهنرَ ـكااحتطاب، وسائر احِ 
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من الركاء إى صاحبه كل ترف  واحد وهي أن يفوض كل ،تفويضكة الراخامس: 
ركات ـ، وهي اجمع بن الشو ذلكوتأجرا  وتوكيا  ونح الركة بيعا  وراء يماي وبدي 

 اأربع السابقة، والربح بينها حسب الرط، واخسارة عى قدر ملك كل واحد منهم 
 من الركة. 

وهذه الركات كلها جائزة ، بل مروعة ؛ ما فيها من التعاون ي كسب الرزق احال ، 
 ونفع الناس ، وناء امال ، وحصول الركة.

                              قال اه تعاى :
 فوائد الركة:  .[12/ النساء]                                    

وحقيق  نان وامضاربة والوجوه واأبدان خر وسيلة لتنمية امال، ونفع اأمة،ركة العِ  -1
 . ، وتيسر احصول عى الرزقالعدل
وعمل من اآخر،  ،ل من الطرفن سويا ، وامضاربة مال من أحدمانان مال وعمفالعِ 

 واأبدان عمل منها معا ، والوجوه با يأخذان بجاهها من الناس.
ركات وامعامات ُيستغنى عن الربا الذي هو ظلم وأكل أموال الناس ـبمثل هذه الش -1

ريعة اإسام لإنسان  فقد أباحت وتتسع دائرة ااكتساب ي حدود امباح، بالباطل،
 ااكتساب منفردا  أو مشركا  مع غره حسب ما ورد ي الرع.

                                         )   قال اه تعاى :
 حكم اأسواق امالية والسلع التجارية ) البورصة ( :  .[1]امائدة/ (   

بيع وراء اأسهم والسندات والصكوك التي تصدرها  سوق اأوراق امالية يتم فيها
 احكومات أو الركات .

 والعمليات التي جري ي هذه السوق نوعان :
 .، فهذه جائزةفيدفع امشري الثمن، ويستلم اأوراق امالية حاا   ،يات عاجلةعمل: اأول
؛ ، فهذه غرجائزةة آجا  فيدفع امشري الثمن، ويستلم اأوراق امالي ،عمليات آجلة:الثاي

 أن فيها بيع ما ا يملك.
 وميع سندات القروض بفائدة ا تصح العقود عليها ؛ أها من الربا امحرم .
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أما سوق السلع والبضائع ، فإن كانت السلعة حارة ي ملك البائع يتم فيها دفع الثمن ، 
 قود جائزة .وقبض السلعة ، وفقا  أحكام الريعة اإسامية ، فهذه ع

أما إن كانت السلع غر موجودة ، لكن يتم دفع الثمن حاا  ، وتسليم السلعة التي م يتم 
 ملكها آجا  ، فهذا العقد غر جائز ؛ أنه قد باع ما ا يملك ، وذلك ا جوز .

                         )   قال اه تعاى:
 حكم استخدام اسم الغر ي التجارة:  .[12]النساء/ (                                   

اتفقت إحدى  ، أو الفنادق، أوأحد امواطنن مع إحدى الشـركات، أو امصارف إذا اتفق
وتعطيه مقابل  ،وا تطالبه بال وا عمل، ات مع مواطن تستخدم اسمه ووجاهتهركـالش

فهذا العمل غر جائز، والعقد غر صحيح؛  ،نسبة من الربح أو ،ذلك مبلغا  معينا  من امال
 ية عنه.نْ ـوالرر، وي الركات السابقة غُ ، والغرر ، واخداع ، ما فيه من الكذب

                 )   قال اه تعاى:
                             

 حكم معية اموظفن :  .[31 -12اء/]النس (           

ما يدفعه غره صورها : أن يدفع كل واحد من أفراد هذه اجمعية مبلغا  من امال مساويا  
، ثم ي الشهر الثاي غ كله ي الشهر اأول لواحد منهم، ثم ُيدفع امبلعند هاية كل شهر

 ، سواء بسواء .كل واحد منهم مثل ما استلم غره آخر .. وهكذا حتى يستلم
وحكم هذه اجمعية أها جائزة ؛ أن اأصل ي امعامات احل ، وهذه اجمعية فيها نفع 

سد حاجة  وي إباحتها ودفع امفاسد، والرع مبناه عى جلب امصالح، للجميع،
 امحتاجن، وعدم إجائهم للمعامات امحرمة من ربا وغره .

َمــثُل امْؤِمنَن ي تَواِدِهْم »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  نها أنعن النعان بن بشر ري اه ع
ــثَُل اجََسِد إَذا اْشتَكى منه عضو  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجََسِد بِالَسَهِر  َوتَراُمِِهْم َوَتَعاطُِفِهْم َم

 .(1)متفق عليه«. َواحَُمى
                                                        

 (، واللفظ له.1512( ، ومسلم برقم )2111البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 1)
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 ،كالنخيل والعنب إى آخر ليقوم بسقيه وما حتاج إليههي دفع شجر له ثمر  امساقاة:  امساقاة وامزارعـة - 14
بجزء معلوم مشاع ما خرج منها  ، هي دفع أرض من يزرعها ويقوم عليها امزارعة:  والباقي لآخر.  ،أو نحوما ،أو الربع ،بجزء معلوم مشاع من ثمره كالنصف

 اة وامزارعة:فضل امساق  والباقي مالك اأرض. ،أو نحوما ،أو الربع ،كالنصف
َما ِمْن ُمْسِلـٍم َيـْغِرُس َغْرسا ، َأْو َيْزَرُع َزْرعا  :» ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه 

 حكمة مروعية امساقاة وامزارعة:   .(1)متفق عليه«.َفيَْأُكُل ِمنْـُه طَْر  أَْو إْنَسان  َأْو َبـِهيَمة  إَا َكاَن َلـُه بِـِه َصَدَقة  
ولكن ايستطيع سقيها ،أويملك اأرض واحب،ن الناس َمْن يملك اأرض والشجرم

 ، أو لعجزه. والعناية ها، إما لعدم معرفته، أو انشغاله
 .وا أرض ، وا حب ،شجر عندهلكن ليس  ،ومن الناس من يملك القدرة عى العمل

، وتنمية للثروة، فلمصلحة الطرفن أباح اإسام امساقاة وامزارعة عارة لأرض
  :امساقاة وامزارعةحكم   والشجر. واأرض وا ملك امال  ،وتشغيا  لأيدي العاملة التي ملك القدرة عى العمل

 .اآخر اعقد ازم، وا جوز فسخها إا برضامساقاة وامزارعة 
 الطرفن.  اويشرط ها مدة معلومة ولو طالت، وأن تكون برض

امساقاة وامزارعة ي بستان واحد، بأن يساقيه عى الشجر بجزء معلوم  جوز اجمع بنو
 .أوخضار ونحوما ،من قمح مشاع من الثمرة، وبزرعه اأرض بجزء معلوم مشاع من امزروع

ا ِمْن َثَمٍر أَْو َزْرٍع. َعاَمَل َخيَْرَ بَِشْطِر َما َيـْخُرُج ِمنْـهَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن ُعَمـَر َرِيَ اه َعنْـُهـَا َأَن النَبَِي 
 :امخابرةحكم   .()متفق عليه

أو جعل له  ،أن جعل امزارع لصاحب اأرض ما عى اجداول والسواقي امخابرة:
 .جانبا  معينا  من الزرع

                                                        

 (.1553(، ومسلم برقم )1311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1551( واللفظ له، ومسلم برقم )1311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 فتقع اخصومة. ،غررا  وجهالة وخطرا ، فقد يسلم هذا وهلك هذاها حرمة؛ أن في وامخابرة
َرِقِي َعْن َحنَْظَلَة ال َقاَل ُكنَا ُنْكِري  ، ُكنَا َأْكثََر اْأَنَصاِر َحْقا   :َسِمَع َرافَِع ْبَن َخِديٍج َيُقوُل  أنهز 

 ، فنََهاَنا َعْن َذلَِك  ، ْخِرْج َهِذهِ ـفُرَبَا َأْخَرَجْت َهِذِه َوَمْ تُ  ، اْأَْرَض َعى َأَن َلنَا َهِذِه َوهُْم َهِذهِ 
 حكم إجارة اأرض:  .(1)أخرجه مسلم.ُق َفَلْم َينَْهنَاَوَأَما اْلَورِ 

 أوالثلث ونحوما. ،وبجزء معلوم مشاع ما خرج منها كالنصفأ ،جوزإجارة اأرض بالنقود
َؤاَجَرِة ـَزاَرَعِة َوَأَمَر بِامُ ـهى َعِن امُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسوَل عن ثابت بن الضحاك ري اه عنه 

 حكم بيع البساتن:  .()أخرجه مسلم.«ِهَا َا َبأَْس » :َوَقاَل 
فهو للبائع ، (، والشجر ثمره باد ِقحـلُ  ر )ـِشجر، فإن كان النخل قد أُبإذا باع أرضا  فيها نخل أو -1

 ه فهو للمشري. عُ لْ وإن كان النخل م ُيَؤَبر، والشجر م يظهر طَ ، إا أن يشرطه امشري فهو له
 .يل أو غرها من اأشجار حتى يبدو صاحهاا يصح بيع ثمر النخ -1

وا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وإذا باع الثمر قبل بدّو صاحه مع أصوله، أو باع الزرع 
 اأخر مع اأرض جاز ذلك، أو باع الثمرة برط القطع ي احال جاز.

فريط، ثم أصابتها آفة إذا اشرى أحد ثمرة وتركها إى احصاد أو اجذاذ با تأخر وا ت -3
 ساوية كالريح والرد ونحوما فأتلفتها فللمشري أن يرجع بالثمن عى البائع. 

 ومطالبة من أتلفها ببدله. أو اإمضاء ، بن الفسخ َرمشرٍ ـوإن أتلفها آدمي ُخيِ 
ثَِاِر َحتَى َيبُْدَو َهى َعْن َبيِْع الـنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوَل ري اه عنها أن  بِن ُعَمرَ  اه َعْن َعبْدِ 
 حكم اقتناء الكاب:  .(6)متفق عليه.َهَى اْلبَاِئَع َوامُبْتَاعَ  ، َصَاُحَها

  .ككلب صيد، أو ماشية، أو زرع حـرم عى امسلم اقتناء الكاب إا ما فيه مصلحة
ٍد َوا ـَكْلِب َصيْ َمْن اقتَنَى َكْلبا  َليَْس بِ : »قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه 

 .()متفق عليه«.َماِشيٍَة َوا َأْرٍض، َفإَنـُه َينُْقُص ِمْن َأْجِرِه قراَطاِن ُكَل َيْومٍ 
                                                        

 (.1517برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1512برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1531(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1121خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( 3)
 (، واللفظ له.1575(، ومسلم برقم )1311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 حكم اإجارة:  بعوض معلوم. ،مدة معلومة ،معلومة ،عقد عى منفعة مباحة اإجارة:  اإجــارة -15
 إذا مت. عقد ازم من الطرفن جائزة ، وهي اإجارة

 عقد بكل لفظ يدل عليها كأَجرتك وأكريتك ونحو ذلك ما جرى به العرف. وتن
 (                                     ) قال اه تعاى: -1
 .[12/القصص]
يِل ِمْن َبني الدِ  َوَأبوَبْكٍر َرُجا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهاْستَْأَجَر َرُسوُل : َقاَلْت  َعنَْها اهَعائَِشَة َرِي  عنو -1

َوَواَعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعَد َثَاِث  ،َفَدَفَعا إَِليِْه َراِحلتَيِهَا  ، َوُهَو عى ِديِن ُكَفاِر ُقَرْيشٍ  ِخِريتا   َهاِديا  
 حكمة مروعية اإجارة:   .(1)أخرجه البخاري. ليَاٍل بَِراِحلتَيِهَا ُصبَْح َثَاٍث 

ف رَ ، فهم حتاجون أرباب احِ مع بعضبعضهم اإجارة فيها تبادل امنافع بن الناس 
، واانتفاع للعمل، والبيوت للسكنى، والدواب والسيارات واآات ونحوها للحمل والركوب

الطرفن،  مع انتفاع ،من امال ى الناس، وقضاء  حاجاهم بيسرلذا أباح اه اإجارة تيسرا  ع
 اإجارة: أنواع   فلله احمد وامنة. 

 نوعان: اإجارة
 أن تكون عى عن معلومة كأَجرتك هذه الدار أو السيارة بكذا. : اأول

، أو نقل أو حرث أرض ،أن تكون عى عمل معلوم كأن يستأجر شخصا  لبناء جدار الثاي:
 روط اإجارة:   . ذلك نحوبضاعة، أو نظافة منزل و

 يشرط لصحة اإجارة ما يي:
 ز الترف. جائ يكون كل من العاقدينأن  -1
 معرفة امنفعة كسكنى الدار، أو خدمة اآدمي.  -1
 . ، ومعرفة مدة اإجارة معرفة اأجرة -3

                                                        

 (.1121برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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أن تكون امنفعة مباحة كدار للسكن، فا تصح عى نفع حرم كأن يؤجر دارا  أو حا   -1
 . ونحو ذلك أو لبيع امحرمات، ل داره كنيسة عْ ورا  للبغي، وَج لبيع اخمر، ودُ 

 .أو صفة، وأن يعقد عى نفعها دون أجزائها ،العن امؤجرة برؤية معرفة -5
 ،أن يقدر عى تسليمها، وأن تشتمل عى امنفعة امباحة، وأن تكون ملوكة للمؤجر -2

 . تأجرها أو مأذونا  له ي
 أن تكون اإجارة برضا الطرفن ، إا من أُكره بحق. -7
 طرفن.حصول اإجاب والقبول بن ال -1

                                            ) قال اه تعاى:
                                         

 .[17-12/القصص ] (                           
 م بيع العن امؤجرة:حك  .أو رضاع إا بإذن زوجها ،ة تأجرنفسها لعملزوجواجوزلل

امستأجر  جوز بيع العن امؤجرة كالدار والسيارة ونحوما، ويأخذها امشري بعد استيفاء
 حكم تأجر العن امؤجرة:  وانتهاء مدة إجارته.  ،منفعته

جوز للمستأجر أن ينتفع بالعن امؤجرة بنفسه، وله إجارها من يقوم مقامه با شاء إن 
 أحوال دفع اأجرة امعتادة:  . استعاا  ا بأكثر منه  ،أقل منهأو  ،كان مثله

صح  ،با عقد ، إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطا ، أو استأجر َماا  
 حكم إجارة الوقف:  . ، وهكذا ي كل يء معتاد معلوم متكررذلك كله بأجرة العادة

وللثاي حصته من  ، م تنفسخ  وانتقل إى من بعده، ، فإن مات امؤجر تصح إجارة الوقف
 متى جب اأجرة؟   م بيعه حرمت إجارته إا الوقف، واحر، وأم الولد.رُ ـكل ما َح ، واأجرة

وإن تراضيا عى التأجيل، أو ،  جب اأجرة بالعقد، وجب تسليم اأجرة بعد مي امدة
 .التعجيل، أو التقسيط جاز
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 يُـعطى ُأجرته قبل أن جف عرقه. ـإذا قى عمله متقنا  تاما ، فَ  ويستحق اأجر أجرته
َقاَل اه َتَعاى: َثاَثة  َأنا َخْصُمُهـْم َيْوَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 

تَْأَجَر َأِجرا  َفاْستَوَى القيَاَمِة: َرُجل  َأْعطَى ي ُثَم َغَدَر، َوَرُجل  َباَع ُحّرا  َفَأَكَل َثَمنَـُه، َوَرُجل  اْس 
 حكم ضان العن امؤجرة:  .(1)أخرجه البخاري«. ِمنْـُه َوَلـْم ُيـْعطِِه َأْجَرهُ 

 حكم اجمع بن البيع واإجارة:  .ىما م يفرط أويتعد  ا يضمن اأجرما تلف بيده

رة ـبعش لبستاناتك هذا إذا مع بن بيع وإجارة فقال: بعتك هذا البيت بائة ألف، وأَجرْ 
تك رْ وكذا لو قال: بعتك هذا البيت، وأجَ ، صح البيع واإجارة ،قبلت :آاف، فقال اآخر

 حكم اإجار امنتهي بالتمليك:  . بواسطة أهل اخرة ط العوض عليها عند احاجةبائة ألف صح، ويقَس  الدكانهذا 

ما بتأجر اآخر سلعة معينة صورة اإجار امنتهي بالتمليك: أن يتفق طرفان فيقوم أحد
كسيارة أو عقار مقابل أجرة معينة تدفع عى أقساط ي مدة حددة ، تنتقل بعدها ملكية 

، فإن م يسدد اأقساط أو بعضها فللمؤجر بيعها وأخذ السلعة للمستأجر بعد اكتال السداد
 . حقه من ثمنها

عى سلعة واحدة م تتيقن  ،رة، وبيعوهذا العقد اجوز؛ ما فيه من اجمع بن عقدين: إجا
وما يغني عنه أن يكون العقد بيعا  مقسطا  ، ويأخذ امرف أو غره ما يتوثق به إحداما، 

للسداد من رهن أو كفالة ، وا داعي لسلوك هذا العمل ، وإذا خلف عن السداد باع الرهن 
 واستوى حقه، حسب ااتفاق بن الطرفن .

                            ) قال اه تعاى:
ق عى الُقـَرب:  .[12/النساء ] (                                     حكم أخذ الَرز 

 جوز أخذ اأجرة عى التعليم، وبناء امساجد ونحوها. 
 .الأو امعلم للقرآن َرْزقا  من بيت ام  أو امؤذن  جوز أن يأخذ اإمامو

 وما يأخذه من بيت امال إعانة عى الطاعة ولو أخذ َرْزقا ، تعاى أثيب ٬وَمْن عمل منهم 
                                                        

 (.1171برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 .ا عوضا  أو أجرة عى عمله ،العمل ؛ أنه ملتزم هذامن وي اأمر
 . وا جوز فِعل هذه القربات بأجرة يشرطها ؛ أها عبادة أجرها عى اه عز وجل

                                           ) قال اه تعاى:
 حكم تأجر أهل امحرمات:  .[111/الكهف ] (            

كآات اللهو امحرمة، واأفام  امحرماتاجوز تأجر البيوت وامحات عى من يبيع 
، وَمْن يتخذ  لبنوك الربويةاخليعة، والصور الفاتنة، وكذا َمْن يتعاطى امعامات امحرمة كا

 أومأوى  أهل اماهي والزنى ونحو ذلك كمحات بيع الدخان، البيت معما  للخمر،
 هى اهالذي  أن ي تأجرذلك إعانة عى امحرم وأرطة الفيديو والغناء؛ وحلق اللحى،

 عنه.  ورسوله
                  ) قال اه تعاى: -1

 .[1]امائدة/ (  
 (                     ) قال اه تعاى:و -1
 حكم َدف ع بدل اخلو:  .[23/النور]

 بدل اخلو هو: مبلغ ماي ُيدفع من امالك أو امستأجر للطرف اآخر ، وله صور :
امال مقابل أن يدفع امستأجراجديد للمستأجراأول أثناء مدة اإجارة مبلغا  من : اأوى

التنازل عن بقية امدة له ، فهذا البدل جائز رعا  إذا كان عقد اآجار مطلقا  ، أومقيدا  ، 
 وري امالك با جرى .

، بدل اخلو؛ انتهاء مدة ااجارةحل بعد انقضاء مدة اإجارة فا إذا كان ااتفاق تم: الثانية
 فتعود العن إى مالكها .

، اأجرة؛ أمية امكان امستأجرقيمة ستأجر للالك مبلغا  مقطوعا  غرأن يدفع ام: الثالثة
 حكم استقدام الكفار إى جزيرة العرب :  ويعد ذلك من اأجرة امتفق عليها ، فهذا جائز مرة واحدة .

ا جوز دخول الكفار من أهل الكتاب وغرهم إى جزيرة العرب إا حاجة ماسة ثم 
 .أمر بإخراجهم ؛ لئا جتمع ي جزيرة العرب دينان ملسو هيلع هللا ىلص؛ أن النبي خرجون بعد إنجازها 
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وامؤسسات  للعمل واخدمة ي البيوت - مسلات مسلات أوغر -واجوزاستقدام النساء 
 إا بثاثة روط : ونحوما

وجود َمـْحرم امرأة معها..عدم اخلوة ها..وجود احاجة اماسة استقدام امرأة غر 
 .امسلمة

                                               )قال اه تعاى :  -1
 .[7/احر]  (

َأُْخِرَجَن اليَُهوَد : » َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسِمَع َرُسوَل  أنهري اه عنه  عمر بن اخَطاب عنو -1
 .(1)مسلمأخرجه «.  َا ُمْسِلا  َوالنََصاَرى ِمْن َجِزيَرِة الَعَرِب َحتَى َا أََدَع إِ 

ا ُتَسافِِر امَْرَأُة إا َمَع ِذي َمـْحَرٍم، : »ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال : قال اري اه عنهابن عباس  عنو -3
 حكم إقامة شعائر الكفر:  .()متفق عليه«. َوا َيْدُخُل َعَليْـَها َرُجل  إا َوَمَعَها َمـْحَرم  

ي أي مكان، ويتأكد التحريم ي جزيرة  ،ي أرض اه ،ا جوز إقامة شعائر الكفر باه
العرب، فاجوز أن تبنى فيها كنائس، أو معابد، أو بِيَع؛ أنه ا جتمع ي جزيرة العرب 
 دينان، أما َتـَدي ن اإنسان بنفسه فقط فليس مقصودا ، وا جوز سكنى الكفار ي جزيرة العرب

 . وحق للمسلمن وحدهم أها صحن اإسام، إا لرورة؛
                              )قال اه تعاى :  -1

                                           
 .[51-12/امائدة]  (                          

ِركَن ِمْن ـَأْخِرُجوا امُْش » :ملسو هيلع هللا ىلصه قال رسول اعن ابن عباس ري اه عنها قال: و -1
 .(6)متفق عليه«. َجِزيَرِة اْلَعرِب 

 
 
 

                                                        

 (.1727برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1311(، واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1232(،  ومسلم برقم )3153، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 .الغاية قبل غره اإنسان الَسبْق: بلوغ   قبــ الَس  - 16

 .وامسابقة جائزة، وقد تكون مستحبة، حسب النية والقصد
 حكمة مروعية امسابقة:    ض امبذول من سبق.وَ ـهو العِ  والَسبَق:
؛ ما فيها من امرونة  روعتانـبقة وامصارعة من حاسن اإسام، وما مشامسا

د، وهيئة لَ ـوالتدريب عى الفنون العسكرية،والكروالفر،وتقوية اأجسام، والصرواجَ 
 امسابقة: أنواع   اأعضاء واأبدان للجهاد ي سبيل اه تعاى. 

وتكون  ..الرمي بالسهام واأسلحةوتكون ب ..بن اأشخاصو تكون بالَعدْ امسابقة 
 روط صحة امسابقة:   باخيل واإبل. 

 يشرط لصحة امسابقة امروعة ما يي:
 أن يكون امركوب أو اآلة التي يرمي ها من نوع واحد.  -1
 ومدى الرمي.  ،حديد امسافة -1
 أن يكون العوض معلوما  مباحا .  -3
 حكم امصارعة واماكمة:   تعين امركوبن أو الرامين. -1

إذا م ، دلَ ويبعث عى الصر واجَ ، تباح امصارعة والسباحة وكل ما يقوي اجسم -1
 .، أو تكثر أخطارهأويكون فيه ارتكاب حظور ،أو عن ما هو أهم منه ،ُيشغل عن واجب

ها من اماكمة وامصارعة احرة التي مارس اليوم ي حلبات الرياضة حرمة؛ ما في -1
اخطر حصول ، وها، واإلقاء بالنفس إى التهلكةحكيم غر رع اه عند اإصابة ونحو

 .، واستباحة امحرمات وكشف العورات ،ررـوالض
، وا جوز اخاذها بامقاتلة بينها اجوز التحريش بن البهائم وإغراء بعضها ببعضو

 .، ومن فعل ذلك فهو آثم وظام ومعتدغرضا  للرمي
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 (                                          )قال اه تعاى:  -1
 .[125/البقرة ] 
                          )قال اه تعاى: و -1

                                        
 .[31 -12/النساء ](                   

 :حكم أخذ الِعـَوض ي امسابقات 

 ي امسابقات له ثاث حاات:الِعـَوض أخذ 
ا يعن عى ونحوها م وهو امسابقة ي اإبل أو اخيل أو الرمي ،بعوض السباق جوز :اأوى

 .(1)أبو داود والرمذيأخرجه «. َق إَا ي نَْصٍل أَْو ُخٍف أَْو َحافِرٍ ــا َسبَ : »ملسو هيلع هللا ىلصلقولـه ؛ اجهاد ي سبيل اه
وجوز امسابقة ي العلم الرعي ، وإعطاء اجوائزعليها ؛ ما ي ذلك من نفع اإسام ، 

 وحصيل العلم ، وتشجيع من يطلبه وحفظه ويعِلمه.
 كالنرد والشطرنج والقار ونحوها. كل حرم، وهوبغر عوضوا، ا جوز بعوض :الثانية
وهذا هو اأصل  ،من امتسابقن أو أحدما جوز بعوضوا، عوضبا جوز :الثالثة

امتسابقن  لغر، لكن جوز ما فيه منفعة واأغلب كامسابقة عى اأقدام والسفن ونحوها
 الفائز تشجيعا  له جائزة. يأن يعط
 :هو كل معاملة مالية حصل ها الُغنم أو الُغرم با جهد، وهو امير. القار 

 ير:حكم القار وام 

 .درْ ــحرم القار، وامير، واللعب بالنَ 
                            )قال اه تعاى:  -1

                                
 .[21-21]امائدة/(                        

َمْن َلِعَب بالنَرَد ِشِر َفَكأنا َصبَـَغ َيَدُه ي : »قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َي بالنَ  أنَ  هُ نْ عَ  اهُ  ِيَ رَ  ريدةَ بُ  نْ عَ وَ  -1
 .()أخرجه مسلم«. َلـْحـِم ِخنِْزيٍر وَدِمهِ 

                                                        

 (، وهذا لفظه.1711(،  وأخرجه الرمذي برقم )1571/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 : حكم امسابقات ي وسائل العام 

الناس  ، وأكل أموالغالبات إذا خلت من الظلم والربا، والغرر واميرميع امسابقات وام
، وم تشتمل فهذه جائزة إذا حققت ها مصلحة ،غانا  أو ساما  ن امتسابق إما بالباطل، وكا

 عى مفسدة ، ومن ذلك امسابقات ي وسائل اإعام امختلفة .
أما إذا كان امتسابق غانا  أو غارما  ، بأن يدفع نقودا  ليدخل ي امسابقة ، أو ليتم ااتصال 

، انم إن كسب ، أو غارم إن م يكسبإما غ فهذا ا جوز ؛ أنه هنا ،باجهة صاحبة امسابقة
 حكم اليانصيب :  من أكل أموال الناس بالباطل .وهذا 

من كل واحد ، ابتغاء كسب صغرا  هو لعبة يدفع فيها جموعة من الناس مبلغا   :اليانصيب
 ، ثم ُيسحب منها رقم ، فمنلكل مساهم رقم ، وُتـجمع اأرقامالنصيب الكبر ، ويكون 

 .ه فاز بكل امال امجموع، وله صور أخرىخرج رقم
نم النصيب كله ، أو واليانصيب من امير والقار ؛ أن كل واحد من امسامن إما أن يغ

ما  ؛، فا جوز اليانصيب بأي شكل كانيغرم ما دفعه، وهو حرم؛ أن إثمه أكر من نفعه
              :  يورثه من العداوة والفرقة بن الناس

 حكم اللعب بالكرة:    [ .21] امائدة/       
 اللعب بالكرة من اأمور امباحة إذا كان ي حدود الرع.

فإن أدى اللعب ها إى ترك فريضة أو تأخرها، أو الوقوع ي معصية ، أو كانت سببا  ي 
كر اه وعن صارت من اللهو الباطل الذي يصد عن ذ جلب مفسدة، أو فوات مصلحة،

وما أفى إى  أن درء امفاسد مقَدم عى جلب امصالح، الصاة، فيحرم اللعب ها؛
 .، ووقت امسلم كله عبادة وطاعة، وتلك معصية ا طاعةامحَرم فهو حَرم

وكم حصل بامسابقات الرياضية من إضاعة اأموال واأوقات والصلوات ، وكم حصل 
ل من الواء والراء لتلك الفرق الرياضية ، وكم حصل من من السب والشتم ، وكم حص

 ااختاط بن الرجال والنساء وغر ذلك من امفاسد التي حرمها اه عز وجل.
واأَْوى بامسلم أن حفظ وقته فيا ينفعه وينفع اخلق من عبادة اه ، والدعوة إليه، 
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ذلك من امنافع الدينية  وتعليم رعه،وكسب امعاش،واإحسان إى الناس ونحو
 والدنيوية، وجعل للرويح عن النفس جزءا  يسرا  من وقته.

وأما أْخذ الِعَوض ي امباريات الرياضية، أو بيع وراء الاعبن، فهذا كله من أكل أموال 
ف للال فيا ا جوز.  الناس بالباطل، وَرْ

  .[115/امؤمنون]   (                  ) قال اه تعاى: -1 
                             ) وقال اه تعاى : -1

  .[123-121/اأنعام]   (                    
                     )قال اه تعاى: و -3

                                     
 حكم حوافز الراء :  .[31 -12/النساء ](                        

ي امؤسسات والركات وامحات التجارية وغرها جائزة ، تخفيضات لكاحوافز الراء 
ا يوقع ررا  بغره من  ، وأنيزيد صاحب امحل ي قيمة السلعة لكن برط أن ا

ة ، وأن ا يكون ي عمله غش أو خداع أو ، وأن ا يشرط الراء لدخول امسابقامحات
 خيانة للمستهلك ، وأن ا يشري امتسابق سلعة ا حتاج إليها من أجل امسابقة .

وبطاقة الفنادق وركات الطران وامؤسسات التي منح نقاطا  جلب منافع مباحة جائزة 
بعوض فا جوز ؛ ما إذا كانت جانية ؛ ما فيها من مصلحة الطرفن ، فإن كانت ُترف 

 فيها من الغرر ، وأكل أموال الناس بالباطل .
                                  )قال اه تعاى : 

 .[1/امائدة ](    
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 هي إباحة نفع عن تبقى بعد استيفائه ثم ردها با عوض.  العارية:  العـاريــة - 12

 : ة العاريةحكمة مروعي  عن العوض.سميت بذلك لتعِرها 
قد حتاج اإنسان إى اانتفاع بعن من اأعيان وهو ا يستطيع أن يتملكها، وا يملك ماا  

 .يدفع أجرها، وبعض الناس قد ا تقوى نفسه عى الصدقة أو اهبةل
 ،معرومن هنا رع اإسام العارية قضاء  حاجة امستعر، مع حصول اأجر والثواب لل

 مع بقاء العن له.  ، ببذل امنفعة أخيه
                        )قال اه تعاى : 

 :العاريةحكم   .]111النساء/[(              

سنة مندوب إليها؛ ما فيها من اإحسان، وقضاء احاجات، وجلب امودة وامحبة،  العارية
 و فعل يدل عليها.وتنعقد بكل لفظ أ

 وتتأكد مع استغناء امالك عنها ، وحاجة اإنسان ها ، وهي من التعاون عى الر والتقوى.
                       )قال اه تعاى :  -1

 .]1امائدة/[(    
ِمْن  َفَرسا    ملسو هيلع هللا ىلصاَر النَبِي  ِدينَِة َفاْستَعَ َكاَن َفَزع  بِام قال: بن مالك ري اه عنه أَنس وعن -1

ءٍ »:َفَركَِب َفَلَا َرَجَع َقاَل  ،َأي َطْلَحَة ُيَقاُل َلُه امَنُْدوُب   .«ا  َوإِْن َوَجْدَناُه َلبَْحر ،َما َرَأينَا ِمْن َيْ
 روط صحة العارية:   .(1)متفق عليه

 يشرط لصحة العارية ما يي: 
، وأن يكون النفع مباحا ، وأن يكون امعر أها  للترع، أن تكون العن منتفعا  ها مع بقائها

 ما تباح إعارته:   أومأذونا  له فيه ، وأن يكون امستعر أها  للترف. ومالكا  ما يعره

من امباحات،  ونحوها تباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والدابة، والسيارة، واآات
                                                        

 (.1317سلم برقم )(، واللفظ له، وم1217أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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حب إعارة كل ما فيه طاعة ه عز وجل أو إعانة عليها وكل ما جاز بيعه جازت إعارته ، وتست
 ما حرم إعارته:  . ككتب العلم الرعي وآات النسخ والطباعة ونحو ذلك ما فيه منافع للناس 

ور للبغاء، ٬ما فيه معصية إعارة  حرم واأجهزة لرؤية  تعاى كاأواي لشـرب اخمر، والد 
 . حش ونحوهاأو ساع  امحرمات كاأغاي والفوا

                       )قال اه تعاى : 

 حفظ العارية:  .]1امائدة/[(    

للمستعر  وردها سليمة إى صاحبها، وا جوز ،جب عى امستعر امحافظة عى العارية
 ضان العارية:حكم   أن يعر العارية لغره إا بإذن مالكها. 

 ر حفظ العارية ، وُحسن استعاها ، وردها سليمة إى صاحبها.جب عى امستع
عى اليد ما  سواء فرط أو م يفرط، فإنَ  ،ُتضمن العارية مطلقا  إن تلفت بيد امستعرو

 أخذت حتى تؤديه، إا أن يتنازل عنها امعر فيسقط الضان.
                                  )قال اه تعاى :  -1

 .]51النساء/[ (                              
 م ثاثنَ هِ طِ ي فأعْ ُس رُ  ا أتتَك إذَ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهقال ي رسول  : ري اه عنه قالوعن يعي  -1
 ْل بَ »أو عارية مؤَداة؟ قال:  ؟، أعارية  مضمونةاهقال: فقلت: يارسول   «عرا  بَ  وثاثنَ ، عا  رْ دِ 
 انتهاء عقد العارية:  .(1)أخرجه أبوداود«. َداة  ؤمُ 

 ينتهي عقد العارية با يي :
 احجر عى امعر بسبب اإفاس. -3طلب امعر العارية ، أو رد امستعر العارية.     -1

 احجر عى أحد العاقدين بالسفه. -1    موت أحد العاقدين أو جنونه. -1
 

                                                        

 (.3522أخرجه أبوداود برقم ) صحيح/( 1)
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 الغصــب - 18
 :ونحوما ومنقول من عقار ظلا  غره  حقى هو ااستياء ع الغصب. 
 :أقسام الظلم 

 : أقسام الظلم ثاثة
 وظلم ا ُيـغفر. ..وظلم ُيـغفر ..ظلم ا يركه اه

وأما الظلم الذي ُيـغفر فظلم من مات مركا ،  فأما الظلم الذي ا ُيـغفر فالرك ا يغفره اه
 يقتص اه لبعضهم من بعض ،ا ُيرك فظلم العباد وأما الظلم الذي، العبد فيا بينه وبن ربه

 .يوم القيامة
                       ): قال اه تعاى -1

 . [112/النساء]  (         
  (                              ): قال اه تعاىو -1
 . [111/النساء]
 :أنواع امحرمات 

 مات ي الرع نوعان:امحر
والنجاسات  ،واخبائث،وحم اخنزير،والدم ،امحرمات من اأعيان: كاميتة :اأول

 .ما تعافه النفوس ، وتنفر منه ونحوها
 الغصب،و ،والغش ،وااحتكار ،والقار ،رـواميس ،رفات: كالرباـامحرمات من التصالثاي: 

، وكا النوعن فيه أرار  موال الناس بالباطلذلك ما فيه ظلم وأكل أ وبيوع الغرر ونحو
 .، وفيه آثام وعقوباتوأمراض وأخطار

فاحتاج إى رادع  النفس، والثاي تشتهيه، ، فا حتاج إى رادع يمنع منهفاأول تعافه النفس
 وزاجر وعقوبة منع من الوقوع فيه.

  :حكم الغصب 
 .؛ أنه اعتداء عى مال الغر بغرحق الغصب حرام

 . ، والغصب بضد ذلك وا حل أحد أن يأخذ من غره شيئا  مها كان إا بطيبة من نفسه
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            ): قال اه تعاى -1
 . [111]البقرة/  (      

َمْن َأَخَذ ِشْرا  ِمَن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعيد بن زيد ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1
 .  (1)متفق عليه«.  ـا  َفإَنـُه ُيَطَوُقـُه َيْوَم الِقيَاَمِة ِمْن َسبِْع َأَرِضنَ اأَْرِض ُظلْ 

 :حكم من أحدث ي اأرض امغصوبة 

 ،وضان النقص ،وإزالة البناء ،لزمه القلع ،أو بنى فيها ،إذا َغصب أرضا  فغرسها -1
 والتسوية إن طالبه امالك بذلك، وإن تراضيا عى القيمة جاز. 

وعليه أجرة اأرض ، فهو للغاصب ، وردها بعد أخذ الزرع ،  إذا زرع الغاصب اأرض -1
 وإن كان الزرع قائا  فيها ُخِر رها بن تركه إى احصاد بأجرة مثله، وبن  ،مالكها

  ، وي كا احالن الغاصب آثم؛ أنه معتد ظام.ذه بنفقتهأْخ 
                          ): قال اه تعاى

 . [21/النحل]  (              
 :حكم رد امغصوب 

أنه حق غره فوجب رده،  ؛ م أضعافهرِ ـجب عى الغاصب رد ما غصبه عى صاحبه ولو غَ 
 ل كا لو أخذ امال مضاربة.لغاصب سهم امثل، فيعامَ فلجر ي امغصوب ـوإن اتَ 

 الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه ي يده. وإن كانت للمغصوب أجرة فعى 
 :احكم إذا غيـَر امغصوب 

وأرش ، راخشب ونحو ذلك لزمه رده مالكهأو نج ،الثوبقّر أو ،إذا نسج الغاصب الغزل
 . ؛ أن يده معتدية وا يء للغاصب ،نقصه
 :حكم َخل ط امغصوب بغره 

 حاات: فله ثاث له، أو أرز بمثله ونحوماط الغاصب ما أخذه با ا يتميز كزيت بمثلَ إذا َخ 
وإن نقصت ضمنها الغاصب، وإن ، إن م تنقص القيمة وم تزد فها ريكان بقدر ماليها

 زادت قيمة أحدما فلصاحبه. 
                                                        

 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )3121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :احكم إذا تلف امغصوب 

 حكم ترفات الغاصب:  م مثله، وإا يكن مثي فقيمته يوم تعَذر امثل. رِ ـب من مغصوب مثي غَ ـَ يعَ ما تلف أو تَ 

 ونكاح وحج ونحو ذلك موقوفة عى إجازة امالك، فإنْ  وتأجر ترفات الغاصب من بيع
 قبل قوله ي الغصب:ـمن يُ   . ؛ أن ما ُبني عى الباطل فهو باطل أجازها وإا بطلت

قول الغاصب مع يمينه ما م تكن بينة للالك،  ،أوصفته ،أوقدره،القول ي قيمة التالف
 َوت امُلك عى غره:ـن فــكم مـح  القول ي رده وعدم عيبه قول امالك ما م تكن بينة.و

ضمنه،  ،أو تلف ،فذهب ما فيه ،أو قيدا   ،أو رباطا   ،أو َحّل وكاء   ،أو بابا   ،إذا فتح قفصا   -1
 ؛ أنه َفّوته عليه.  سواء كان مكلفا  أو غر مكلف

 حكم ما أتلفته البهائم:  فأتلف شيئا  ضمنه. ، أو طرا  جارحا   أو ذئبا  فأطلقه ، دا  أو أس ، من اقتنى كلبا  عقورا   -1

وما ، إذا أتلفت البهائم شيئا  من الزروع ونحوها ليا  ضمنه صاحبها؛ أن عليه حفظها ليا  
 َرط صاحبها فيضمن ـفَ  إا إنْ  ،أتلفته هارا  م يضمنه؛ أن عى أهل امزارع حفظها هارا  

 أحكام رد امغصوب:  ا أتلفته.م

مه احاكم إن كان عدا ، أو تصدق به عنه، سلَ  ،وجهل صاحبه ،إذا أراد رد امغصوب -1
 جزه صاحبه فيا بعد. ـويضمنه إن م يُ 

وودائع للناس، ورهون  وأمانات، ورقات، إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، -1
، وله رفها ي مصالح امسلمن عنهم، ها فله الصدقة، عرف أصحاهاونحوها، وم يُ 
 :حكم إتاف اأشياء امحرمة  . ، وله تسليمها للحاكم اأمن إن شاءويرأ من عهدها

ا ضان ي إتاف آات اللهو، والصلبان، وأواي اخمر، وكتب الضال وامجون، 
بأمر احاكم  وآات السحر ونحوها؛ أها حرمة ا جوز بيعها، لكن يكون إتافها

 ورقابته؛ ضانا  للمصلحة، ودفعا  للمفسدة. 
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 حكم ما أكلته النار: 

فتعدت إى ملك غره بتفريطه فأتلفت شيئا  ضمنه، ا  لغرض صحيح نارا  بملكه أوقد َمنْ 
 ؛ أنه ليس من فعله وا بتفريطه.  فا ضان عليهونقلتها إن طرأت ريح 

 حكم دهس البهائم عى الطرق: 

ربتها سيارة فهلكت فهي ـفض م إذا اعرضت الطرق العامة امعبدة باإسفلت ونحوهالبهائ
واعراضها  هدر ا ضان عى َمْن أتلفها إن م يفرط أويتعَد، وصاحبها آثم بركها وإماها

 . ي طرق السيارات
 حكم امال امغصوب: 

 ر امظام.وجب عليه رده، وكذا سائ ،حرم عى الغاصب اانتفاع بامغصوب
                       )قال اه تعاى :  -1

 .]1امائدة/[(    
َمْن َكاَنْت َلـُه َمْظَلـَمة  أَِخيِه ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

ٍء َفْليَتَـَحَلْلـُه ِمنْـُه اليَْوَم َقبَْل أَ  ، إْن َكاَن َلـُه َعَمل  َصالِـح  ِعْرِضِه َأْو َيْ  ْن ا َيُكوَن ِدْينَار  َوا ِدْرَهـم 
 «.ئاِت َصاِحبِـِه َفُحـِمَل َعَليْـهِ ــُأِخَذ ِمنْـُه بَِقْدِر َمْظَلـَمتِه، َوإْن َلـْم َيُكْن َلـُه َحَسنَات  ُأِخَذ ِمْن َسيِ 

 .(1)أخرجه البخاري
 : حكم دفع الصائل 

، فإن ُقتل فهو شهيد ،  ده آخر لقتله، أو َأْخذ مالهاع عن نفسه وماله إذا قَص لإنسان الدف جوز
 .وإن ُقتل اجاي فهو ي النار

َأَرَأيَت  ، َفَقاَل: َيا َرُسْوَل اه ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: َجاَء َرُجل  إى َرُسوِل اه 
« َقاتِْلـهُ »َقاَل َأرَأيَت إْن َقاَتَلني؟ َقاَل: «  ُتْعطِِه َماَلَك َفا»إْن َجاَء َرُجل  ُيِريُد َأْخَذ َماي؟ َقاَل: 

 «. ُهَو ي النَارِ »َقاَل: َأرَأيَت إْن َقتَْلتُـُه؟ َقاَل: « فَأنَت َشِهيْد  »َقاَل: َأَرَأْيَت إْن َقتََلني؟ َقاَل: 
 .()أخرجه مسلم

 
                                                        

 (.1112برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الشفـعــة والشفـاعــة - 12
 :انتزاع حصة ريكه من يد مشرها بالثمن الذي استقر  هي استحقاق الريك الشفعة

 عليه العقد مع امشري. 
  :حكمة مروعية الشفعة 

؛ أنه ربا يشري نصيب  ريكـرر عن الشـعت لدفع الضالشفعة من حاسن اإسام، ُر 
 .فيحدث بسبب ذلك التباغض، ويتأذى اجار ،ريكه عدو له، أو ذو أخاق سيئة

 . عنه عة دفع لأذى والرروي ثبوت الشف
احَِديِث،  إَياُكْم َوالظََن، َفإَن الظََن أَْكَذُب » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 

َسُسوا، َوا َتنَاَجُشوا، َوا َتـَحاَسُدوا، َوا َتـبَاَغُضوا، َوا َتَداَبُروا، َوُكوُنوا جَ َسُسوا، َواحَ َوا
 .(1)متفق عليه«. ه إْخَوانا  ِعبَاَد ا
 :حكم الشفعة 

 .سم من أرض، أو دار، أو حائطقْ ـتثبت الشفعة ي كل يء م يُ الشفعة جائزة للشفيع، و
 ؛ أها ُرعت إزالة الرر عن الريك.  وحرم التحي ل إسقاطها

ْفَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصى النَبِي  ـعن جابر بن عبداه ري اه عنها قال: َقَض  ي ُكِل َما َلـْم ُيـْقَسْم، َفإَذا  بِالش 
َفِت الط ُرُق َفا ُشْفَعَة.   .()متفق عليهَوَقَعِت احُُدوُد، َوُرِ

 :وقت الشفعة 

أو  ، ريك متى علم بالبيع، فإن أخرها بطلت شفعته إا أن يكون غائبا  ـالشفعة حق للش -1
شهد إشهاد عى امطالبة ها وم يُ فيكون عى شفعته متى قدر عليها، وإن أمكنه ا، معذورا  

 بطلت شفعته. 
إذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، ويأخذ الشفيع امبيع بكل الثمن، فإن عجز عن  -1

 . ، وأخذ امبيع امشري اأول بعضه سقطت
 :ثبوت الشفعة 

ه، وإن أذن نه فهو أحق بذِ ن ريكه، فإن باع وم يؤْ ذِ ا جوز للريك أن يبيع نصيبه حتى يؤْ 
                                                        

 (.1523( واللفظ له، ومسلم برقم )2122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )1157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 م يكن له امطالبة به بعد البيع.  ، له وقال ا غرض ي فيه
 :حكم شفعة اجار 

اجار أحق بشفعة جاره، فإذا كان بن اجارين حق مشرك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة 
َذا َكاَن َطِريُقُهـَا إِ  ُر بِـَها َوإْن َكاَن َغائبا  ـاجَاُر َأَحق  بُِشْفَعِة َجاِرِه ُينتَظَ : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛لكل منها

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه«. َواِحدا  
 :هي طلب العون للغر.  الشفاعة 
  الشفاعةأقسام:  

 وسيئة.  ، وشفاعةحسنةشفاعة قسان: الشفاعة 
، أو عن غره رع كأن يشفع إزالة ررـ: هي ما كانت فيا استحسنه الشالشفاعة احسنة -1

 فهذه حمودة، وصاحبها مأجور. ،  ع مظلمة عن مظلومفْ تَـِحق، أو رَ َجّر منفعة إى ُمْس 
: هي ما كانت فيا حَرمه الرع كأن يشفع ي إسقاط حد، أو هضم حق، الشفاعة السيئة -1
 فهذه مذمومة، وصاحبها مأزور غر مأجور. ،  إعطائه لغر مستحقه َمـنْع حق ، أوأو
               )  قال اه تعاى: -1

 . [15]النساء/ (         
                      )وقال اه تعاى :  -1

 .]1امائدة/[(     
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1121(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )3511/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
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 حكمة مروعيتها:   هي امال امدفوع إى من حفظه با عوض. الوديعة:  الـوديعــة - 70
أو لعدم  ، ، إما لفقد امكان ا غر قادر عى حفظ مالهقد تطرأ عى اإنسان أحوال يكون فيه

 .، ويكون عند غره من إخوانه القدرة عى حفظ ماله اإمكان
 .ومن هنا أباح اإسام الوديعة حفظ امال من جهة، وكسب اأجر من جهة اموَدع

 كم الوديعة:ح  ثواب جزيل، واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه.أخيه وي حفظها 

 الوديعة عقد جائز، إن طلبها صاحبها وجب ردها إليه، وإن ردها امستوَدع لزم صاحبها قبوها.
والوديعة مباحة للموِدع ، سنة للموَدع عنده؛ أها من اإحسان الذي حبه اه، وفيها قضاء 

 .وحفظ ماله ،حاجة امسلم
                                           )  قال اه تعاى: -1

 .[1/امائدة] (      
اْلـُمْؤِمُن لِْلـُمْؤِمِن َكاْلبُنْيَاِن، َيُشد  ملسو هيلع هللا ىلص: »عن أي موسى ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

 .(1)متفق عليه«. َبْعُضُه َبْعضا  
 :حكم قبول الوديعة 

عى حفظها؛ أنه من  وعنده القدرة، من نفسه اأمانةيستحب قبول الوديعة من علم 
، أما من م التعاون عى الر والتقوى، وفيها ثواب جزيل، وتكون من جائز الترف مثله

 ضان الوديعة:  . يعلم من نفسه اأمانة أو القدرة عى احفظ فايقبلها

ز إذا تلفت الوديعة من بن ماله وم يتعد وم يفرط م يضمن، ويلزم حفظها ي حر -1
 . ، فإن أذن للموَدع أن يترف فيها صارت قرضا  مضمونا  مثلها
إذا حصل خوف وأراد اموَدع أن يسافر فإنه جب عليه رد الوديعة إى صاحبها أو وكيله،  -1

 فإن م يمكن َدَفعها إى احاكم إن كان عدا ، فإن م يمكن أودعها عند ثقة لردها إى صاحبها. 
                                                        

 (. 1515(، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ،أو خلطها بغر متميز، بها لغر نفعها، أو دراهم فأخرجها من حرزها ودع دابة فركمن أُ  -3
 . الكل ضمن ،فضاع الكل أو تلف

اموَدع أمن ا يضمن إا إن تعدى أو فرط، وُيـقبل قول اموَدع مع يمينه ي رد الوديعة  -1
 حكم رد الوديعة:  ما م تكن بينة.  ،وعدم التفريط ،وتلفها

أمانة عند اموَدع، جب ردها عندما يطلبها صاحبها،  -انت أو غره ماا  ك -الوديعة  -1
 ها بعد طلب صاحبها من غر عذر فتلفت ضمنها. فإن م َيردّ 

                                  )  قال اه تعاى:
 .[51]النساء/ (                             

 حكم اأموال امودعة ي امرف:  أعطي إياه.  ،د امودعن نصيبه من مكيل، أو موزون، أو معدود ينقسمإذا طلب أح -1

 الودائع امرفية تنقسم إى قسمن :
الودائع احاَلة ، وهي امبالغ التي يودعها صاحبها ي امرف ي حسابه ويأخذها  اأول :

ى باحساب اجاري ، وهي قرض يضمنها وهذه تسم متى شاء ، وا يأخذ عليها فائدة ،
امصـرف لصاحبها ، وللمصـرف الترف فيها ، وردها لصاحبها إذا طلبها ، فعى هذا لو 

مصـرف القروض، وا يضمن احرق امصـرف بأمواله بدون تعد وا تفريط َضِمن ا
من إا إن مالكه، فا يض ؛ أن اموَدع أمن َقبَض امال بإذن صاحبه، ومصلحةالودائع
 فرط، وامستقرض استقرض مصلحة نفسه بإذن مالكه، فيضمن القرض لصاحبه.تعدى أو

: الودائع اآجلة ، وهي مبالغ يودعها صاحبها ي امرف مدة معينة ، وا يسحب  الثاي
 منها شيئا  خال تلك امدة مقابل فائدة ربوية حددة ، سواء كانت ودائع أجل ثابت معن ،

وهذه الودائع بأنواعها يعطي عليها امرف فائدة ، وحيث ئع توفر، أو ودائع ادخار، أو ودا
أن هذه امبالغ من القرض امضمون فا جوز أخذ الفائدة عى هذه القروض ؛ أنه من 

 الربا امحرم رعا  ، ولذا فهي حرام عى الدافع واآخذ .
ها صاحبها ي البنك حفظها بعينها ، وأخذ أما وديعة الوثائق وامستندات وغرها إذا أودع

إيصاا  من البنك ها حفظها مدة معينة مقابل أجرة متفق عليها فذلك جائز ؛ أنه عقد إجارة  
 عى حفظ ودائع ، بأجرة معلومة للطرفن، وي ذلك مصلحة للطرفن .
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 إحياء امـوات - 71
 :اختصاصات، انفكة عن اأرض التي ا مالك ها، وهي اأرض امهي  اموات
  لك معصوم.ومُ 

مصالح وا ومواضع احطب، ومناطق الرعي،واأودية، ، وااختصاصات كمجاري السيول
 ونحو ذلك. العامة كاحدائق وامقابر

 وُملك امعصوم هو ما َمَلكه اإنسان ، وامعصوم من بني آدم أربعة:
 امسلم .. وامعاهد .. والذمي .. وامستأمن. 

 .أو عن ء ا جوز أحد ااعتداء عى ما يملكون من مالفهؤا
 .[121/البقرة] (                      )  قال اه تعاى: -1
 (                              )  قال اه تعاى:و -1
 .[112/البقرة]
 ة إحياء امواتحكمة مروعي : 

وانتفاع امسلمن با خرج  وثواب من حسنت نيته، دائرة الرزق،لإحياء اموات فيه اتساع 
 . امساكن ، ومن صدقة تعطىَرق عى امستحقنـمن طعام وغره، ومن زكاة ُتفَ  من اأرض

  :فضل إحياء اموات من حسنت نيته 
، أَْو َيْزَرُع َزْرعا   ، َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرسا  » : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه عن أنس ري اه عنه قال:

 .(1)متفق عليه«.َفيَْأُكُل ِمنُْه َطْر  َأْو إِْنَسان  أَْو َهِيَمة  إَِا َكاَن َلُه بِِه َصَدَقة  
  :حكم إحياء اموات 
من مسلم وذمي، بإذن اإمام وعدمه، ي دار   من أحيا أرضا  ميتة ليست أحد فهي له -1

 ونحوها، وحل ااحتطاب ،صالح امسلمن كامقرةاإسام وغرها، ما م تتعلق بم
 ملك باإحياء. ُتـفا  وامشاعر وموات احرم وعرفات

 «.َمْن أَْعَمـَر َأْرضا  َليَْسْت أََحٍد َفُهَو َأَحق  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها عن النبي 
 .()أخرجه البخاري

                                                        

 (.1553رقم )( واللفظ له، ومسلم ب1311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1335برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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، وقطع النزاع، فأمر الناس أن يستأذنوا ضبط اأمور، وحقيق العدل وي اأمرإذا رأى  -1
 عند اإحياء فتجب طاعته؛ أن طاعة وي اأمر واجبة ي غرمعصية اه.

                )  قال اه تعاى: -1
 .[52/النساء] (                            

                                   ) : قال اه تعاىو -1
 كيفية إحياء اأرض اموات:  .[12/البقرة] (                جئ

 حصل إحياء اأرض با يي:
ونحو  إما بحائط منيع ما جرت به العادة، أو بإجراء اماء، أو حفر بئر فيها، أو غرس شجر

 ملك ـه الناس إحياء  فإنه تُ دَ عَ فا ، ي كل زمان ومكان ، وُيرجع ي ذلك إى العرفذلك
كبرة كانت أو صغرة،  ،َفَمْن أحياها إحياء  رعيا  ملكها بجميع ما فيها، به اأرض اموات

 :من البلد حكم َتـَمُلك اأرض القريبة  . واانتفاع ها وإن عجز فلإمام أخذها وإعطاؤها من يقدر عى إحيائها

 .ملك إا بإذن اإمامـريبة منه ا تُ أو الق ،ض الواقعة ي البلدراأ
نحوها، و مستشفى، أو حفر بئرأو، أو مدرسة ،أو بناء مسجد ،فقد حتاجها امسلمون مقرة

 ت هذه امصالح العامة.وامتاكها يفوِ 
 ،ااختصاص اأرض امـوات التي ينحـدر سيلهـا إى أرض ملوكـة فهـي تبـع هـا علـى وجـهو

 ه:جوز لإمام إقطاعما   .؛ دفعا  للرر عنهم ا وا إقطاعها لغيـر أهل اأرض امملوكة إا بإذهما يسـوغ إحياؤهـ

راء ما ـالواسعة للبيع والش سواقوإقطاع اجلوس ي اأ ،موات من حييهجوز لإمام إقطاع 
 .عاومن غر إقطاع جوز اجلوس فيها من سبق، فإن سبقا معا  اقر ،م ُيضيق عى الناس

، وللحاكم تنفيذ ما تتحقق به امصلحة وإذا اختلف الناس ي الطريق ُجعل سبعة أذرع
 .وامصلحة العامة أهل بلده ، وذلك ختلف باختاف الباد والطرق واحاجة

 :حكم احجر عى اأرض 

واأحقية من غره كأن حيط اأرض بجدار  وإنا يفيد ااختصاص ،يفيد التملكالتحجر ا
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 .أو حفر بئرا  وا يصل إى اماء ،أو حاجز تراي ،أو خندق ،أو بشبك ،بمنيعليس 
رب له وي اأمر مدة إحيائها، فإن أحياها إحياء  رعيا  وإا نزعها من يده وسَلـمها ـيضهذا ف
 .، قادر عى استثارها ، واانتفاع ها متشِوف إحيائهاـلِ 
 : صفة السقي من اماء امباح 

 وحبس اماء إى الكعبن، ،والوادي السقي ن ي أعى اماء امباح كاء النهرم جوز
 . ، واجوز له التحكم فيه، ومنع غره منهمن جرانه ثم يرسله إى َمْن حته

 :حكم اخاذ اِحمى 

 .امسلمون ركاء ي ثاث: ي اماء، والكأ، والنار
للدواب  جوز لإمام دون غره مى مرعى  و ،امةواجوز احمى إا مصالح امسلمن الع

دقة ونحوما ما م ير وإبل الص ،بع بيت مال امسلمن كخيل اجهادتْ ـواخيل التي تَ 
 ذلك. ونحو وعلف َمْن سبق إى مباح وحازه فهو له كصيد، وعنر، وحطبو، بامسلمن

 :حكم التعدي عى حق الغر 
 أو عقار وغرما. ،ه من مالحرم عى امسلم ااعتداء عى حق غر

 (                               ) : قال اه تعاى -1 
 .[112/البقرة]
يَْد ِشْرٍ ِمَن اأَْرِض ُطِوَقُه ِمْن ـَمْن َظَلـَم قِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن النبي و -1

 .(1)متفق عليه«.  َسبِْع َأَرِضنَ 
َمـْن َأَخـَذ ِمَن اأَرِض َشيْئـا  : »ملسو هيلع هللا ىلصاه بن عمـر ري اه عنها قال: قال النبي عـن عبدو -3

 .()أخرجه البخاري «.بَِغيْـِر َحِقـِه ُخِسـَف بِـِه َيوَم الِقيَاَمـِة إى َسبِْع َأَرِضـنَ 
 
 
 
 

                                                        

 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )1153، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1151برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 اجعـالــة - 77
 :أو جهوا  كبناء حائط،  ل مال معلوم من يعمل له عما  مباحا  معلوما  عْ هي َج  اجعالة

 َأْو َرِد شارد ونحوما. 
 حكم اجعالة: 

، ولكٍل من الطرفن فسخها إا إذا تضمنت ررا  عى جائزة؛ حاجة الناس إليهااجعالة 
 اآخر، فا جوز فسخها.

                                  ):  قال اه تعاى
 .]71-71يوسف/[ (              

  :صفة اجعالة 
فله  ،أن يقول اإنسان مثا : َمْن بنى ي هذا اجدار، أو خاط هذا الثوب، أو َرَد هذا الفرس

 ل. عْ ــكذا ماا ، فمن فعله استحق اجُ 
أن اإجارة مع شخص معن بنفسه ، واجعالة مع كل أحد ،  والفرق بن اإجارة واجعالة:

 أَخَذها.فلمن شاء قام بالعمل و
 :حكم فسخ اجعالة 

وإن كان الفسخ من اجاعل: ، جوز فسخ اجعالة، فإن كان الفسخ من العامل م يستحق شيئا  
 وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله. ، فإن كان قبل الروع ي العمل م يستحق العامل شيئا  

 :حكم من بذل منفعة 

م يستحق عوضا ، ويستحب إعطاؤه ما ل عْ من رد لقطة أو ضالة أو نحوما من غر ُج  -1
 . ؛ شكرا  إحسانهرـتيس
 ولو بغر رط.  ،استحق أجرة امثل ،ورده إى صاحبه ،ةكَ لَ ـمن استنقذ مال غره من اهَ  -7
                                                )  قال اه تعاى: -1

 .[1/امائدة] (      
                         )  ال اه تعاى:قو -1

 .[77/احج] (          
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 هي مال أو ختص ضل عنه ربه والتقطه غره.  اللقطة:  اللقطة واللقيط - 73

وإن  ..وإن كان حيوانا  فهو ضاَلة  ..والشـيء الذي ا ُيعرف صاحبه إن كان آدميا  فهو لقيط 
 حكم اللقطة:  كان غر ذلك فهو لقطة.

جواز أخذ اللقطة وتعريفها من حاسن اإسام؛ ما فيها من حفظ مال الغر، وحصول اأجر 
 .وردها إى صاحبها من التقطها وعَرفها

ه عى اللقطة ، وقوي عى تعريفها، أن يأخذها وُيعِرفها؛ ما ي ذلك ويستحب من أَِمن نفس
 ، وكسب اأجر والثواب.من حفظ مال أخيه

 وحرم أْخذها عى َمْن عرف من نفسه الطمع فيها ، وعدم أدائها.
                                                )  قال اه تعاى: -1

 .[1/امائدة] (      
َمــثُل امْؤِمنَن ي »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  عن النعان بن بشر ري اه عنها أنو -1
ــثَُل اجََسِد إَذا اْشتَكى منه عضو  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجََسِد توَ  اِدِهْم َوتَراُمِِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َم

 أقسام اأموال الضائعة :  .(1)متفق عليه«. بِالَسَهِر َواحَُمى

 امال الضائع عى ثاثة أقسام: 
 .والثمرة ونحوها ،والرغيف ،اوالعص ،كالسوط بعه مة أوساط الناستْ ـما ا تَ  :اأول

 فهذا ُيملك بأخذه إن م جد صاحبه، وا جب تعريفه، واأفضل أن يتصدق به. 
والطيور  ،والضبا ،واخيل ،والبقر ،الضوال التي متنع من صغار السباع كاإبل :الثاي

 أخذها َوَمْن  ومن التقطها فهو ضال ؛ أنه أضلها عن صاحبها، لتقط،فهذه ا تُ  ،ونحوها
 وتعريفها أبدا .  ،لزمه ضاها

ة  َفُهَو َضال  ـَمْن آوى َضالَ  : »ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: قال رسول اه  َعْن َزْيِد ْبِن َخالِد اجَُهنِي 
 .()أخرجه مسلم«. َما مْ ُيَعِرْفَها 

                                                        

 (، واللفظ له.1512( ، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1715برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
111 

نفسها من واحيوانات التي ا متنع ب ، سائر اأموال كالنقود واأمتعة واحقائب :الثالث
وقوي عى تعريفها،  ،فهذه جوز أخذها إن أمن نفسه عليها، ان ونحوهاْص السباع كالغنم والفُ 

فها سنة كاملة ي امجتمعات عرِ ، ثم يُ وعددها  يُشهد عليها عدلن، وحفظ عفاصها ووكاءهاـفَ 
 . ةامقروءة وامسموعالعامة كاأسواق، وأبواب امساجد ونحوها من وسائل اإعام 

 والِعفاص : وعاء تكون فيه النفقة ، والوكاء : خيط يشد به الوعاء.
 وترأ ذمة من التقط لقطة إذا سَلمها للجهات امسؤولة التي َنَصبها احاكم ي البلد.

                                  )  قال اه تعاى:
 حكم اللقطة بعد التعريف:  .[51/النساء] (                                  

 .مها إليه با بينة وا يمنإذا َعَرف اللقطة سنة كاملة، فإن وجد صاحبها سلَ  -1
ف فيها َوَتـَمَلكها، ومتى جاء صاحبها فوصفها رَ ـصوإن م جده َعَرف صفاها وقدرها ثم تَ 
 دفعها إليه أو مثلها إن كانت قد تلفت. 

 :إذا أخذها ما يفعل باللقطة  هلكت اللقطة أو تلفت ي حول التعريف بغر تعٍد منه وا تفريط فا ضان عليه.  إن -1
من طعام  أو ما ُيـخشى فساده من الضوال ، أو نحوما ،أو فصيا   ،إن كانت اللقطة شاة

ثمنه، أو فللملتقط أن يفعل اأحظ مالكه من أكله وعليه قيمته، أو بيعه وِحْفظ  ونحوه
 حفظه مدة التعريف، ويرجع با أنفق عليه عى مالكه. 

 ، وللُملتقط أن يعِرفها بنفسه ، أو ينيب غره مكانه. السفيه والصغر ُيـعِرف لقطتها وليهاو
عن اللقطة، الذهب أو الَوِرق؟  ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالد ري اه عنه قال: سئل رسول اه 

َوْلتَـُكْن َوديَعة  ، َفإْن َلـْم َتْعِرْف َفاْستَنِْفْقَها ، ِعَفاَصَها ُثَم َعِرْفَها َسنَة  اْعِرْف ِوَكاَءَها وَ »فقال: 
َما َلَك »َوَسَأَلـُه َعْن َضاَلِة اإبِل َفَقاَل: ،  «َفإْن َجاَء َطالِبُـَها َيْوما  ِمَن الَدْهِر َفَأِدَها إَليْـهِ ،ِعنَْدكَ 
 ، «َوَتْأُكُل الَشَجَر َحتَى َيـِجَدها َرب ـَها ، َتِرُد امَاءَ  ، َعَها ِحَذاَءَها َوِسَقاَءَهاَدْعَها َفإَن مَ  ،َوَلـَها

 .(1)متفق عليه «.ُخْذَها َفإَنَا ِهَي َلَك َأْو أَِخيَك َأْو لِلِذْئِب »َوَسأَلـُه َعـِن الَشـاِة َفَقـاَل: 
 

                                                        

 (، واللفظ له.1711(، ومسلم برقم )21، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( 1)
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 امكي حكم لقطة احرم: 
جوز أخذها إا إذا خاف عليها التلف أو الضياع، وجب عى آخذها ا  امكي لقطة احرم

 .، أو تسليمها للجهات امختصة كإمارة مكة ، أو رطة احرم تعريفها ما دام ي مكة
 .اجهات من من ينوب عنهجهات ااختصاص من حاكم أونائبه، أو سّلمهاوإذا أراد اخروج 

لقطة احاج  ومثلهاذها إا من ُيعِرفها أبدا ، ْخـجوز أَ لقطة مكة بحال،وا  مَـل كوا جوز 
 .إا من ُيعِرفها أبدا فيحرم التقاطها سواء كانت ي احل أو احرم

 َوَا  َقبْي ِأََحدٍ  ِحَل ـتَ  َفَلمْ  َمَكةَ  اه َحَرمَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها  عن النَبِي 
 ُينََفرُ  َوَا  ،َشَجُرَها ُيْعَضدُ  َوَا  ،َخَاَها ْختََى ـيُ  َا  ،هارٍ  ِمنْ  َساَعة   ِي  ْت ُأِحلَ  ،َبْعِدي ِأََحدٍ 
ْذِخرَ  إَِا  :َعنْهُ  اُه َرِيَ  اْلَعبَاُس  َفَقاَل  «ُمَعِرٍف ـلِ  إَِا  ُلَقطتَُها ُتْلتََقطُ  َوَا  ،َصيُْدَها  لَِصاَغتِنَا اْإِ
ْذِخرَ  إَِا » :َفَقاَل  ؟َوُقبُوِرَنا  حكم إنشاد الضالة ي امسجد:  .(1)متفق عليه «اْإِ

 ا جوز أحد أن َينشد ضالة ي امسجد ؛ أن امساجد بنيت لذكر اه وعبادته.
َمْن َسِمَع َرُجا  َينُْشُد َضاَلة  ي : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 

 :اللقيط حكم التقاط   أو ضل الطريق. ،ُنبِذ ي مكان ،هو طفل ا ُيـعرف نسبه وا ِرّقه اللقيط:  .()أخرجه مسلم«. َفإَن امََساِجَد َلـْم ُتبَْن لِـَهَذا ، َها اه َعَليَْك امَْسِجِد َفْليَـُقْل: ا َردَ 

؛ ما ي ذلك من إنقاذ نفس من ه ورَباه أجرعظيمذَ فرض كفاية،ومن أَخ  التقاط اللقيط
 وتربية اللقيط ، وإعداده لطاعة اه عزوجل.اهاك، 

                                               )  قال اه تعاى: -1
 .[1/امائدة] (      

 (                                          )قال اه تعاى: و -1
 :يطاللقحكم   .[125/البقرة ] 

 ،ِرَيته أينا وجد؛ أها اأصلـإذا ُوِجَد ي دار اإسام ُحِكَم بإسامه، وُيـْحَكُم بح اللقيط
                                                        

 (.1353( واللفظ له، ومسلم برقم )1312، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.521برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ه إى نفسه بل ينسبه ، وختار له اسا  يدعى به، وا ينسبه من التقطما م يتبن خاف ذلك
وفاطمة ، أو جهة مطلقة كأن يسميه حمد بن مسلم ، أو سليان العري ، أإى اسم عام

 حضانة اللقيط:   . اجنوي ونحو ذلك من اأساء العامة ، ويسجله لدى اجهات امختصة هذا ااسم
عدا ، ونفقته عى بيت مال امسلمن، وإن  ،أمينا   ،حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفا  

 حكم مراث اللقيط وديته:  ُوِجَد معه يء ُأنِفَق عليه منه. 

ه لبيت امال إن م خِلف وارثا ، ووليّه ي قتل العمد اإمام، خَر فيه مراث اللقيط وديت
 من ُيـَرّد إليه اللقيط:  بن القصاص والدية لبيت امال. 

إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده حق به، وإن ادعاه ماعة ُقِدم ذو 
 حكم التبني :  به حقه. البينة، فإن م تكن بينة َفَمْن أحقته القافة

 التبني هو: نسبة الولد إى غر أبيه ، بحيث يأخذ أحكام اابن من الصلب .
           وقد حرم اه هذا التبني بقوله سبحانه :

                 

   [ .5-1/اأحزاب]        
 واإحسان إليه حتى يبلغ ويتزوج. وإطعامه وتعليمهويستحب من له قدرة أخذ اللقيط وتربيته 

واللقيط ليس ابنا ، وإنا هو أجنبي إا إذا أرضعته زوجة َمـْن َكـَفـله أو ابنته ، فيأخذ حكم 
 الرضاع ي احرمة .

وإذا كانت الدولة ا تبيح كفالة اللقيط إا إذا َنـسب امتبني الولد إليه ، وَتــْرك هذا التبني 
كفار يأخذون أبناء امسلمن، ويربوهم عى غر ملة اإسام، فا مانع من تسجيل جعل ال

اللقيط باسم َمـْن َكـَفـله من امسلمن ، لكن ُتـكتب ورقة وُيـْشِهد عليها أن هذا الولد ليس 
ررين ، من ُيــنسب له، وا مانع أن يوي له بالثلث فا دونه ، وذلك عما  بأخف ال

وعى كافل اليتيم اللقيط أن ُيـْعلمه حينا يبلغ رشده بنسبه ، قَدر بقدرها، والرورة ت
  وحقيقة أمره ؛ درءا  للمفاسد التي قد حدث .



 
111 

 الـوقـــف - 74
 وجل.  طلبا  للثواب من اه عز ؛ وتسبيل امنفعة ، س اأصلــهو حبي ف:ــالوق 
  :حكمة مروعية الوقف 

هم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويكثروا من َيْرغب َمْن َوَسع اه علي
وتستمر منفعته وقفا ؛ خشية أن  ،شيئا  من أمواهم العينية ما يبقى أصله نفيجعلو ،القربات

 .يؤول بعد اموت إى من ا حفظه وا يصونه
 .زيادة ي أجر الواقف، ومنفعة للموقوف عليهم لذا رع اه الوقف

 (                               ):  تعاى قال اه
 .]17التغابن/[
 :حكم الوقف 

ّل أعال الُقَرب الوقف مستحب، وهو من أفضل الصدقات التي حث اه تعاى عليها، وأجَ 
، من اأعال التي اتنقطع بعد اموت والوقفوأعّمها وأكثرها فائدة،  ،والرواإحسان

 . و فعل يدل عليهويصح بكل قول أ
                ):  قال اه تعاى -1

 .]11احديد/[ (               
إَذا َماَت اإْنَساُن اْنَقطََع َعنْـُه َعَمُلـُه إَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و  -1

 .(1)أخرجه مسلم«. ـٍم ُينتََفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصالِـٍح َيْدُعو َلـهُ إَا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعلْ  ، ِمْن َثاَثةٍ 
  :روط صحة الوقف 

 يشرط لصحة الوقف ما يي:
 أن يكون ي عن معلومة ُينتَفع ها مع بقاء عينها.  -1
 أن يكون عى بر كامساجد، والقناطر، واأقارب، والفقراء.  -1
 سجد كذا، أو شخص كزيد مثا، أو صنف كالفقراء. أن يقف عى معن من جهة كم -3
 إا إذا عَلقه بموته. ،  ُمنََجزا  غر مؤقت وا معَلق الوقف مؤبدا ، أن يكون -1

                                                        

 (.1231برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 أن يكون الواقف من يصح ترفه.  -5
 :الوقفبه ينعقد ما   أن يكون الوقف ملوكا  للواقف . -2

 ، وَسبَلت ونحوها.  ست، وَحبَ  بالقول كأن يقول: َوَقفت ينعقد الوقف
  ،ويصح بالفعل كمن بنى مسجدا  وأَِذَن للناس بالصاة فيه، أو مقرة وَأِذَن للناس بالدفن فيها

 صفة الترف ي الوقف:  أو حفر بئرا  ويأذن للناس بالرب والسقي منها.

إن رع، فـوترتيب ونحوها ما م خالف الش وتقديمٍ  جب العمل برط الواقف ي معٍ 
 أطلق وم يشرط ُعِمل بالعادة والعرف ما م خالف الرع، وإا فهم سواء ي ااستحقاق. 

 :ما يشرط ي العن اموقوفة 

يشرط ي العن اموقوفة امنفعة دائا  من عقار، وحيوان، وبستان، وساح، وأثاث 
 ل وأحسنه. ويستحب أن يكون الوقف من أطيب اماوأن تكون مباحة النفع ،  ونحوها،

                            ):  قال اه تعاى
 (              ڭ                       

 .]127/البقرة[
  :كيف ُيكتب الوقف 

فقال: َأَصبُْت   ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: أصاب عمر بخير أرضا ، فأتى النبي 
إْن ِشئَْت َحبَْسَت َأْصَلـَها »ُأِصْب َماا  َقط  َأْنَفَس ِمنْـُه َفَكيَْف َتْأُمُري بِـِه؟ َقاَل: َأْرضا  َلـْم 

فتََصَدَق ُعَمُر َأنه ا ُيبَاُع َأْصُلـَها َوا ُيْوَهُب َوا ُيْوَرُث، ي الُفَقَراِء َوالُقْرَبى « َوَتَصَدْقَت بِـَها
 َوالَضيِْف َواْبِن الَسبِيِل، ا ُجنَاَح َعى َمْن َولِيَـَها َأْن َيْأُكَل ِمنْـَها َوالِرَقاِب َوي َسبِيِل اه

 أحكام الوقف:  .(1)متفق عليهبِامَْعُروِف أَْو ُيْطِعَم َصِديقا  َغْرَ ُمتَـَمِوٍل فِيِه. 

 بينهم، فإن م يمكن ةإذا وقف عى ماعة يمكن حرهم وجب تعميمهم، والتسوي -1
 جاز التفضيل وااقتصار عى بعضهم.  هم كقبيلة كذاحر

                                                        

 (.1231( واللفظ له، ومسلم برقم )1771، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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إذا وقف عى أواده، ثم عى امساكن، فهو أواده الذكور واإناث وأوادهم وإن  -1
،  للذكر مثل حظ اأنثين، فإن كان لبعضهم عيال، أو به حاجة، أو عاجزا  عن الكسب ،نزلوا

 فله أن خصه با يسد حاجته .
الوقف وقف عى أبنائي أو بني فان اختص بالذكور دون اإناث إا أن إذا قال: هذا  -3

 يكون اموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم ونحوها فيدخل النساء مع الرجال. 
 يع.الوقف أصل ثابت جوز دفعه إى آخر يقوم بتعمره من ماله بنسبة معينة من الرَ  -1

، فمن كان غنيا  ا وارث له ليس للوقف مقدار حدد ، وهو ختلف باختاف الناس  -5
 فيسن له أن ُيوِقف كل ماله ، ومن كان غنيا  له ورثة فيسن له أن ُيوِقف بعضه.

                         ):  قال اه تعاى
 .]77احج/[ (        

 :احكم إذا تعطلت منافع الوقف 

 .رهنيُ  وا يورث، واالوقف عقد ازم ا جوز فسخه، وا يباع، وا يوهب، 
رف ثمنه ي مثله كامسجد تتعطل ويُ  ،وجب بيعه  فإن َتَعَطلت منافعه بخراب أو غره

أو  ،حفظا  مصلحة الوقف، ما م يرتب عى ذلك مفسدة ؛نقل مسجد آخرمنافعه يباع ويُ 
 رة أحد.ـمض

                  ):  قال اه تعاى

 .]31اإراء/[ (                    
 :حكم تغير صورة الوقف 

 وربعض منافعه للمصلحة كجعل الد  منافعه أويستحب تغيرصورة الوقف إذا تعطلت 
 .ته ما م يشرط من غرهالَ ـورا ، ونفقة الوقف من غَ حوانيت، والبساتن دُ 

وأنفع وأحب إى اه إى ما هو أصلح  إذا م يكن عى معَن  وجوز خالفة نص الواقف
  ؛ أن امعَن مقصود  نفعه، أما اجهة فامقصود النفع العام.تعاى
 :ناظر الوقف 

نا ، وإن كان عى كان معيَ  إذا م يعن الواقف ناظرا  للوقف فالنظر يكون للموقوف عليه إنْ 
 جهة كامساجد، أو َمْن ا يمكن حرهم كامساكن فالنظر عى الوقف للحاكم. 
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  :أفضل أبواب الوقف 

ما عَمت منفعته وأفضل أبواب الوقف نتفاع به مع بقاء عينه جاز وقفه، كل ما جاز بيعه واا
وُدور العلم الشـرعي.. وطباعة  ..كالوقف عى امساجد امسلمن ي كل زمان ومكان

ي امجاهدين فك اأسارى.. وو ..طلبة العلمامصاحف والكتب النافعة .. والوقف عى 
.. واأيتام واأرامل.. ووقف وفقراء امسلمن وضعفائهم ..واأقارب ..سبيل اه عز وجل

 .العيون وآبار اماء.. وامزارع والبساتن ونحو ذلك
                                       ):  قال اه تعاى

 .]121البقرة/[ (                           
 الوقف:  حكم زكاة 

 الوقف له حالتان :
: إذا كان الوقف عى جهة تستحق الزكاة كالفقراء، وامساكن، فهذا ا زكاة فيه؛ أنه اأوى

 وصل إى أهل الزكاة.
: إذا كان الوقف عى جهة ا تستحق الزكاة كأواده ، فهذا بمجرد رف اأموال لكل الثانية

 تقبل به احول، ثم يزكيه إذا حال عليه احول، وبلغ النصاب.واحد من اموقوف عليهم يس
 حكم وقف الكافر : 

 الوقف قربة يتقرب ها العبد إى اه عز وجل، فا ثواب فيه لكافر.
ويصح الوقف امشـروع من الكافر، لكن يثاب عى صدقاته ي الدنيا بال، أو ولد، أو 

 لكفره امانع من قبول عمله. له من الثواب ي اآخرة ؛ ظّ عافية، وا حَ 
 (                  ):  قال اه تعاى -1
 .]5امائدة/[
ُيْعطَى  ،َحَسنَة   َا َيْظِلُم ُمْؤِمنا   اهإَِن » : ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: قال رسول اه وعن أنس  -1

نيَا ْنيَا هَكافُِر فيُطَْعُم بَِحَسنَاِت َما َعِمَل ِها َوَأَما الْ  ، ْجَزى ِها ي اآِخَرةِ ـَويُ  ،ِها ي الد  ، ي الد 
 .(1)أخرجه مسلم«ْجَزى ِها.ـَحتَى إَِذا أَْفَى إِى اآِخَرِة َمْ َتُكْن َلُه َحَسنة  يُ 

                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
116 

 امواساة بامال عى ثاث مراتب:   طلبا  للثـواب مـن اه تعاى. ؛ هي ما ُيـعطى للفقراء وامحتاجن مـن مـال الصدقة:   هـي مليك امـال ي احيـاة لغره بغيــر عوض، وي معناها اهدية والعطية. اهبـة:  والصدقةاهبـة  - 75
 وهي أدناها.  ،جه إى السؤالوِ حْ ـوا تُ  ،فتعطيه ابتداء   ،ل امحتاج منزلة عبدكز: أن ُتناأوى
  ، وهذه أوسطها. اك ي مالكوترى بمشاركته إي ،: أن ُتنزله منزلة نفسكالثانية
 ي اإنفاق:ملسو هيلع هللا ىلص هدي النبي   وهي أعاها. ، ره عى نفسك، وهذه مرتبة الِصِديقنـثِ ؤْ ـأن تُ  :الثالثة
 والكرم واإحسان. ،كريم، حب اجود والسخاء غنياه 

أجود الناس، وكان أجود ما يكون ي رمضان، وكان يقبل اهدية ويثيب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه 
 .َرِغُب فيهاـها، ويدعو إى قبوها، ويُ علي

قليا  كان أو  ، ، ا يسأله أحد شيئا  إا أعطاه أعظم الناس صدقة با ملكت يده ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 والصدقة أحب يء إليه.واإحسان كثرا ، يعطي عطاء من ا خشى الفقر، وكان العطاء 

ض له رَ خذه منه، إذا عَ با يعطيه أعظم من رور اآخذ با يأ ملسو هيلع هللا ىلص وكان روره وفرحه
 .حتاج آثره عى نفسه

تارة باهبة، وتارة بالصدقة، وتارة باهدية، وتارة ، ع ي أصناف عطائه وصدقتهينوِ  ملسو هيلع هللا ىلص وكان
يء فرد أكثر منه، وتارة يشري ـيء فيعطي أكثر من ثمنه، وتارة يقرض الشـيشري الش

كان أرح الناس صدرا ، وأطيبهم  ولذلك ،اليء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة ميعا  
 فصلوات اه وسامه عليه. وأحسنهم خلقا ،نفسا ، 

 .[1 /القلم] (         ) قال اه تعاى: -1
                    ) قال اه تعاى:و -1

 حكم اهبة والصدقة:  .[111 /التوبة] (               
؛  ، وقد حث اإسام عى اهبة واهدية والعطية والصدقة تحباهبة والصدقة كاما مس

ما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى امحبة بن الناس، وتطهر النفوس من رذيلة البخل 
 والثواب العظيم. ،والشح والطمع، وَجَعَل من فعل ذلك ابتغاء وجه اه تعاى اأجر اجزيل
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             ) قال اه تعاى : -1
 .]11احديد/[ (

                                   ) قال اه تعاى :و -1
 فضل اجود واإحسان:   .]111/النساء [(                            

                     )  : قال اه تعاى -1
                                

 .[131-133 /آل عمران] (       
َمْن َتَصَدَق بَِعْدِل َتـْمَرٍة ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1

َرِبيَها لَِصاِحبِـَها َكَمـا ُيَرِي ُثَم يُ  ،َوإَن اه َيتََقبَُلـَها بِيَـمينهِ  ،يَِب ـَكْسٍب َطيٍِب، َوا َيـْقبَُل اه إَا الطَ 
 ما تنعقد به اهبة:  .(1)متفق عليه«.  َأَحـُدُكْم َفُلَوُه َحتَى َتـُكوَن ِمثَْل اجَبَلِ 

أو أعطيتك، وبكل  ،أهديتكأو ،تنعقد اهبة بأي صيغة تفيد مليك امال با عوض كوهبتك
 ؟كيف يعطي اإنسان أولده  ويكره ردها وإن َقَلت. معاطاة دالة عليها، وجوز هبة كل عن يصح بيعها،

مراثهم،  أن يعطي أواده حال حياته، وجب عليه التسوية بينهم عى حسب للقادر يسن -1
 برجوع أو زيادة. ىفإن َفَضل بعضهم عى بعض سوَ 

مرض،  مانة، أو كثرة أواد، أوفيه من حاجة، أو زَ  إذا أعطى اإنسان أحد أواده معنى   -1
 رة. ـَ ثأو اشتغاله بالعلم ونحوه جاز التخصيص من أجل ذلك، وحرم ذلك عى سبيل اأَ 

َأْعَطاي َأي  : َوُهَو َعى امِنَْرِ َيُقوُل اَعنْه اهَسِمْعُت الن ْعَاَن ْبَن َبشر َرِي  : َعْن َعاِمٍر َقاَل 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهَفَأتى َرُسوَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َأْرَى َحتَى ُتْشِهَد َرُسوَل َا  : َفَقاَلْت َعْمَرُة بِنُْت َرَواَحةَ ، َعطيَة  
 : َقاَل  اه ،ة  َفَأَمَرْتني َأْن ُأشِهَدَك َيا َرُسوَل ـإِِي َأْعَطيُْت اْبنِي ِمْن َعْمَرَة بِنِْت َرَواَحَة َعطيَ  :َفَقاَل 

َقاَل َفَرَجَع  «َواْعِدُلوا بَن َأْوَاِدُكمْ  اهَفاَتقوا » :َل َقا، َا  :َقاَل  «؟َل َهَذاـَأْعَطيَْت َسائَِر َوَلِدَك ِمثْ »
 .()متفق عليه .َفَرَد َعطيَتهُ 

                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( .1213(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1517، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 : حكم من عمل ي مال أبيه 

 اأَوى أن جعل اأب ابنه الذي يدير جارته ريكا  بنسبة معينة مكتوبة؛ لئا يقع اخاف.
 ثاثة أمور :فإن م يكن هذا ، وحصل خاف ، فاأب خر بن 

 .خرة كالربع، أو اخمس ونحو ذلك، له نسبة يقِدرها أهل اأن يعامل اابن كأنه ريك -1
 أن يقِدر أهل اخرة لابن الذي عمل مع أبيه أجرة امثل كأنه عامل أجنبي . -1

أن ُيـنصف اأب ابنه الذي عمل معه بأن خصه بعطية من امال تقابل عمله ، برط أن  -3
 حكم الرجوع ي اهبة:  حال احياة .يعطيه اأب 

 فيا وهب أواده . ا جوز لواهب أن يرجع ي هبته امقبوضة إا اأب
ره وا حتاجه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ـوجوز لأب أن يأخذ من مال ولده ما ا يض

 . دقة أو الزكاة، ويسن لأب القادرأن يقي َدين ابنه من الص ونحوه إا بنفقته الواجبة عليه
 َيُعودُ  ُثمَ  َيِقيءُ  َكاْلَكْلِب  ِهبَتِهِ  ي اْلَعاِئدُ »: ملسو هيلع هللا ىلص النَبي   َقاَل : َقاَل عن ابن عباس ري اه عنها 

 ما يسن للمهدي وامهدى له:  .(1)متفق عليه«. َقيِْئهِ  ي

 اهدية عبادة جلب امحبة وامودة إذا كانت ابتغاء وجه اه تعاى.
 هداء لأقارب، واأصدقاء، والوجهاء، والكبار وسائر الناس ، ابتغاء وجه اه.ويستحب اإ

؛ لئا يكون أحد  أو أفضل منه ،للجميل بمثله مقابلة   ؛واإثابة عليها ،يستحب قبول اهديةو
 ، وإن مع بينها فهو أفضل.فإن م جد دعا لهعليه منَة، 

 .()البخاريأخرجه .َيْقبَُل اهِدَيَة َوُيثيُب َعَليَْها  ملسو هيلع هللا ىلص اهَكاَن َرُسوُل :اَلْت َعنَْها قَ  َعْن َعائَِشَة َرِي اه -1
َمْن ُصنَِع إَليْـِه َمْعُروف  َفَقاَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها أن رسول اه و -1

 حكم رد اهدية:  .(6)مذيأخرجه الر«. لَِفاِعِلـِه: َجَزاَك اه َخْرا  َفَقْد َأْبَلَغ ي الثَنَاءِ 

ها، أو يتحدث ها ونحو  هْهدي صاحب ِمنَة، أو ُيـعِر ـجوز رد اهدية لسبب كأن يعلم أن امُ 
 . ، أو حرمة، أو منهوبةأو مغصوبة ،ذلك، وجب رد اهدية إذا كانت مروقة

                                                        

 (.1211(، ومسلم برقم )1512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1515م )برق أخرجه البخاري( 1)
 (.1135أخرجه الرمذي برقم )( صحيح/3)
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 :حكم  اهدية مصلحة 

ز كان حراما  عى امهدي وامهدى ليفعل معه ما ا جوأو غره  َمْن أهدى هدية لوي أمر
 .إليه، وهي من الرشوة املعون آخذها ومعطيها

كانت هذه اهدية  اممنوع منه ، وإن أهداه هدية ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب
 .الذي ُمنِعه ، وحفظا  حق الدافع رهـاّتقاء لش ؛حراما  عى اآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه

 ية للمرك وقبوها منه :حكم اهد 

 . ، أوكفا  لرهوطمعا  ي إسامهأاهدية للمرك وقبوها منه؛ تأليفا  لقلبه،  ُترع
                                   ) قال اه تعاى : -1

 .]1اممتحنة/[(                 
 ،َوَكاَن َينَْهى َعِن احَِريرِ  ،ُجبَُة ُسنُْدسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَبِِي ُأْهِدَي لِ  ري اه عنه قال:وعن أنس  -1

َحَمٍد بِيَِدِه منَاِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ي اجَنَِة َأْحَسُن ـَواَلِذي َنْفُس مُ » : َفَعِجَب النَاُس ِمنَْها َفَقاَل 
 .(1)متفق عليه.  «ِمْن َهَذا 

 :حكم أخذ العطاء 
فإنا هو رزق ساقه اه  ، وا مسألة فليقبله وا يرده ن غر إرافَمْن جاءه مال أو يء م

 وإن شاء تصدق به. ،َولهمَ ـإليه، فإن شاء تَ 
َكاَن ُيـْعطِي ُعَمـَر ْبَن اخََطاِب الَعَطاَء َفيَـُقوُل َلـُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أَن َرُسوَل اه 

أْو َتَصَدْق بِـِه، َوَما  ،ُخْذُه فتَـَمَوْلـهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصَر إَِليْـِه ِمنِي، َفَقاَل َلـُه َرُسوُل اه ُعَمُر: أْعطِِه َيا َرُسوَل اه أْفقَ 
ٍف َوا َساِئٍل َفُخْذُه، َوَما ا َفا تُ   .()متفق عليه«.تْبِْعُه نْفَسَك ـَجاَءَك ِمْن َهَذا امَاِل َوأنَت َغْرُ ُمْرِ

 :حكم العطاء عند اموت 

ترعه لوارث  وا يصح نْب ونحوما فا يلزمـوذات اجَ  ،َمـخوف كالطاعون َمْن مرضه
ترعه با فوق الثلث لغر وا يصح  بعد اموت، كا ا يلزم له بيء إا بإجازة الورثة

 وارث إا بإجازة الورثة له بعد اموت. 
َكة  ي َعْهِد ُقَرْيٍش إِْذ َقِدَمْت َعَي ُأِمي َوِهَي مُ  :َقاَلْت  اري اه عنهوعن أساء  -3 ْرِ

                                                        

 (.1122( واللفظ له، ومسلم برقم )1215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.1115(، ومسلم برقم )7121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ،َقِدَمْت َعَي ُأِمي َوِهَي َراِغبَة   اه،َيا َرُسوَل  :َفُقْلُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفاْستَْفتَيُت َرُسوَل  ،َعاَهَدُهمْ 
 ي وجوه الر: اإنفاقفضل   .(1)متفق عليه«.  ي ُأَمِك ـَنَعْم ِصلِ »:َقاَل  ؟أَفأِصُل ُأِمي

 وي مصالح امسلمن من أعظم الُقَرب.  اإنفاق ي سبيل اه
  .إى أضعاف كثرة، واه يضاعف من يشاء، إى سبعائة ضعف، ر أمثاهاـاحسنة بعشوثواها 

صدره،  راحـق ونيته، وإيانه، وإخاصه، وإحسانه، وانشبحسب حال امنفِ اإنفاق ويتفاوت 
وبحسب طيب امنَفق  ،موقعهار النفقة، ونفعها، ووقوعها اقدموبحسب  ،وروره بذلك

 منه، وسامته، وطهارته، وكيفية إنفاقه. 
                 )  قال اه تعاى: -1

                      
                     ) 

 .[121-121 ]البقرة/
                     ) : قال اه تعاىو -1

 .[171 ]البقرة/ (        
إَذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم إْساَمُه َفُكل  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3

 دقة:الص أفضل مراتب  .()متفق عليه«. َحَسنٍَة َيـْعَمُلـَها ُتْكتَُب بَِعْرِ َأْمثَالِـَها إى َسبِْعِاَئِة ِضْعٍف 
 .خر الصدقة وأفضلها ما كان عن ظهر غنى، وأن يبدأ بمن يعول

تََصَدْق َعَليْـَها، َفإْن َفَضَل ـاْبَدْأ بِنَْفِسَك فَ : »ملسو هيلع هللا ىلص عن جابر ري اه عنه قال : قال  رسول اه 
ء  َفِلِذي َقَراَبتَِك، َفإْن َفَضَل عَ  ء  َفأَْهِلَك، َفإْن َفَضَل َعْن َأْهِلَك َيْ ء  َيْ ْن ِذي َقَراَبتَِك َيْ

 .(6)أخرجه مسلمَوَعْن ِشَالَِك.  ، َوَعْن َيـِمينَِك ، َيـُقوُل: َفبَْنَ َيَدْيَك «. َفَهَكَذا َوَهَكَذا
 
 

                                                        

 ظ له.(، واللف1113( ، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.112(، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.227برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 حكمة مروعية الوصية:   هي اأمر بالترف بعد اموت، أو الترع بامال بعد اموت. الوصية:  الوصيــة - 76
حينا جعل  ،ورمة هم ،الوصية لطفا  بعباده ملسو هيلع هللا ىلصن رسوله رع اه عز وجل عى لسا

للمسلم نصيبا  من ماله يفرضه قبل وفاته ي أعال الر التي تعود عى الفقراء وامحتاجن 
 حكم الوصية:   حيل بينه وبن العمل. ٍت ـباخر والفضل، ويعود عى اموي بالثواب واأجري وق

يء من ماله ا يتجاوز ـووارثه غر حتاج، فيوي بش ،رالوصية مستحبة من له مال كث -1
 ليصل إليه ثوابه بعد موته. ؛ُيرف ي وجوه الر واإحسان ،الثلث

ويبينها؛  فيكتبها ،عنده أمانة لغره، أوآدمي، أوتعاى ٬ن ـْ يجب الوصية عى من ي ذمته دَ  -1
 يزيد عى الثلث. أقاربه غر الوارثن با اويتضيع احقوق، أو ترك ماا  كثرا  فيلزمه أن ي لئا

            ) قال اه تعاى:
 .[111]البقرة/ (     

 ،أو زوجته ،كابنه اأكر عى سبيل اأَثـَرة الوصية امحرمة كأن يوي أحد الورثة -3
اء، أو دارا  للماهي ، أو يوي بال أعال حرمة كُدور البغبال من بن سائر الورثة

 . واخمور ونحو ذلك، فا تنفذ وصيته
                                              )  قال اه تعاى: -1

 .[1/امائدة] (      
 منهُ  نا هذا ما ليَس رِ مْ ي أَ  حدَث أَ  نْ مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه  عائشةعن و -1
 .(1)متفق عليه«.  دّ رَ  هوفَ 
 ِذي ُكَل  َأْعَطى َقدْ  اه إِنَ  » َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  سمعت قال: ري اه عنهأي أمامة عن و -3

 من تصح وصيته:  .()أخرجه أبوداود والرمذي«.  لَِواِرٍث  ةَ ــَوِصيَ  َفَا  ،َحَقهُ  َحٍق 

 . ، ذكرا  كان أو أنثىونحوهمن البَـّر والفاجر وم ومن الصبي العاقل، تصح الوصية من البالغ الرشيد،
                                                        

 (.1711( ، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1111برقم ) وأخرجه الرمذي ( ، 1171برقم ) أبوداودأخرجه  صحيح/ (1)
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 :مقدار امال اموى به 

 ،-وهو امال الكثر عرفا  -إن ترك خرا   ،أو الربع ،مستسن الوصية من له وارث باخُ 
  .مس أفضلواخُ 

 .وجوز الوصية بالثلث لغر وارث، وتكره وصية فقر ورثته حتاجون
وا جوز الوصية أجنبي من له وارث بأكثر من ، ث لهوجوز الوصية بالكل من ا وار
 .الثلث، وا جوز الوصية لوارث

 .، فإذا مات استقرتما دام حيا   جوز الرجوع ي الوصية ونقصها وزيادهاو
جة أو أضحية جاز؛ أن هذا من باب الر وإن أوى أمه وأبيه وأخيه ونحوهم بحَ 

 روط الوي ي الترف:  قصد ها التمليك. ب الوصية التي يُ ا من با، واإحسان إليهم بالثواب 

، عاقا ، ميزا ، حَ  رف فيا ـن التصَس يشرط ي اموَى إليه بالترف أن يكون مسلا 
 الفرق بن الوصية واهبة :  رجا  كان أو امرأة.  ،أوي إليه فيه

مليك امال لغره ي  واهبة:ف إى ما بعد اموت بطريق الترع، مليك مضا الوصية:
 احال ، وكاما يصح من مسلم وكافر.

واأفضل تعجيل الوصية جهات الر ي احياة ؛ أن الصدقة واهبة ي حال احياة أفضل 
 صفة الوصية:  من الوصية بعد اموت.

 .كأن يقول : أوصيت بكذا تصح الوصية بلفظ مسموع من اموِي، أو خطه
 ؛ قطعا  للنزاع.  وُيشهد عليهاويستحب أن يكتب وصيته 

ء  ُيْوصـي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه  َما َحق  اْمِرئ ُمْسِلـٍم َلـُه َيْ
  :الوصيةله تصح َمن    .(1)متفق عليه«.  تُـُه َمْكتُوَبة  ِعنَْدهُ ــفيه، َيبِيُت َليَْلتـَْنِ إَا َوَوِصيَ 

 .بكل يء فيه نفع مباح ، وكافر معَن  ، كه من مسلمل  مَ ـمن يصح تَ تصح الوصية 
 . من جهات الر واإحسان ور العلم ونحو ذلكللمساجد، والقناطر، ودُ الوصية  وتستحب

                                                        

 (.1217( واللفظ له، ومسلم برقم )1731اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 1)
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                                                )قال اه تعاى:  -1
 .[1/امائدة] (      

إَذا َماَت اإْنَساُن اْنَقطََع َعنْـُه َعَمُلـُه إَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرة ري اه عنه أن النبي عن أي هريو  -1
 وجوه الوصية:   .(1)أخرجه مسلم«. إَا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلـٍم ُينتََفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصالِـٍح َيْدُعو َلـهُ  ، ِمْن َثاَثةٍ 

 للوصية وجهان ما :
وينظر لصغاره، أو  ، الوصية تكون بالترف امعلوم بعد اموت كأن يزوج بناته: اأول

 وقربة يثاب عليها من قدر عليها. ،يفرق ثلثه، وهي مندوب إليها
أو أهل العلم أو  ،تكون الوصية بالترع بامال كأن يوي بُخـُمس ماله للفقراء: الثاي

 حكم تبديل الوصية:  .من وجوه الر حفر بئر ماء للرب ونحو ذلك امجاهدين ي سبيل اه، أو لبناء مسجد، أو
  .جب أن تكون الوصية بامعروف، فإن قصد اموِي مضاَرة الوارث َحُرَم عليه ذلك

 ، ومن بَدها فهو معتد آثم.وحرم عى اموَى إليه وغره تبديل الوصية العادلة
 أن ينصح اموِي باأحسن واأعدل، وينهاه فا  أو إثا  ـنَ ويسن من علم أن ي الوصية َج 

 ، ليحصل العدل والراي ؛ ور والظلم، فإن م يستجب أصلح بن اموى إليهمعن اجَ 
 وبراءة ذمة اميت.
           )قال اه تعاى: 

                        
 .[111 - 111]البقرة/ (                   
 :أفضل الوصايا 

 .[131/النساء] (                      ) : قال اه تعاى -1
                      ) : قال اه تعاىو -1

 .[3-1/العر] (              
ٍف َقاَل  طَْلَحةَ  عنو -3  ملسو هيلع هللا ىلصَهْل َكاَن النَبِي   :َعنْه اهْبَن أَِي أَْوَى َرِي  عبد اهَسَألُت  :بن ُمَرِ

                                                        

 (.1231برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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أَْوَى  :َقاَل  ؟ُة أَْو ُأِمُروا بِاْلَوِصيَةِ ـَكيَْف ُكتَِب َعى النَاِس اْلَوِصيَ  :َفُقْلُت .َا  :َفَقاَل  ؟َأْوَى 
 حكم الوصية جهات امعاي:  .(1)متفق عليهاه. بِِكتَاِب 

 ادات، فاتصح إا عى جهات الر واخر واإحسان.الوصية عبادة من العب
واللعب،  وأماكن اللهو جوز عى جهة معصية كالوصية لبناء الكنائس،تصح الوصية وااو

، ومن وعارة اأرحة، سواء كان اموِي مسلا  أو كافرا   وحات البغاء والغناء،
، عى احاكم تغير الوصيةسببه، وأوى بذلك فهو آثم، وعليه إثم من ضل أو فسد ب

 .التي تنفع صاحبها ورفها ي وجوه الر امروعة
                                            )قال اه تعاى: 

 وقت اعتبار الوصية:  .[1/امائدة] (      

 .ااعتبار بصحة الوصية وعدم صحتها بحال اموت
 .صار عند اموت غر وارث كأخ ُحجب بابن جدد صَحت الوصيةلوارث ف أحد فلو أوى

كا لو أوى أخيه مع وجود ابنه حال   ولو أوى لغر وارث فصار عند اموت وارثا  
 كيفية قسمة مال اميت :  . بعد اموت جزها الورثةـالوصية ثم مات ابنه فإها تبطل الوصية إن م تُ 

 الدين، ثم الوصية، ثم امراث. ما ُيكَفن به ، ثم ُيـخَرج ركته ج من ترَ ـإذا مات اإنسان ُيـخْ 
                                            )قال اه تعاى: 

                                 
 ف اأوصياء:حكم تُر   .[11/النساء] (                                  

وُحدد لكل واحد  ،جوز أن يكون اموَى إليه واحدا  أو أكثر، فإذا تعدد اأوصياء
وإن أوى إى وصين ي يء واحد كالنظر ي أمر أواده، ، اختصاصه صح فيا خصه به

 أو أمواله فليس أحدما الترف منفردا . 
                                                        

 (.1231( واللفظ له، ومسلم برقم )1711، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :وقت قبول الوصية 

حياة اموي، وبعد موته، فإن امتنع عنها قبل اموت  يصح قبول اموَى إليه الوصية ي
 أحكام الوصية :  ؛ لعدم قبوله.  أو بعده سقط حقه

فله مثل نصيبه  ،أو أَي وارث ،إذا أوى اموي بأن قال: أوصيت لفان بمثل نصيب ابني
 أعطاه الورثة ما شاؤا.  ،أو حظ ،مضموما  إى امسألة، وإن أوى بجزءٍ 

من حوله من  ُرع ،وا وي كامفاوز والقفار نسان بموضع ا حاكم فيهإذا مات اإو
 . ، وعظيم اأجر ز تركته والترف فيها با حقق امصلحةوْ امسلمن َح 

                                            )قال اه تعاى: 
 نص الوصية:   .[1/امائدة] (      

ما ثبت عن أنس بن مالك ري اه عنه قال: كانوا  -إن شاء  -ر الوصية يكتب ي صد
 يكتبون ي صدور وصاياهم: 

هذا ما أوى به فان ابن فان، أوى أنه يشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له، وأن 
وَى حمدا  عبده ورسوله، وأن الساعة آتية ا ريب فيها، وأن اه يبعث َمْن ي القبور، وأ

َمْن ترك بعده من أهله أن يتقوا اه حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اه ورسوله 
           ) إن كانوا مؤمنن، وأوصاهم با وى به إبراهيم بنيه ويعقوب:

 .(1)أخرجه البيهقي والدارقطني .[131/البقرة] (                   
 : مبطات الوصية  يوي به.  ثم يذكر ما يريد أن

 تبطل الوصية با يي: 
 إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل الذي ُعهــد إى الوي القيام به.  -1
 إذا تلف اموَى به.  -5  إذا ُجَن اموَى له بالترف. -1
 إذا ردها اموَى له.  -2  إذا رجع اموِي عن الوصية. -3
 إذا قتل اموَى له اموِي.  -7 له قبل موت اموِي.إذا مات اموَى  -1

                                                        

 (.1/151(، وأخرجه الدارقطني )11123/أخرجه البيهقي برقم )صحيح( 1)
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 العتــق -72
 :هو حرير رقبة آدمي وخليصها من الرق.  العتق 

 احرية والرق ي اإسام: 

 جاء اإسام والرق موجود، وأبوابه كثرة، ففتح اأبواب للتخلص منه.
ن يؤروا وهم كفار الناس كلهم أحرار ا يطرأ عليهم الرق إا بسبب واحد، وهو أو

 من الرق لتحريرهمعز وجل  وجعلباإسام أبوابا  كثرة لتحريرهم، ، ثم فتح اه مقاتلون
 .والعبودية صهم من ذل الرقلِ خعدة أسباب 

ل العتق الكفارة اأوى ي الوطء ي هار رمضان، وي الظهار، وي قتل اخطأ، كا عَ فجَ 
 جعله من مكفرات اليمن وغر ذلك.

                              )قال اه تعاى : -1

                        
                            

                ) 
 .] 21النساء/[
                                )قال اه تعاى :و -1

 : ة العتقحكمة مروعي  .] 3/امجادلة[(                   
وغره من  اخطأ ب امندوب إليها؛ أن اه تعاى جعله كفارة لقتلرَ العتق من أعظم القُ 

رف ي ـالذنوب، وما فيه من خليص اآدمي امعصوم من رر الرق، ومكينه من التص
 أفضل الرقاب :  .ارهنفسه وماله حسب اختي

إِيَان   »قلت: يا رسول اه أي اأعال أفضل؟ قال: : عن أي ذر الغفاري ري اه عنه قال
َوَأنَفُسَها ِعنَْد  ،َاَها َثَمنا  غأَ »قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال:  «َوِجَهاد  ي َسبِيِلهِ  ،باه
 .  (1)متفق عليه«.  َأْهِلَها

                                                        

 (.11له، ومسلم برقم )( واللفظ 1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  :فضل العتق 
 .]13-11البلد/[(                           )ه تعاى :قال ا -1
َا َرُجٍل َأْعتََق اْمَرءا  ُمْسِلـا  اْستَنَْقَذ ـ َأي: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي و -1

 .  (1)متفق عليه«.  اه بُِكِل ُعْضٍو ِمنْـُه ُعْضوا  ِمَن النَارِ 
 تق: ما يقع به الع 

يقع العتق من اجاد واهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر، أو عتيق ونحوما، ومن ملك ذا 
ة ولدت من سيدها فهي حرة مَ ، وأيا أَ  َرِحـم حَرم َعتُق عليه باملك كأمه وأبيه ونحوما

  بعد موته.
 :حكم امكاتبة 

 قساط.يدفعه له عى أ : بيع السيد رقيقه نفسه بال ي ذمتهامكاتبة

    ) :كا قال سبحانه سيده إليها الصالحإذا دعا العبد  امكاتبة جب -1
 . [33النور/]    (               

ب بيء من ماله كالربع، أو يضع عنه قدره ونحوه، ن امكاتَ ـجب عى السيد أن ُيـعِ  -1
 . ق، وإن عجز عاد رقيقا  تُ إن أّدى ما عليه عَ ومشريه يقوم مقام مكاتبه، ف ،بوجوز بيع امكاتَ 

 : حكم التدبر 

: هو تعليق العتق باموت كأن يقول لرقيقه : إذا مت  فأنت حر بعد موي، فإذا مات  التدبر
 َعتُق إن م يزد عى ثلث امال ، وجوز بيع امدَبر وهبته.

ْم ـٍر لَ ـَلُه َعْن ُدبُ  ِمْن َأْصَحابِِه َأْعتََق ُغَاما   ُجا  َأَن رَ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَلَغ النَبَِي : عن جابر ري اه عنه قال
هُ   .  ()متفق عليه. ُثَم أَْرَسَل بِثََمنِه إَِليهِ  ، فبَاَعُه بِثََاِن ِماَئِة ِدْرَهمٍ  ، َيُكْن َلُه َمال  َغْرَ

وعذاب اللهم أعتق رقابنا ورقاب امؤمنن وامؤمنات من النار،وأِجرنا من خزي الدنيا 
 .، يا ذا اجال واإكراماآخرة

                                                        

 (.1512( واللفظ له، ومسلم برقم )1517، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.227( واللفظ له، ومسلم برقم )7112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 كتـاب النـكـاح - 1
 أحكام النكاح -1

  :هو عقد رعي يقتي ِحّل استمتاع كل من الزوجن باآخر. النكاح  :فقه الزواج 

 ،عام احيوان الزواج والزوجية سنة من سنن اه تعاى ي اخلق، وهي عامة مطلقة ي
 [.12/الذاريات] (           ) : ، وعام اجادوعام النبات

فإن اه م جعله كغره من العوام امطلقة الغرائز، بل وضع له النظام امائم   أما اإنسان
رعي الذي جعل اتصال ـلسيادته، والذي حفظ رفه، ويصون كرامته، وذلك بالنكاح الش

 .، وإعان النكاح عى الرضا، وعى اإجاب والقبولمرأة اتصاا  كريا ، قائا  الرجل با

وبذلك َأشبع الغريزة بالطريق السليم، وَحفظ النسل من الضياع، وصان امرأة عن أن تكون 
 .، وعنايته به ي كل حال، فا أعظم تكريم الرب لإنسان مطية لكل راكب
                       ) : قال اه تعاى

 :نكاحفضل ال  [.71/اإراء] (                

 .أمته ملسو هيلع هللا ىلصالنكاح من آكد سنن امرسلن، ومن السنن التي َرَغَب فيها الرسول 

           )قال اه تعاى: -1
 [.11]الروم/ (          

 .[31 ]الرعد/(         ) قال اه تعاى:و -1

شبابا  ا نجد شيئا  فقال لنا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: كنا مع النبي و -3
ِر، َوَأْحَصُن ـَر الَشبَاِب، َمِن اْستََطاَع البَاَءَة َفْليَتََزَوْج، َفإَنـُه أََغض  لِْلبََص ـَيا َمْعَش : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

 : النكاححكمة مروعية   .(1)متفق عليه«. َيْستَطِْع َفَعَليْـِه بِالَصْوِم َفإَنـُه َلـُه ِوَجاء  لِْلَفْرِج، َوَمْن َلـْم 

احرام،  الزواج بيئة صاحة تؤدي إى بناء وترابط اأرة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن -1
                                                        

 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )5122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 واانبساط بن الزوجن.  ،وامودة ،؛ ما حصل به من األفة وهو سكن وطمأنينة

مع امحافظة عى اأنساب التي  ،الزواج خر وسيلة إنجاب اأواد، وتكثر النسل - 1
 والتآلف والتنار.  ، حصل ها التعارف والتعاون

 اأمراض.  مع السامة من ،الـزواج أحسـن وسيلـة إرواء الغريـزة اجنسيـة، وقضاء الوطـر -3

تي هي نواة امجتمع، فالزوج يكد ويكتسب الزواج حصل به تكوين اأرة الصاحة ال -1
وتنظم امعيشة، وهذا تستقيم أحوال ، وتدبر امنزل، ، والزوجة تري اأطفالولعُ وينفق ويَ 
 امجتمع.

 ي الزواج إشباع لغريزة اأبوة واأمومة التي تنمو بوجود اأطفال. -5
 لد.حفظ النوع اإنساي من الزوال واانقراض باإنجاب والتوا -2
              )قال اه تعاى: -1

 [.71/النحل] (            
                        )قال اه تعاى:و -1

 [.31/النساء] (                   
                  قال اه تعاى:و -3

 [.11/الروم]                        
 :حكم النكاح 

 للنكاح مسة أحكام :
 :النكاح بحسب اختاف أحوال الناس ختلف

 ،وا خاف الزنى؛ اشتاله عى مصالح كثرة للرجال والنساء ،النكاح من له شهوةيسن ف
 .واأمة معاء

 .ججب النكاح عى َمْن خاف عى نفسه الوقوع ي الزنى إذا م يتزوو
 .كان قادرا  عليه تتوق نفسه إليه إذا ومن ا ،له  شهوة يباح النكاح لغني او
 .، وعدم قدرته عى اإنفاقيكره النكاح لفقر ا شهوة له؛ لعدم حاجتهو
 .زوجاته حرم النكاح من عنده زوجة وخاف عدم العدل بنو
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                    )قال اه تعاى: -1

 [.3/النساء] (                       

              )قال اه تعاى:و -1

 [.31/النور] (        

 :اختيار الزوجة 

 واجال، ،ذات الدين البكر، ،الولود، الودودليحرص عى اختيار امرأة فالزواج  من أراد
 .واأخاق احسنة ،والرف

َولِـَحَسبِـَها،  ُتنَْكُح امَْرَأُة أَْرَبـٍع: لِـَالِـَها،: »ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه عن أي  
 .(1)متفق عليه«.َوَجـَالِـَها، َولِِدينِـَها، َفاظَْفْر بَِذاِت الِديِن َتِرَبْت َيَداكَ 

  :أفضل النساء 

الفه ي ليها، وتطيعه إذا أمرها، وا خره إذا نظر إـأفضل النساء امرأة الصاحة التي تس
 تفعل ما أمرها اه به، وجتنب ما هى اه عنه. امرأة التقية التي كره، نفسها وماها با يَ 

ْنيَا َمتَاع  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي  ْنيَا امَْرَأُة ،الد  َوَخْرُ َمتَاِع الد 
 .()خرجه مسلمأ«. الَصالِـَحةُ 

 :حكمة تعدد الزوجات 
رط أن يكون عنده قدرة ـبش ، أباح اه عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء ا يزيد عليها -1

ما ي ذلك من امصالح الكثرة من عفة  ؛ بدنية، وقدرة مالية، وقدرة عى العدل بينهن
كثر ذي تكثر به اأمة، ويَ فرجه، وإعفاف من يتزوجهن، واإحسان إليهن، وتكثر النسل ال

فإْن خاف أن ا يعدل بينهن فليس له أن يتزوج إا واحدة، أو ما ، به َمْن يعبد اه وحده
 م ها. ْس لك اليمن ا جب عليه القَ ملكت يمينه، ومُ 

                  )  قال اه تعاى:
 .[3]النساء/ (             

 أباح العليم احكيم تعدد الزوجات هى أن يكون ذلك بن اأقارب الذين جمعهم ـََا ل -1
                                                        

 (.1122(، واللفظ له، ومسلم برقم )5121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1127برقم )  أخرجه مسلم( 1)
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من  ذلك ما جر ؛نسب قريبة جدا  كاجمع بن اأختن، وبن امرأة وعمتها أو خالتها
ات شديدة جدا .ويولِ  ،قطيعة الرحم  د العداوة بن اأقارب، فإن الغرة بن الَرَ

 وامسلمون ،، فلم يتزوج غرهنله امعدود من النساء دَ وحَ  ،ق اه له العددأطل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  -3
عى ِوْفق  من شاءامسلم تزوج يف امعدود من النساء، همطلق وأُ  العدد بأربع، همُحدد 

 .موتيالسنة إى أن 
                        )  قال اه تعاى:

 .[51/اأحزاب] (               
 :أحوال خطبة النساء 

 خطبة امرأة ها ثاث حاات:
 من جوز خطبتها تعريضا  وترحا ، وهي امرأة اخالية عن الزوج والعدة. اأوى:
من ا جوز خطبتها ا تعريضا  وا ترحا ، وهي زوجة الغر، وامعتدة الرجعية؛  الثانية:

 .حتى خرج من العدة أها زوجة
ــَفــَرق ي حقها بن التعريض والتريح، وهي امعتدة غر الرجعية، وها ثاث  الثالثة: من ُي

 حاات:
 .من تكون ي عدة الوفاة، فتجوز خطبتها تعريضا  ا ترحا   اأوى:

                                  : قال اه تعاى
                                   

                                             

 [.135البقرة/ ]
امعتدة من الطاق الثاث؛ أها بائن تشبه امعتدة من الوفاة، فتجوز خطبتها  الثانية:

 تعريضا  ا ترحا .
 .، وهي امختلعةالبائن التي حل لزوجها نكاحها ي عدها الثالثة:

فهذه جوز لزوجها التعريض والتريح باخطبة، وأما غر الزوج فا حل له التعريض وا 
 التريح باخطبة ي عدها؛ أها معتدة جوز لزوجها نكاحها ي عدها كالرجعية.
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 .التريح باخطبة أن يقول: إي راغب ي الزواج منك ونحوهو
 صفة خطبة امرأة :  ب فيك، أو من جد مثلك، أو إنك جميلة ونحو ذلك.والتعريض أن يقول: ُرَب راغ

 خطبة امرأة تكون عن طريق أبيها أو وليها بالرؤية الرعية . -1
أما اتصال امرأة بالرجال اأجانب عن طريق اإنرنت وغره فا جوز للمرأة أن َتــْعرض نفسها 

 ة.ي اإنرنت؛ ما ي ذلك من امخاطر اجمَ للخطبة عن طريق امواقع امفتوحة هذا الغرض 
فله حادثتها عر اهاتف أو  اج، وتم التوافق بينها عى الزوومن خطب امرأة وم يعقدعليها

؛ أن امخطوبة حادثة بعلم أهلها، وبقدر احاجة، بعيدة عن منكرالقول، لكن تكون امغره
                               ا تزال أجنبية عن اخاطب:

 [.31اأحزاب/ ]                     
وما يظهر منها غالبا  يستحب من أراد خطبة امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إى نكاحها  -1

وا يصافحها، أو يمس بدها، ، خلوةوا ترج با ،وامرأة كذلك ،واليدينوالرأس كالوجه 
 وأن يكون عازما  عى النكاح. ،، وأن يغلب عى ظنه اإجابةاوا ينر ما رأى منه

 وجوز للخاطب أن يكرر النظر، وأن ينظر إى خطيبته ولو بغر علمها وا إذها.
وجوز تزين امخطوبة من يريد خطبتها عند الرؤية الرعية بالزينة امباحة كالكحل ، وما 

 صل تزينها بذلك إى حد التغرير والتدليس .من أدوات التجميل ، برط أن ا ي ذلك شابه
 ر له النظر إليها بعث امرأة ثقة تنظر إليها ثم تصفها له. ـفإن م يتيس

حرم عى الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى و حرم تبادل الصور ي اخطبة وغرها،و
 .عى الرجال فهو حرم رعا   ،فهذا مع كونه تشبها  بالكفار، خاتم اخطبة

َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اه، ملسو هيلع هللا ىلص  َأَن اْمَرَأة  َجاَءْت َرُسوَل اه َسْهِل ْبِن َسْعٍد ري اه عنه َعنْ  -6
النََظَر إَِليَْها َوَصَوَبُه، ُثَم َطْأطَأَ َرْأَسُه، َفَصَعَد  ملسو هيلع هللا ىلصِجئُْت ِأََهَب َلَك َنْفِي. َفنَظََر إَِليَْها َرُسوُل اه 
 .(1)متفق عليه . َفَلَا َرأَْت امَْرَأُة َأَنُه َمْ َيْقِض فِيَها َشيْئ ا َجَلَسْت 

َفإَِنُه  اْنُظْر إَِليَْها » :ملسو هيلع هللا ىلص ة  َفَقاَل النَبِي  اْمَرأَخطََب  أنه ري اه عنه ِغَرِة ْبِن ُشْعبَةَ ـامُ َعِن و -1
 .()الرمذي والنسائيأخرجه . « ُكَا يْنَأْحَرى َأْن ُيْؤَدَم بَ 

                                                        

 (.1115برقم )(، ومسلم 5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3135(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1117أخرجه الرمذي  برقم ) صحيح/( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
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 :حكم اخطبة عى خطبة أخيه 

أو ُيرد اأول، فإن  ،أو يأذن له ،حرم عى الرجل أن خطب عى خطبة أخيه حتى يرك
 .ملسو هيلع هللا ىلصولرسوله  ٬لكنه آثم وعاٍص  ،صح العقدد قَ وعَ خطب عى خطبة اأول 

 «.ا َيـْخُطْب َبْعُضُكْم َعَلـى ِخْطبَِة َبْعضٍ : »اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِـِي  َرِيَ اهُ َعنْـُهـَا  رَ َعِن اْبِن ُعمَ 
 .(1)متفق عليه

 :حكم استئذان امرأة ي الزواج 

، وا  - بكرا  كانت أو ثيبا   -جب عى وي امرأة امكلفة أن يستأذها قبل الزواج  -1
 . إن شاءت قد عليها وهي غر راضية فلها فسخ العقدعُ  َتـْكَره، فإنْ  جوز له إجبارها عى َمنْ 

ُم َحتَى ُتْستَْأَمـَر، َوا ُتنَْكُح ـِا ُتنَْكُح اأَي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي  -1
 .()تفق عليهم«. َأْن َتْسُكَت »قالوا: يا رسول اه وكيف إذها؟ قال: « البِْكُر َحتَى ُتْستَأَْذنَ 

عن خنساء بنت خدام اأنصارية ري اه عنها: أََن َأباَها َزَوَجَها َوِهـَي َثيِـب  َفَكِرَهـْت و -1
 .(6)أخرجه البخاريَفـَرَد نَِكاَحـُه.  ملسو هيلع هللا ىلصَذلِـَك َفَأتْت َرُسـوَل اه 

زَوج ، كا جوز لأب تزويج من دون تسع سنن بكفئها ولو با إذها وا رضاها -7
 .وهي بنت ست سنن ملسو هيلع هللا ىلصأبوبكر عائشة رسول اه 

 أركان عقد النكاح : 

 أركان عقد النكاح ثاثة:
واختاف  ة النكاح كالرضاع،وجود الزوجن اخالين من اموانع التي منع صح :اأول
 . ، ويستثنى من ذلك جواز زواج امسلم بالكتابية العفيفةالدين
 ،َزَوجتك :فظ الصادرمن الوي أوَمْن يقوم مقامه بأن يقولوهوالل ،حصول اإجاب: الثاي

 أو مَلكتك فانة ونحوه.  ،أو أنكحتك

حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو َمْن يقوم مقامه، بأن يقـول: َقبِلت  :الثالث
 هـذا النكاح ونحـوه، فإذا حـصـل اإجاب والقبول انعقد النكاح.

                                                        

 .واللفظ له(، 1111ومسلم برقم ) (،5111أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
 (.1112(، ومسلم برقم )5132، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.5131برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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 النكاح:  صحة روط 

 يشرط لصحة النكاح ما يي:
 . سم، أو الوصف، أو اإشارة، ويكون بااتعين الزوجن -1

 رضا الزوجن.  -1

 الوي، فا جوز نكاح امرأة إا بوي.  -3
 أن يكون النكاح عى مهر. -1
 روط الوي: 

 وي النكاح هو: الرجل الذي يقوم بتزويج امرأة. 
 ، بالغا  عاقا ، رشيدا ، وللسلطان تزويج كافرة ا وي ها.يشرط أن يكون الوي ذكرا ، حرا  و

ثم وصيـ ه ي النكاح، ثم جدها أب، ثم ابنها، ثم أخوها، ، واأحق بواية النكاح أب امرأة 
 ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبا ، ثم السلطان. 

رض اإنسان عْ ـجب عى وي امرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح، وا بأس أن يَ و
إذا عضل اأقرب من اأولياء، أو م و،  أهل اخر والصاح بقصد الزواجابنته أو أخته عى

 َمْن بعده ي الواية. هاَزَوج ،يكن أها ، أو غاب وم مكن مراجعته إا بمشقة
 :حكم النكاح با وي 

إْن وقع مثل هذا النكاح النكاح با وي باطل، وللمرأة مهر مثلها با استحَل من فرجها، ف
فيجب التفريق بينها، أو جديد العقد بحضور الوي، فإْن ُرزقا أوادا  من النكاح السابق 

 ُنسب إليها.
              )  قال اه تعاى: -1

 .[31/النور] (       

َفنَِكاح  ِمنَْها  ، َحاءٍ َأن أَْرَبَعِة َعىِة َكاَن اِهِليَ اجَ  يَكاَح النَأَن  ري اه عنهاَعاِئَشَة  وعن -1
ثم  - يُْصِدُقَها ُثَم َينِْكُحَهافتَُه اْبنتَُه َأِو ـيَ ــ الَرُجِل َولِ إِىَخْطُُب الَرُجُل  ، نَِكاُح النَاِس اْليَْومَ 

يَِة ُكَلُه إَِا اِهلاجَ َم نَِكاَح ِق َهدَ بِاح ملسو هيلع هللا ىلصَحَمد  ـَفَلَا ُبِعَث مُ  ثم قالت : -ذكرت بقية اأقسام 
 .(1)البخاريأخرجه . نَِكاَح النَاِس اْليَْومَ 

                                                        

 (.5117برقم ) أخرجه البخاري (1)
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 .(1)أمد والرمذيأخرجه «.  ا نكاَح إا بويّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن النبي  وعن أي موسى -3
 إِْذِن َولِيَِها َفنَِكاُحَها َا اْمَرَأٍة َنَكَحْت بَِغْرِ ـ َأي: »قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  اري اه عنه وعن عائشة -1

َفإِِن  ، ْهُر بَِا اْستََحَل ِمْن َفْرِجَهاامَ َفإِْن َدَخَل ِهَا َفَلَها  ، َفنَِكاُحَها َباطِل   ، َفنَِكاُحَها َباطِل   ، َباطِل  
ْلَطاُن   .()أبو داود والرمذيأخرجه «.   َلُه َويَ  َمْن َا َوي  اْشتََجُروا َفالس 

 :وقت العقد عى امرأة 

 .جوز عقد النكاح عى امرأة ي حال الطهر وحال احيض
 وجوز حال الطهر كا سيأي إن شاء اه تعاى.  ،أما الطاق فيحرم حال احيض

جوز لإنسان بعد العقد أن جتمع بزوجته وخلو ها ويستمتع ها؛ أها زوجته، وحرم و
 بة.ذلك قبل العقد ولو بعد اخط

  لنكاح :اإجراء عقد صفة 
 النكاح يتم باإجاب من الوي والقبول من الزوج ي جلس العقد . -1

عقد الزواج عن ، والتحقق من شخص الوي والزوج ،وأمن التاعب، وجوز عند احاجة
، فيتلفظ طريق اإنرنت، حيث يمكن حدث الوي مع الزوج، ورؤية كل منها اآخر

، فيسمعه ويشاهده الزوج ي بلد آخر، ويتلفظ الزوج اببلده باإج الوي البعيد ي
، ومن أراد السامة فيمكنه هده ، فإذا حصل ذلك فقد تم العقدبالقبول فيسمعه الوي ويشا

 إجراء النكاح عن طريق التوكيل.
، فهذا زواج رعي وإن م من وي النكاح، وقبول من الزوج كل زواج تم بإجاب -1

 .، وم تصدر به وثيقة رسميةالدوائر الرسمية يسجل ي
 لدى اجهات الرسمية؛ ما ي ذلك منتسجيل عقود النكاح ي هذا الزمان  فضلواأ
، وسهولة الرجوع إليه عند النزاع ، ومعرفة صالح للزوجن، حفظا  للحقوق، وخشية اجحودام

 بت طاعته .فإذا أمر به وي اأمر وج، اأنساب وحفظها عى مدى القرون 

زوجتك نفي، ويكتبان ورقة :زوجيني نفسك ، فقالت: إذا قال رجل امرأة حبها -3
أنه تم دون وجود  زنى؛بذلك، ثم يعارها معارة الزوج لزوجته، فهذا ليس زواجا ، بل هو 

                                                        

 (.1111(، وأخرجه الرمذي برقم )12511أخرجه أمد برقم )صحيح/ (1)
 (، وهذا لفظه.1111(، وأخرجه الرمذي برقم )1113أخرجه أبوداود برقم )صحيح/ (1)
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 . ، وإتيان البيوت من أبواهاوإهاء هذا امنكر، الوي، فعى من فعل ذلك التوبة إى اه
«.  دّ هو رَ فَ  منهُ  نا هذا ما ليَس رِ مْ ي أَ  حدَث أَ  نْ مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه  عائشة عن

 .(1)متفق عليه
 :حكم اإشهاد عى عقد النكاح 

نا  مشهودا  عليه وإذا كان النكاح معلَ ، ين عدلن مكلفنشهاد عى عقد النكاح بشاهدَ اإ يسن
 الكفاءة امعترة ي النكاح:  أو مشهودا  عليه بدون إعان فهو صحيح. ،نا  بدون شاهدينلَ من اثنن فهذا كاله، وإن كان مع

الكفاءة امعترة بن الزوجن هي ي الدين واحرية، فإذا زَوج الوي عفيفة بفاجر، أو حرة 
 بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة اخيار ي البقاء أو فسخ النكاح. 

  خطبة النكاح: حكم 

ن خطب العاقد قبل العقد بخطبة احاجة كا تقدم ي خطبة اجمعة وهي ي يستحب أ
عقد ثم يتلو اآيات الواردة، ثم يعقد « لخا ...نحمده ونستعينه ٬إن احمد »النكاح وغره 

 حكم التهنئة بالنكاح:  .بن الزوجن النكاح

 با ورد. تستحب التهنئة بالنكاح
يُْكْم، َباَرَك اه َلُكْم، َوَباَرَك َعلَ »كان إذا َرَفأَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبي هريرة ري اه عنه أن الن عن أي

 ما يفعله الزوج إذا دخل عى زوجته:  .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«.  َخرٍ َوَجـَمَع َبيْنَُكَا ي

ويسمي  ،ويضع يده عى مقدمة رأسها يسن للرجل إذا دخل عى زوجته أن ياطفها، -1
َها َوَخْرَ َما َجبْلتَها َعَليْـِه، َوَأُعوُذ الَلـُهـَم إِي َأْسأ»يقول: عو بالركة، ثم اه تعاى، ويد ُلَك َخْرَ

َها َوِمْن َرِ َما  .(6)أخرجه أبو داود وابن ماجه«. َجبْلتَها َعَليْـهِ  بَِك ِمْن َرِ
لوقوع فيا َحَرَم وإحصاها من ا ،ينبغي للزوجن أن ينويا بنكاحها إعفاف نفسيها -1

 كتب مباضعتها صدقة ها.اه عز وجل، فتُ 
                                                        

 (.1711( ، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، وهذا لفظه.1215(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1131) أخرجه أبو داود برقم/صحيح (1)
 (.1151( وهذا لفظه،   وأخرجه ابن ماجه برقم )1121/ أخرجه أبوداود برقم )حسن( 3)
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 .تسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد -3
لو أَن أَحَدهم إذا أراَد أْن يأَي أهَلُه » : ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال : قال النبي 

 ـَقَدْر َبيْنَـُهـَا َوَلد  يالَشيْطَاَن َما َرَزْقتَنَا، َفإَنـُه إْن يُ  بْنَا الَشيْطَاَن، َوَجنِِب ـبِاْسِم اه، الَلـُهـَم َجنِ قال: 
ُه َشيَْطان  أَب َذلَِك   .(1)متفق عليه«. دا  َلـْم َيُرَ

بلها من أي جهة شاء، من أمامها أو من خلفها، وحرم جوز للزوج أن يأي زوجته ي قُ  -1
 .، أوحال احيض إتياها ي دبرها

  .م عى الزوجن الوطء بمرأى أحد، وإفشاء اأرار الزوجية امتعلقة بالوقاع بينهاحر -5
  ًحكم اغتسال الزوج والزوجة معا: 

فهو أنشط لِْلَعْوِد،  ، إذا وطئ الرجل زوجته وأراد الَعْود سن له أن يتوضأ وضوءه للصاة
 أى منها ورأت منه. أن يغتسا معا  ي مكان واحد ولو ر للزوجنوجوز ، والغسل أفضل
 . ، وإن اغتسا فهو أفضل يناما جنبن إا إذا توضئاويستحب أّا 

وكنت  -قرَ وهو الفَ  -يغتسل ي القدح ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: كان رسول اه 
 .أغتسل أنا وهو ي اإناء الواحد

 .()متفق عليهثاثة آصع.  قرَ الفَ  وقال قتيبة: قال سفيان: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1131(، واللفظ له، ومسلم برقم )2311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 واللفظ له. (312(، ومسلم برقم )151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 امحرمات ي النكاح -7

 أن يعقد عليها أن تكون غر حَرمة عليه. لرجليشرط ي امرأة التي يريد ا 

  امحرمات من النساء:أقسام 

 الزواج ها.عليه من النساء ما جوز للرجل الزواج ها ، ومنهن ما حرم 
 :نقسمإى امحرمات من النساء وتنقسم 

 وهن ثاثة أقسام:  ، دحرمات إى اأبام القسم اأول:

اأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، واأخت،  :سبع وهن ،حرمات بالنسباماأول: 
 واخالة، والعمة، وبنت اأخ، وبنت اأخت. 

 أسباب التحريم امؤبد هي: النسب، والرضاع، وامصاهرة. و

بنات  ميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إاأن  ضابط امحرمات من النسب:و
 أخواله، وبنات خااته، فهذه اأربع حال له.  أعامه، وبنات عاته، وبنات

 .فيحرم من الرضاع ما حرم من النسب بالرضاع، امحرماتالثاي: 
وأخت ابنه من  ،من الرضاع فكل امرأة َحُرَمت من النسب َحُرَم مثلها من الرضاع إا أم أخيه

 امحِرم: مس رضعات فأكثر إذا كانت ي احولن. والرضاع ، حرمان عليهفا  ،الرضاع

أم الزوجة، وبنت الزوجة من غره إذا دخل بأمها،  :وهن حرمات بامصاهرة،امالثالث: 
 . ، وحرم اماعنة عى اماعنوزوجة اأب، وزوجة اابن

 بع.وامحرمات بامصاهرة أر ..وامحرمات بالرضاع سبع مثلهن ..فامحرمات بالنسب سبع

               ) قال اه تعاى: -1

           

                

                       

               

 .[13-11]النساء/     (                              
ا َتـِحل  ِي، َيـْحُرُم »ِي بِنِْت َحـْمَزَة:  ملسو هيلع هللا ىلصِيَ اه َعنْـُهـَا َقاَل: َقاَل النَبِي  َعِن اْبِن َعبَاٍس رَ و -1
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 .(1)متفق عليه«.ِمَن الَرَضاِع َما َيـْحُرُم ِمَن النََسِب، ِهَي اْبنَُة أِخي ِمَن الَرَضاَعةِ 

  حرمات إى أمد حدد، وهن:ام القسم الثاي:

 .بن امرأة وعمتها أوخالتها من نسب أو رضاعمع اج، وأخت زوجته -1
 . بعد انتهاء العدة اأخرى له َحَلتإحداهن فإذا ماتت أو ُطِلقت 

 امعتدة حتى خرج من العدة.  -1

 مطلقته ثاثا  حتى تنكح زوجا  غره.  -3

 حتى َتـِحّل. بحج أو عمرة امُـْحِرمة  -1

 م. حرم امسلمة عى الكافر حتى يسل -5

 حرم الكافرة غر الكتابية عى امسلم حتى تسلم.  -2

 . زوجة الغر حتى يموت زوجها، أو يطلقها، أو ُتفسخ منه -7

 حرم الزانية عى الزاي وغره حتى تتوب وتنقي عدها.  -1
 فهؤاء النساء حرمن ميعا  عليه حتى يزول السبب امانع من النكاح.

 بن أمره.اخنثى امشكل حتى يت -2
، حـرم علـى الرجـل أن يتـزوج ابنتـه من الزنى، وحـرم عى اأم تـزوج ابنها من الزنى  .[112/البقرة]    (                              ) قال اه تعاى:

باطل، وإن كانت العدة من محرم وا  فنكاح امرأة ي عدة أختها إن كان الطاق رجعي  .وحرم عى اابن أن يتزوج أخته من الزنى
 :حكم نكاح اأََمة  طاق بائن فهو حرم.

 لكن يطؤها بملك اليمن.،  ؛ أنه يملكها بملك اليمن تهمَ أَ  سيدته، وا سيد   ا ينكح عبد  
 وا جوز للحر نكاح اأمة إا برطن:

 عدم الطول، وهو أا يستطيع نكاح احرة امسلمة. -1
 وع ي احرام.خوف الوق -1

وإنا حرم ذلك ما يرتب عليه من اسرقاق الولد، فإنه يتبع أمه ي احرية والرق، أما إذا 
 وطيء السيد أمته فولدت له فإن الولد يكون حرا . 

                                                        

 (.1117( واللفظ له، ومسلم برقم )1215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ة كتابية فا جوز نكاحها، وجوز وطؤها مَ وَمْن َحُرَم وطؤها بعقد َحُرَم بملك يمن إا أَ 
 ، أو ملك يمن. وطء امرأة ي الرع إا بنكاحبملك اليمن، وا جوز 

                            ) قال اه تعاى:
 :أم الولدحكم   .[7-5/امؤمنون]     (                        

ءة وتعتد بحيضة واحدة ُيـعلم ها برا،  هي اأََمة التي ملت من سيدها وولدت له أم الولد:
 .، فإذا طهرت جامعهارمها

واوقفها  هبتهابيعها وا واجوز ة،مَ كاأَ للخدمة وطؤها وتأجرها  لسيدهاجوزوأم الولد 
 حكم امرأة امفقود:  كاحرة.

إذا تزوجت امرأة امفقود فقدم اأول قبل وطء الثاي فهي لأول، وبعد الوطء له أخذها 
ويأخذ  ،ويطؤها بعد إكال عدها، وله تركها معه زوجة بالعقد اأول بدون طاق الثاي،
 قدر الصداق الذي أعطاها من الثاي. 

 :أبدا حكم النكاح إذا كان أحد الزوجن ل يصي  فهي آخر أزواجها يوم القيامة. ،ثم تزوجت بعده ،امرأة إذا توي عنها زوجهاو

معه، وحرم عليه وطؤها؛ أن فا حل ها أن تبقى  أبدا   إذا كان زوج امرأة ا يصي -1
وجب فراقها إن م  تركت الصاة ترك الصاة كفر، وا واية لكافر عى مسلمة، فإْن هي

 . ، والكافرة ا حل مسلم ؛ أها كافرة تتب إى اه تعاى

 ؛ أها كافـَرين. حن العقد فالعقد صحيحأبدا  إذا كانت الزوجة والزوج ا يصليان  -1
وزوجها  ،، أو كانت الزوجة اتصيوزوجها ايصي، كانت الزوجة تصي حن العقدا إن أم

 يصي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب جديد عقد النكاح؛ أن أحدما حن العقد كافر. 

             ) قال اه تعاى:
                           

                        
 .[11/اممتحنة]     (       
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 ي النكاح الروط -3

  ن: قساالروط ي النكاح 

 روط صحيحة.. وروط فاسدة.
يتزوج عليها، أواخرجها امرأة أو وليها أّا  إذا رطتفالصحيحة، روط ـشالاأول: القسم 

صح  ، وري الزوج ، ونحو ذلك ما ا يناي العقد امن دارها أوبلدها، أوزيادة ي مهره
 خالفه فلها الفسخ إن شاءت. ، فإنْ  الرط

، ووجدها بخاف ذلك فله الفسخ إن شاء،  ونحو ذلك أو يشرطها الزوج بكرا  ، أو نسيبة
 أو يشرط الزوج أن ا َقْسم ها ، ورضيت بذلك جاز ؛ أن القسم حق ها ، فلها إسقاطه.

 :ي نوعانوه،  فاسدةالروط اللثاي: القسم ا
  :، وهي النكاح عقدل روط فاسدة ُتبطاأول: 

  نكاح الشغار: -1
وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غرما من له الواية عليها عى أن يزوجه اآخر ابنته 

 .أو أخته ونحو ذلك
 فيه يء. أو م يسم  ،وهذا النكاح فاسد وحرم، سواء ُسِمي فيه مهر

 .(1)متفق عليهَنـَهى َعِن الِشَغاِر.  ملسو هيلع هللا ىلصأََن َرُسوَل اه  عن ابن عمر ري اه عنها

فعى كل واحد جديد العقد دون رط اأخرى، ويتم الفاسد إذا وقع مثل هذا النكاح و
واحاجة إى  اآخرمع امرأة اأخرى كذلك ،العقد بمهر جديد، وعقد جديد كا سبق، و

 . صحيح ؛ أنه م حصل نكاح رعي الطاق

  ل:نكاح امحلِ  -1
وهو أن يتزوج الرجل امطلقة ثاثا  برط أنه متى َحَللها لأول طلقها، أو نوى التحليل 

 بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد. 

 ، وا حّل به امرأة من طلقها ثاثا . وهذا النكاح فاسد وحرم، وَمْن فعله فهو ملعون
 .()والنسائي أخرجه الرمذيَل َلـه.ـَوامُـَحلَ  َل امُـحِ  ملسو هيلع هللا ىلص : َلَعن رسوُل اهابن مسعود ري اه عنه قالعن 

                                                        

 (.1115(، واللفظ له، ومسلم برقم )5111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3112( وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1111/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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  نكاح امتعة: -3
 ، أو أقل ، أو سنة ، أو شهرا   ، أو أسبوعا   ، يوما   مدة مؤقتة ، وهو أن يعقد الرجل عى امرأة

 ة فارقها. فإذا انتهت امد ، ويدفع ها مهرا   ،أو أكثر

ر ـوجعلها سلعة تنتقل من يد إى يد، ويض ، ر بامرأةـوهذا النكاح فاسد ا جوز؛ أنه يض
باأواد كذلك، حيث ا جدون بيتا  يستقرون ويرَبون فيه، فامقصود به قضاء الشهوة ا 

 بد. ثم ُحِرم إى اأ ، فرة ي أول اإسامهذا النكاح وقد ُأحّل ،  النسل والربية

َها النَاُس إِي َقْد ُكنُْت َأِذْنُت َيا َأيـ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرة اجهني ري اه عنه أن رسول اه عن َس 
ااستِـْمتَاِع ِمَن النَِساِء، َوإَن اه َقْد َحَرَم َذلَِك إى َيوِم الِقيَاَمِة، َفَمْن َكاَن ِعنَْدُه ِمنْـُهَن  يَلُكْم 

 حكم الزواج امدي :  .(1)أخرجه مسلم«. بِيَْلـُه، َوا َتْأُخُذوا ِمـَا آتيتُـموُهَن َشيْئا  َيء  َفْليُـَخِل َس 

أن يتفق رجل وامرأة عى إنشاء عاقة زوجية بينها دون النظر إى  الزواج امدي: هو
 ثم يوَثق هذا العقد ي الدائرة امختصة ي تلك الدولة . ديانتها،

ا قوامة للزوج، ، وة بن الزوجن،  فا مهر للزوجةعى أساس امساوا ويقوم هذا الزواج
قة والسكنى ، والنفحياة دائمة ا تنقطع إا باموت ، فهيطاق له ، واوا طاعة عليها

 .بحسب ااتفاق بينها
سمح للمسلمة بالزواج بغر ، حيث يوهذا النكاح باطل؛ أنه مصادم للريعة اإسامية

يرتب عليه يء من أحكام الزواج الرعي اٍل من روط النكاح الرعي، فاامسلم، وخ
 من حل الوطء ، والتوارث ، وإحاق اأواد وغر ذلك.

 (                              )    : قال اه تعاى 
 حكم الزواج الصوري :  . [15/آل عمران]

قصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي رعه اه ، فهو هو الزواج الذي ا ي :الزواج الصوري
 إجراء إداري لتحصيل مصلحة ، أو دفع مفسدة ، فهو أشبه بنكاح التحليل امحرم .

، وخروجه عن واحيلة وعدم توجه اإرادة إليه ؛ ما فيه من الكذبوهذا الزواج حرم
 مقاصد النكاح من العفة وحصول النسل وغرها .

                                                        

 (.1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 طل ، وما بني عى باطل فهو باطل ، وهو من التاعب بأحكام الريعة.وهذا النكاح با
                                                          )   : قال اه تعاى

 . [7/احر] (  
 : حكم الزواج بنية الطاق 

هى دراسته أو عمله ي هذا : أن يتزوج امرأة ويضمر ي نفسه أنه سوف يطلقها متى أوصفته
 البلد مثا  .

مؤقت، والزواج هذا نكاح حرم وغر صحيح؛ أن الزواج بنية الطاق يشبه الزواج او
 .حرمة، وأنه غش للزوجة  وأهلها ؛ أنه متعة، وامتعةامؤقت زواج باطل

                                  )  : قال اه تعاى
                                          

 . [11/النور] (       
 : حكم زواج امسيار 

من غر  ،، مستوف أركان النكاح وروطه: هو عقد رعي بن رجل وامرأةزواج امسيار
 التزام نفقة ، أو َقْسم ، أو سكن مثا .

ــش ، أو امسكن، أو امبيت ، فيأي إليها ي أي وقت قةرط الزوج ي العقد إسقاط النفوَي
وترى بأن يأي إليها ي أي  ،أو ُتـسقط امرأة حقها ي النفقة، أو السكن، أو امبيتشاء، 
 ، وإن اتفقا عى أن يقوم الرجل بالنفقة والسكن وامبيت فهذا هو اأصل.وقت

هو الصورة امثى للنكاح الذي  وهذا النكاح جائز إذا توفرت روطه الرعية ، لكن ليس
 تتحقق به امقاصد الرعية .

 : حكم نكاح اخامسة 

؛ َمْن تزوج بأربع نساء ثم عقد عى خامسة فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل جب إهاؤه
 . أنه ا حل للمسلم أن جمع ي عصمته أكثر من أربع زوجات

                                   )    قال اه تعاى:
 . [3/النساء] (                           

 وللرجل أن يطأ بملك اليمن ما شاء من النساء ، فإذا اشرى َأَمـة ُتسترأ بحيضة ثم يطأها.
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 :حكم زواج امسلمة بغر امسلم 

؛ أها من الكفار ب أو غرهمحرم زواج امسلمة بغر امسلم، سواء كان من أهل الكتا
وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد وحرم جب إهاؤه؛ ، أعى منه بتوحيدها وإياها وعَفتها

 أنه ا واية لكافر عى مسلم أو مسلمة. 

                        )    قال اه تعاى: -1
                                    

 . [111]البقرة/(         
 منهُ  نا هذا ما ليَس رِ مْ ي أَ  حدَث أَ  نْ مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه  عائشةعن و -1
 .(1)متفق عليه«.  دّ هو رَ فَ 

 : ، ومنها بطل عقد النكاحروط فاسدة ا تُ الثاي: 
 مهر ها، أو ط أّا رَ ـَش  ن حقوق امرأة كأنْ إذا رط الزوج ي عقد النكاح إسقاط حق م -1

سم ها أقل من رها، أو أكثر، أو رطت طاق رها فالنكاح قْ ـا نفقة ها، أو أن يَ 
 . ا اعتبار له والرط باطل ،صحيح

ط نفي عيب ا رَ ـطها بكرا  فبانت ثيبا ، أو َش رَ ـطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو َش رَ ـإذا َش  -1
فبانت بخاف ما ذكر فالنكاح صحيح، وله  ،به النكاح كالعمى، واخرس ونحوما ينفسخ

 . ، ويأخذ امهر من غرهالفسخ إن شاء

ة فله اخيار إن كانت من حل له، وإذا تزوجت مَ إذا تزوج امرأة عى أها حرة فبانت أَ  -3
 خ.ا  فلهـا اخيـار فـي البقاء أو الفسملوكامرأة رجا  حرا  فبان 

                                      )    : قال اه تعاى 
 . [1/امائدة] (   

 
 
 
 

                                                        

 (.1711( ، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 العيوب ي النكاح نوعان:  هو كل آفة منع أو تنقص كال ااستمتاع بن الزوجن. العيب:  العيوب ي النكاح -4

 .تهـع خصيتيه، وِعنَ ففي الرجل َجّب ذكره، وقط:  عيوب منع الوطء: اأول
نِينا  ُأِجل سنة منذ حاكمه، فإن الِعنِن: هو العاجز عن اإياج، وَمْن وجدت زوجها عِ و

 وطئ فيها وإا فلها الفسخ، وإن رضيت به عنِينا  قبل الدخول أو بعده سقط خيارها. 
 إذا بان الزوج عقيا  ثبت اخيار للمرأة؛ أن ها حقا  ي الولد. و

 والَعَفل. ، نوالَقرَ ، ق الَرتَ  فهي : ي امرأةالعيوب التي منع الوطء  أما
: سائل ي والَعَفل: انسداد طارئ ي الفرج .. نوالَقرَ : انسداد الفرج بأصل اخلقة .. قالَرتَ ف

 الفرج يمنع لذة الوطء.

واجنون  رأة كالرصام دية ي الرجل أوعْ منع ااستمتاع ولكنها منِفرة أو مُ عيوب ا :الثاي
وقروح سيَالة ي  وخصاء، وسل، وبخر الفم، وريح منكرة، والباسور والناسور ،واجذام

 .الفرج ونحو ذلك
د النكاح فا خيار قَ يثبت لكل واحد من الزوجن الفسخ إن شاء، ومن ري بالعيب وعَ فهذه 

 له، وإن حدث العيب بعد العقد فلآخر اخيار. 

به قبل  ْت ورضيَ  ْت مَ لِ عَ  فلها الفسخ، فإنْ  جبوبا ، أو بقي له ما ا يطأ به َمْن وجدت زوجهاو
فا   إذا تم الفسخ أجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها، فإن كان الفسخ قبل الدخول  العقد أو رضيت به بعد الدخول سقط حقها ي الفسخ.

 العقد، ويرجع الزوج وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها امهر امسمى ي، مهر للمرأة
 :إعادة بكارة امرأةحكم   ليأخذ امهر من غّره، وا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبن  أمره. 

البكارة  تضاض، فيحرم عاج افأو وثب ونحو ذلك ،إذا زالت بكارة امرأة بجاع، أوسقوط
ومسها والنظر  ، وكشف العورة امغَلظةبالرقيع، أو الرتق؛ ما يرتب عليه من امفاسد

 إليها، وتسهيل جريمة الزنى للنساء .  
                                      )    : قال اه تعاى

 . [1/امائدة] (   
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 نكاح الكفار -5

  ،نكاح الكفار من أهل الكتاب وغرهم حكمه كنكاح امسلمن فيا جب بـه مـن مهـر
 طاٍق ونحوهـا، وحرم عليهم من النساء َمْن حرم علينا.  ونفقـٍة، ووقـوعِ 

  :الكفار ُيـَقـّروَن عى أنكحتهم الفاسدة برطن 

 أن يعتقدوا صحتها ي دينهم.  :اأول

 أّا يرافعوا إلينا، فإن ترافعوا إلينا َحكمنا عليهم با أنزل اه علينا من احق.: الثاي

                       )قال اه تعاى:  -1
 .[11]امائدة/ (                           

                     ) وقال اه تعاى:  -1
                                

                              
 .[13 -11]امائدة/ (      

  :صفة عقد نكاح الكفار 

إذا جاءنا الكفار قبل عقد النكاح بينهم عقدناه عى ُحكمنا بإجاب وقبول، ووي، ومهر 
 حال وغر ذلك من روط النكاح.

ا بعد عقد النكاح بينهم، فإن كانت امرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه، ءووإن جا
 النكاح فَرقنا بينها. وإن كان بامرأة مانع من موانع 

كخمر  -صحيحا  كان أو فاسدا   -ومهرالكافرة إْن كان قد ُسِمي ها مهر وقبَضتْه استقر
وخنزير، وإن م تقبضه: فإْن كان صحيحا  أَخَذْته، وإن كان فاسدا  ، أو م َيـْفرض ها مهر، 

 فلها مهر امثل صحيحا  كامسلمة. 

                              )قال اه تعاى: 
                                            

 .[51-12]امائدة/ (                        
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 :احكم إذا أسلم أحد الزوجن الكافرين 

 إذا أسلم الزوجان معا ، أو أسلم زوج كتابية بقيا عى نكاحها. 

 أسلم زوج غر كتابية قبل الدخول ها بطل النكاح. وإن 

 وإذا أسلمت امرأة الكافرة قبل دخول الكافر ها بطل النكاح؛ أن امسلمة ا حل لكافر.

 وإذا أسلم أحد الزوجن الكافرين بعد الدخول فالنكاح موقوف: 
 .رأة قبل انقضاء عدها فهي زوجتهفإذا أسلم الرجل، فإن أسلمت ام

، وإن أحبت تنكح زوجا  غره ، فلها أنأسلمت هي وانقضت عدها، وم ُيسلم هووإن 
انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غر جديد نكاح وا عقد وا مهر، وا مِكنه من 

 نفسها حتى يسلم، وإن م يسلم نكحت غره بعد العدة.

                         )قال اه تعاى: 
 .[11]اممتحنة/ (                              

 :حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجن 

 .إذا ارتد الزوجان أو أحدما عن اإسام، فإن كانت الردة قبل الدخول بطل النكاح
وإن كانت بعد الدخول وقف اأمر عى انقضاء العدة، فإن تاب فيها َمْن ارتد فعى 

 وقت الردة.  حصول وإن م يتب انفسخ النكاح بعد انقضاء العدة منذ نكاحها،

 :حالت الزوج إذا أسلم 

أسلم الزوج ، فإن كان حته كتابية فالنكاح باق ، وإن كان حته كافرة غركتابية فإن  إذا -1
 أسلمت وإا فارقها. 

، وفارق أربعا  اختار  إذا أسلم الكافر وحته أكثرمن أربع نسوة وأسلمن، أو كن كتابيات، -1
 الباقي. 

أسلم الكافر وحته أختان اختار منها واحدة، وإن مع بن امرأة وعمتها أو خالتها  إذا -3
 .، وفارق اأخرىاختار واحدة

 وكل َمْن أسلم جري عليه أحكام اإسام ي النكاح وغره. 
  (             )قال اه تعاى: 

 .[15]آل عمران/
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 الصــداق -6

 : هو الِعوض الواجب عى الزوج للزوجة بعقد النكاح. الصداق 

  الصداقحكم: 
 بالعقد، ويستقر كاما  با يي: الصداق جب

 اموت.. الدخول واخلوة بامرأة.. اجاع ونحو ذلك.
 وَتـملك امرأة صداقها بالعقد.

 :فقه الصداق 

ها ي التملك، وفرض ها امهر إذا تزوجت، رفع اإسام مكانة امرأة وأعطاها حق -1
جرا  خاطرها، وإشعارا  بقدرها، وعوضا  عن  ؛وجعله حقا  ها عى الرجل يكرمها به

 ااستمتاع ها، ُيَطيِب نفسها، ويرضيها بقوامة الرجل عليها. 
               ) قال اه تعاى:

              
                 

 . [31]النساء/    ( 

، وهيىء لزواج ها مهرا  ُتـصلح به شأهاأكرم اإسام امرأة حن فرض عى من يريد ا -1
                               : لزوجهانفسها به 

 .[ 1]النساء/    ڭ  
؛ أن هذه عادة جاهلية ظامة، وخالفة للريعة اجوز للمرأة أن تدفع امهر لزوجها -3

اإسامية، ومرة بالنساء ررا  كبرا ، لكن هذا الزواج صحيح إذا تم بروطه الرعية، 
 .، واإثم عى من ري بذلك وفعلهواأواد رعيون

    (                                  ) قال اه تعاى:
 . [23/النور]

 :مقدار صداق امرأة 

ره، وكثرة الصداق قد يكون سببا  ي ُبـغض ـوخر الصداق أيس ،يسن خفيف مهر امرأة  -1
 .وأثقل كاهل الزوج بالديون وامسألة ،الزوج لزوجته، وحرم إذا بلغ حد اإراف وامباهاة
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 . عا  وتيسر امهر من أعظم اأسباب التي تؤدي إى بركة وكثرة النكاح امطلوب ر

؟ َقاَلْت: َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سلمة أنه سأل عائشة ري اه عنها: َكْم َكاَن َصَداُق َرُسوِل اه 
؟ َقاَل: ُقْلُت: ا. َقاَلْت: ـَصَداُقُه أَْزَواِجِه ثِنْتَْي َعْش  َرَة ُأْوِقية  َوَنّشا ، َقاَلْت: َأتْدِري َما النَش 
 .(1)أخرجه مسلمأَْزَواِجِه.  ملسو هيلع هللا ىلصَفَهَذا َصَداُق َرُسوِل اه ، َئِة ِدْرَهـٍم نِْصُف أُْوِقيٍَة َفتِْلَك َخـْمُسِا 

( رياا  سعوديا  تقريبا ، 111مسائة درهم، تعادل اليوم ) ملسو هيلع هللا ىلصكانت مهور نساء النبي  -1
 .( رياات سعودية تقريبا  111ومهور بناته أربعائة درهم، تعادل اليوم )

 وأصحابه بدينار تقريبا ، وكذا كانت أسعار ملسو هيلع هللا ىلصي زمن النبي فقد كانت الشاة والثوب تباع 
  .مح والفرش واأواي بسيطة وميرةالر والق

، مع مراعاة اختاف اأزمان، وتغر قيمة السلع واأثان أسوة حسنة ملسو هيلع هللا ىلصولنا ي رسول اه 
 أبنائنا وبناتنا. زواج  ويير أن يدفع عنا الغاء،تعاى نسأل اه  حاصل ي زماننا اآن، كا هو

 جوز الزيادة ي امهر با إراف؛ أن اأصل اجواز. -3
                      )قال اه تعاى : 

 .]11النساء/ [(                     

  الصداقأنواع: 

أن جعل  را  جازـمعس الزوج كل ما صح ثمنا  صح مهرا  وإن قل، وا َحَد أكثره، وإن كان
 .أو خدمة ونحوما ، منفعة كتعليم قرآن امرأة صداق

 وتكون زوجته. ، وجعل عتقها صداقا  ها  ،تهمَ وجوز أن يعتق الرجل أَ 

  الصداقوقت دفع: 

 .وتأجيل البعض اآخر ، ، وجوز تأجيله، أو تعجيل البعضكله يستحب تعجيل الصداق
 ووجب مهر امثل، وإن تراضيا ولو عى قليل صح.  ،وإذا م ُيسَم امهر ي العقد صح العقد

 .إذا َزَوَج رجل ابنته بمهر مثلها، أو أقل، أو أكثر صحو
 :حكم اأخذ من مهر امرأة 

وا حل أحد أن يأخذ  ، جب عى الرجل دفعه ها با استحل من فرجها ، امهر حق للمرأة
                                                        

 (.1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 ولو م تأذن.، واحتاج إليه، رهاـقها ما ايضوأبيها خاصة أن يأخذ من صدا منه شيئا  إابرضاها،
 (                  ڭ) قال اه تعاى: -1

 . [1]النساء/
ا إَِن ِي َماا   اه،َيا َرُسوَل  :َقاَل  َأَن َرُجا   اه ري اه عنهَعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد   َوإَِن أَِي  ،َوَوَلد 

 .(1)ابن ماجهأخرجه . «َأْنَت َوَماُلَك أَبِيَك » :َفَقاَل  .اَح َماِي ُيِريُد َأْن َجْتَ 
 :مقدار صداق من فارقها زوجها 

فلها مثل صداق  ،رض ها صداقا  فْ ـوم يَ  أو اخلوة ، وقبل الدخول إذا توي الزوج بعد العقد
 . نسائها، وعليها العدة، وها امراث

 .فعليه نصف امهر  ،هرا  وإن طلقها قبل الدخول وقد فرض ها م
 وإن م يفرض ها مهرا  فا مهر ها ، لكن جب ها امتعة حسب ُيْسـر الزوج وعره.

واموطوءة بشبهة  وامعتدة، باطل كاخامسة، جب مهرامثل من ُوطِئت ي نكاٍح و
 ونحوذلك. 

تلفا ي قبضه إذا اختلف الزوجان ي قدر الصداق أو عينه فقول الزوج مع يمينه، وإن اخو
 فقول الزوجة ما م تكن بينة أحدما. 

                               ) قال اه تعاى: -1
 . [132/البقرة] (                                                

                         ) قال اه تعاى:و -1
                                        
 . [137/البقرة] (                       

 
 
 
 

                                                        

 ( .1121برقم ) ابن ماجه/أخرجه صحيح( 1)
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 إعان النكاح -2

والغناء امباح الذي ليس  ،رب اجواري عليه بالدفو ،الناسبن  يسن إعان النكاح -1
 .النساء خاصة، وذلك بن كر الفجور ونحوهفيه وصف اجال وامفاتن وذِ 

َيا َعائَِشُة » : ملسو هيلع هللا ىلصنبي الت امرأة إى رجل من اأنصار، فقال فَ أها زَ عن عائشة ري اه عنها 
 .(1)أخرجه البخاري«.  َفإَِن اأنَصاَر ُيْعِجبُُهُم الَلْهوُ  ، َما َكاَن َمَعُكْم َهْو  

وز دخول الزوج عى وا ج ا جوز اختاط الرجال بالنساء ي حفات الزواج وغرها، -1
 ما ي ذلك من الفتنة للجميع. واجلوس معها أمامهن ؛ ،السافرات وغرهن زوجته بن النساء

 حرم ي الزواج وغره اإراف ي الطعام والراب واللباس وغرها. -3
                                          )قال اه تعاى : 

 .]31اأعراف /[     (    
 ويعِرضهن للفتنة والرذيلة. ا جوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء -1

وحرم استئجار ،  وحرم استعال آات اللهو كعود ومزمار وموسيقى ي الزواج وغره
 .، واإثم عى من أحره وَفَعله واستمع له مغنن ومغنيات للغناء ي الزواج وغره

َليَُكوَنَن ِمْن ُأَمتِي أَْقَوام   »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصي ري اه عنه أنه سمع النبي عن أي عامر اأشعر
ْم َوَليَنِْزَلَن أَْقَوام  إِى َجنِْب َعَلٍم َيُروُح َعَليْهِ  ، َواخَْمَر َوامََعاِزَف  ،َيْستَِحل وَن اِحَر َواحَِريرَ 

َوَيْمَسُخ  ،َوَيَضُع الَعَلمَ  ،اهُهُم ـتُ ـيِ ـبَ ـيُ ـف ،ِجْع إَِليْنَا َغدا  يَُقوُلوَن ارْ ـاَجٍة فَ حَ  بَِساِرَحٍة هْم َيْأتِيِهمْ 
 :ي النكاح وغره حكم التصوير  .()ووصله أبوداودأخرجه البخاري معلقا  . « آَخِريَن ِقَرَدة  َوَخنَاِزيَر إِى َيْوِم اْلِقيَاَمةِ 

 التصوير أنواع :
 سمن :: الرسم اليدوي ، وينقسم إى قاأول

 رسم لغر ذوات اأرواح كاجبال والبحار واأشجار ، فهذا جائز . -1

 رسم لذوات اأرواح كاإنسان واحيوان، فهذا حرم، سواء كان متهنا  أم ا. -1

 ، وهذا ينقسم إى قسمن :(: التصوير الشمي ) الفوتغراي  أو الفيديوالثاي
 واأشجار ونحوها فهذا جائز. إن كان التصوير لغر ذوات اأرواح كاجبال -1

                                                        

 (.5121برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1132( واللفظ له، ووصله أبو داود برقم )5521/أخرجه البخاري معلقا  برقم )صحيح( 1)
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إن كان التصوير لذوات اأرواح كاإنسان واحيوان فهذا كله حرام، لكن يباح منه ما كان له  -1
 وجوازالسفر، وي اأمور الطبية واأمنية ونحو ذلك. رورة، أو حاجة كالبطاقة الشخصية،

أقبح تصويره بالفيديو، حرم تصويرحفل الزفاف رجاا  أو نساء أو كاما، وأشد منه وو
 ؛ ما ي ذلك من الفساد العظيم.وعرضه عى الناس وأقبح منه بيعه ي اأسواق

ــَوَر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه  -1 إَن اَلِذيَن َيْصنَُعـوَن َهــِذِه الص 
ــاُل َلـُهـْم: َأْح  ــِة، ُيـَق  .(1)متفق عليه «.يُــوا َما َخَلْقتُـمْ ُيـَعَذُبــوَن َيـْوَم الِقيَاَم

َوَمْن َأْظَلُم  :َعَز َوَجَل  اهَقاَل  » : ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
 .()متفق عليه.«َأْو ليَْخلُقوا َحبَة  َأْو َشِعَرة   ، َفْليَْخُلُقوا َذَرة   ،ْخلُق َكَخْلقيـَمَْن َذَهَب ي

 الة الشعر:حكم إز 

 شعر اجسد عى ثاثة أنواع :
 ، وشعر رأس امرأة.للرجل، وشعراحاجبنوهو شعر اللحية  ،: شعر منهي عن إزالتهاأول
 ، وشعر العانة.شعر الشارب، واإبطن وهو ،: شعر مأمور بإزالتهالثاي
 لساقن.وهو بقية الشعري اجسد كشعر الصدر، والذراعن، وا ،: شعر مسكوت عنهالثالث

فهذا ُيبقى عى حاله، فإن دعت احاجة إى إزالته، وم ير البدن ، وم يقصد الرجل 
 التشبه بالنساء أو الكفار فتجوز إزالته ، وامرأة كذلك.

 هشعر حكم طهارة من صبغ  : 

 أصباغ الشعر ثاثة أقسام :
صول اماء إى البرة عند م ، فهذه جرد لون ا منع وتأصباغ نباتية مثل احناء والك اأول :

 الوضوء والغسل ، فيجوز استعاها .
 أو النحاس .، أو الرصاص ، أصباغ معدنية من الكريت  الثاي :
 مبيضات أو مشقرات الشعر . الثالث :

، وإن  إبقاؤهاماء إى الشعر فا جوز اما  يمنع وصول رْ ـفهذه اأصباغ واألوان إن كانت جِ 
 .، وصح الوضوء والغسل مع وجودها إبقاؤهاكل طبقة عى الشعر جاز شتا  ةخفيف تكان

                                                        

 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )5251أخرجه البخاري برقم )، متفق عليه( 1)
  .(1111برقم ) ومسلم واللفظ له، (،7552برقم ) البخاريأخرجه  ،متفق عليه (1)
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 :أحكام زينة امرأة امسلمة 

أمام الرجال لبس البنطلون  للمسلمةا جوز ومرأة لبس الثياب اجميلة الساترة، يرع لل
شبه ويفتن الناظر إليه ، وفيه تشبه بالرجال ، وت؛ أنه يبن تفاصيل البدن، والنساء إا لزوجها

 .، سواء كان بن امحارم أو غرهمبالكافرات ، ومنافاة العفة وااحتشام
أما صبغه ، التشبه بالكافرات، ولشهرةا؛ ما فيه من باألوان امزريةوحرم عليها صبغ الشعر 

أما استخدام أدوات التجميل احنَاء والكتم، ب فاأفضل اابتعاد عنه وإبداله بالسواد للزينة
أن  ؛لو استحالت اأجنة وم يبق ها أثروحتى ، يء من أجزاء اأجنة فهو حرم هاالتي في
 ، وكذا حرم بيع اآدمي احر ولو كان كافرا  .اآدمي احرمة حيا  وميتا  ي اأصل 

 .جوز للنساء لبس الذهب واحرير، وحرم ذلك عى الرجالو
وإزالة شعر نبت ي الوجه حناء ونحوه، جوز صبغ أظافر النساء با ا يمنع وصول اماء كاو

 أو غره ي غر موضعه.
أنه من و واخداع والكذب، ما فيه من التشبه بالكافرات،ولبس الكعب العاي حرم؛ 

؛ أن ذلك الواسع امرأة النقاب  وجتنب، ، ولثبوت رره طبيا  الترج الذي هى اه عنه
 .، وحصلت به رور وفتن لذريعة إى التوسع فيا ا جوز وقد حص

 ما أظهر العن فقط، وما زاد فهو ترج هى اه عنه. هو والنقاب الرعي
وحرم عى النساء نتف احواجب، ووصل الشعر، والوشم، والنمص، وور اأسنان، 

ورقص النساء مع الرجال، وإطالة اأظفار أكثر من أربعن يوما ؛  الرموش الصناعية ،وإلصاق 
 ها الفطرة.مخالفت
فهذه الباروكة إن كانت إزالة   - لبس عى الرأسغطاء من الشعر يُ  وهي - الباروكةأما لبس 

 .فيجوز لبسها ، أو كانت امرأة صلعاء الرأس ، عيب كا لو كان أصلع الرأس ونحوه
 أو حيوان .     ،أو كافر ، وإن كان لبسها للتجمل فهذا ا جوز ، سواء كان شعر مسلم

 والترج ، وثياب الشهرة وااختيال، وما فيه إراف، لبس مابس الرجالم عى النساء حرو
وامدارس والعمل  ااختاط بالرجال ي امناسباتحرم عى النساء و، والسفور، والتعري

 .ونحو ذلك ؛ ما ي ذلك من عظيم الفتنة للرجال والنساء
 حالتان : فلهاأما استعال العدسات الاصقة 

أن يستعملها الرجل أو امرأة من أجل صحة النظر ، فهذا جائز إذا م حصل فيه أوى: ا
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 رر، وكذا لو كانت العن مشوهة جاز لبس عدسة جعلها ميلة . 
يقصد بلبسها امباهاة والفخر، أو قصد اإنسان للزينة ولفت اأنظار، أوأن يستعملها الثانية: 

 يس ، فهذا حرم.بلبسها الفتنة واإغراء والتدل
                        )قال اه تعاى :  -1

 .]52اأحزاب /[       (                       
                               )وقال اه تعاى :  -1

 .]23النور /[     (  
                    )وقال اه تعاى :  -3

 حكم جراحة التجميل :  .]7احر /[       (  

 اجال والتجمل حبوب إى النفس ، واه ميل حب اجال .
طرأ عليه نقص ، أو تلف ،  وعملية التجميل جراحة طبية لتحسن منظر جسم اإنسان الذي

 :والعيوب التي توجد ي جسم اإنسان تنقسم إى قسمن أو عيب، 
 عيوب وتشوهات َخْلقية نشأت ي جسم اإنسان قبل الوادة كشلل يد أورجل ونحو ذلك. اأول:
 عيوب نشأت بعد الوادة من حروق أو جروح حصل بسبب احوادث وغرها. ثانياً :

أن القصد منه إزالة الرر، ؛ أنه من التداوي الذي أباحه اه، فهذا كله جوز عاجه
 .جاء تبعا   والتجمل واحُـسن

أما جراحة التجميل التحسينية كتجميل اأنف بتصغره ، أو عملية شد الوجه ، فهذا حرم؛ 
 ما فيه من التغير خلق اه لطلب احُـسن ا إزالة العيب.

َا َيْدُخُل اجنََة َمْن َكاَن ي َقْلبِِه ِمثَْقاُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ري اه عنه أن ال  ن َمْسُعودٍ عن اب -1
. َقاَل : َقاَل َرُجل  : إَِن الَرُجَل ُيـِحب  َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنا  ، َوَنْعُلهُ  .«َذَرٍة ِمْن ِكْرٍ  إَِن اه » َحَسنَة 

 .(1)مسلمأخرجه «.َوَغْمُط النَاسِ  َميل  ُيـِحب  اجََاَل ، اْلِكْرُ َبَطـُر احِق ،
، َاِت َوامُْستَْوِشَاِت، َوامُـتنَِمَصاِت َلَعَن اهُ اْلَواِش  :مسعود ري اه عنه َقاَل  ابنعن و -1

 .()عليه متفق .ملسو هيلع هللا ىلصَماِي َا َأْلَعُن َمْن َلَعَن النَبِي   ،، امَُغيِـَراِت َخْلَق اهِ َتَعاىَوامُـتَفِلَجاِت لِْلُحْسنِ 
                                                        

 (.21برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1115(، واللفظ له، ومسلم برقم )5231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16588
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16588
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 وليمـة العــرس -8

  :عز عليهاوأهلها ومن ي هي طعام العرس خاصة اجتاع الزوجن وليمة العرس . 

  ت الوليمة:وق 

، أو بعده، حسب أعراف الناس وعاداهم ،أو عند الدخول ،بعدهأو ،تكون الوليمة عند العقد
 . خال من امحرمات ، أو ي مكان آخروج أو الزوجة، ي بيت الزي الليل أو النهار

  الوليمة حكم : 

 ن، وإنا تكون حسبجب الوليمة للعرس عى الزوج، وليس لوليمة الزواج حد مع -1
 الير والعر، وحسب الكثرة والقلة، با إراف وا مباهاة.

َرأَى َعَى َعبِْد الَرمَِن ْبِن َعْوٍف َأثَر ُصْفَرٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَأَن النَبَِي ري اه عنه بن مالك عن أنس 
 : َقاَل  ،َعى َوْزِن َنَواٍة ِمْن َذَهب إِِي َتَزَوْجُت اْمَرَأة   ،اهَيا َرُسوَل  :َقاَل « ؟ َما َهَذا» : َفَقاَل 
 .(1)متفق عليه .«َوَلْو بَِشاةٍ لِـم أَوْ  ،َلَك  اهبَاَرَك ـفَ » 

بَحـيْس حن تزوج صفية ري اه عنها، وأوم بشاة حن تزوج زينب ملسو هيلع هللا ىلص وقد أوم النبي 
 بنت جحش ري اه عنها، وأوم بأكثر من شاة حن تزوج ميمونة ري اه عنها.

وجوز بأي طعام حال،  ، - فقراء كانوا أم أغنياء - يسن أن يدعو للوليمة الصاحن -1
 وحرم أن خص بالدعوة اأغنياء دون الفقراء. 

 يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة بأمواهم ي إعداد الوليمة للعرس. -3
  :حكم إجابة دعوة العرس 

لقلبه، وإدخال الرور عليه، وصلة الرحم، إجابة الدعوة فيها تقدير للداعي، وتطييب 
 وحقيق اأخوة ، وترسيخ امودة وامحبة.

، وإذا عيَنه بالدعوو من مرض  وم يكن له عذر ة،جب إجابة الدعوة إذا كان الداعي مسلا 
 . ، وم يكن عليه رر أو مشقةوم يكن َثّم منكر ا يقدر عى تغيره أو شغل،

إَذا ُدِعَي َأَحُدُكْم َفْليُـِجْب، َفإْن َكاَن : »ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول اه  عن أي هريرة ري اه
 .()أخرجه مسلم«. َصاِئا  َفْليصِل، َوإْن َكاَن ُمْفطِرا  َفْليَْطَعمْ 

                                                        

 ( ، واللفظ له.1117(، ومسلم برقم )5155برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق عليه( 1)
 (.1131برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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  :من آداب امجالس 

السنة عند اماقاة ي الطريق أو السوق وغرما السام وامصافحة ، وعند القدوم من  -1
 لسام وامعانقة .السفر ا

؛ اجميع مرة واحدة من دون مصافحة السنة عند دخول امجالس العامة السام عى -1
 ، ثم جلس حيث ينتهي به امجلس .خل امجلس فيسلم وايصافح الناسكان يد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

، وأراد ومعه اثنان، واحد عن يمينه، وواحد عن شالهالسنة من أكل أو رب شيئا   -3
 . ، لفضل جهة اليمنامها أن يبدأ بمن عى يمينه ولو كان أصغرإكر
ور ونحو ذلك أن يبدأ ، أو بخنة عند دخول امجلس لتقديم مروب، أو مطعومالس -1

 عى يمن اأكر.  نْ مَ ثم  ،باأكر

ِلـِه، َوَتَرج  ــُيـْعِجبُـُه التَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن عن عائشة ري اه عنها قالت:  ُن ي َتنَع  وِرِه، َوِي ِلـِه، َوُطهُ يَـم 
 .(1)متفق عليه. َشْأنِـِه ُكِلهِ 

  :حكم حضور الوليمة التي فيها منكر 

ر وغَره، وإن م يقدر فا يلزمه ـأن ي الوليمة منكرا  يقدر عى تغيره حضامدعو إذ علم 
م يره أو رف، وإن علم بامنكر وم ـيقدر انص وإن مر ثم علم به أزاله، ـاحضور، وإن حض

 يسمعه ُخِر بن البقاء واانراف.
                             )قال اه تعاى : 

 حكم اأكل من طعام الوليمة:  .]21اأنعام /[        (                       

رف، ـصر ودعا وانـوَمْن صومه واجب حض يستحب اأكل من طعام الوليمة واجب،
رور ـوإدخال الس، وامتنفل ي الصيام إذا ُدعي يستحب أن يفطر جر قلب أخيه امسلم 

 . ، فإذا َطِعم دعا وانرفعليه

                                     )قال اه تعاى : 
                                  

 .]53اأحزاب /[        (                 
                                                        

 (.121( واللفظ له، ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  :ما يقوله من حر الوليمة 

 أن يدعو لصاحبها عند الفراغ با جاء عن ، وأجاب الدعوة ،  ر الوليمةـيستحب من حض
 ، ومنه:   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(1)أخرجه مسلم«. الَلـُهـَم َباِرْك َلـُهـْم فيَا َرَزْقتَـُهـْم، َواْغِفْر َلـُهـْم َواْرَحـْمُهـم» -1

 .()أخرجه مسلم«. َوأْسِق َمْن َسَقاي، الَلـُهـَم َأْطِعْم َمْن َأطَْعَمني » -1

 أخرجه«. َأْفَطَر ِعنَْدُكُم الَصاِئُموَن، َوَأكَل طََعاَمُكُم اأَبَراُر، َوَصَلْت َعَليُكُم امائَكة» -3
 .(6)ماجه أبو داود وابن

  :ما يفعله الزوج صبيحة العرس 

 ، ، ويسلم عليهمأجابوا دعوته زوج صبيحة بنائه بأهله أن يأي أقاربه الذين يستحب لل
 ويدعون له.  ، وهنئونهفيسلمون عليه ، ، وأن يقابلوه بامثل ويدعو هم

 كا يرع أقارب الزوجة زيارها ي بيتها ، والسام عليها، وهنئتها والدعاء ها.
َمــثُل امْؤِمنَن ي تَواِدِهْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  عن النعان بن بشر ري اه عنها أن

ِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمــثَُل اجََسِد إَذا اْشتَكى منه عضو  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجََسِد بِالَسَهِر ـَوتَراُح 
 ما يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته:   .()متفق عليه«. َواحَُمى

، َفأتى اْمَرأتُه َزْينََب َوِهَي َتـْمَعُس َمنِيئَة   ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اه عن جابر ري اه عنه أَن رَ  َرأى اْمَرأة 
ْقبُِل ي ُصوَرِة َشيَْطاٍن، َوُتْدبُِر ـإَن امَرأَة تُ »َلـَها، َفَقَى َحاَجتَـُه، ُثَم َخَرَج إى أْصَحابِـِه َفَقاَل: 

 «. ة  َفْليَْأِت أْهَلـُه، َفإَن َذلَِك َيُرد  َما ي َنْفِسهِ ي ُصوَرِة َشيَْطاٍن، َفإَذا أبَرَ أَحُدُكُم اْمَرأ
 .()أخرجه مسلم

  :إكرام الوجيه والعام 

 ااحتفاء بالوجهاء والعلاء والصاحن وإكرامهم من سنن اأنبياء، وأخاق الكرام.
                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1155برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1717بن ماجه برقم )(، وهذا لفظه،  وأخرجه ا3151/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
 (، واللفظ له.1512( ، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1113برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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                  )قال اه تعاى :  -1
 .]17 -11/الذاريات[   (              

َذاَت َيْوٍم َأْو َليَْلٍة َفإَِذا ُهَو بِأَي  ملسو هيلع هللا ىلص اهَخَرَج َرُسوُل  : َقاَل ري اه عنه َعْن َأي ُهَرْيَرَة و -1
 : َقال اه ، اجُوُع َيا َرُسوَل  :َقاَا « ؟َما َأْخَرَجُكَا ِمْن ُبيُوتُِكَا َهِذِه الَساَعةَ » : َبْكٍر َوُعَمَر َفَقاَل 

ِمَن  َفَأتى َرُجا   ،َفَقاُموا َمَعهُ « ُقوُموا ،َوَأنا َواَلِذي َنْفي بِيَِدِه َأَْخَرَجني اَلِذي َأْخَرَجُكَا »
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهُل َفَقاَل َهَا َرُسو ،َوَأْها   َمْرَحبا   :َفَلَا َرَأْتُه امَْرأُة َقاَلْت  ، اْأَنَصاِر َفإَِذا ُهَو َليَْس ي َبيْتِهِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهإِْذ َجاَء اْأَنَصاِري  فنََظَر إِى َرُسوِل  ،َذَهَب َيْستَْعِذُب َلنَا ِمَن امَاءِ  : َقاَلْت « ؟َأيَن ُفَان  » 
 . ِمنِي َما َأَحد  اْليَْوَم أَْكَرَم َأْضيَافا   ه ،احَْمُد  : َوَصاِحبَيِْه ُثَم َقاَل 

َفَقاَل ، َوَأَخَذ امُْدَيَة ، ُكُلوا ِمْن َهِذِه  : ر  َومْر  َوُرطَب  َفَقاَل ـبِِعْذٍق فِيِه ُبْس َقاَل َفاْنَطَلَق َفَجاَءُهْم 
ُبوا «ُلوَب ـإَِياَك َواحَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَلُه َرُسوُل   ،َفَذَبَح هْم َفَأَكُلوا ِمَن الَشاِة َوِمْن َذلَِك اْلِعْذِق َوَرِ

ي بِيَِدِه َلتُْسأُلَن َعْن ـَواَلِذي َنْفِس »  : ِأَي َبْكٍر َوُعَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَل َرُسوُل َفَلَا َأْن َشبُِعوا َوَرُووا َقا
ْ َتْرِجُعوا َحتَى َأَصابُكْم َهَذا ، َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبيُوتُِكُم اجُوُع ، َهَذا النَِعيِم َيْوَم اْلِقيَاَمِة  ُثَم َم

 .(1)أخرجه مسلم  .«النَِعيمُ 
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 احقـوق الزوجيــة -2

 وهي أن يقوم كل واحد من الزوجن با لصاحبه  ،للزواج آداب وحقوق عى الطرفن
، ويصفو العيش، وهنأ الزوجية من حقوق، ويراعي ما له من واجبات، لتتحقق السعادة

                           ): اأرة
                            

 . [11-11/الروم] (                  

  :حقوق الزوجة عى زوجها 

عى الزوج القيام باإنفاق عى زوجته وأواده، وما يتبعه من كسوة ومسكن جب  -1
ن الصحبة، يعار زوجته باللطف َس رة، َح ـشن العِ َس أن يكون طيب النفس، حَ عليه بامعروف، و

يتحمل اأذى منها، ويعتني وإذا غضبت، ويرضيها إن سخطت، عليها واللن والبشاشة، حلم 
 .بعاجها إن مرضت، ويعينها ي خدمة بيتها، ويأمرها بفعل الواجبات، وترك امحرمات

مها الدين إن جهلت أو أملت، وا يكِلفها ما ا تطيق، وا َيـْحِرمها أن يعلِ  جب عليه -1
 وا يمنعها عنهم. ،  كرامة أهلها ما تطلب من اممكن امباح، وحفظ

ّر ها ـما م يض، أن يستمتع بزوجته ااستمتاع امباح ي أي وقت، وعى أي حال  عليه -3
 . ، وا َيـْحرمها ما فطرها اه عى حبه من احالأو يشغلها عن واجب ، ااستمتاع

رب الوجه، وا ُيـَقبِح، وا ـم، ويكسوها إذا اكتسى، وا يضعِ عليه أن ُيطعمها إذا طَ جب  -1
 .، وا يعاتبها أمام أوادها ، وا يكرخاطرها أمام غرها هجر إا ي الفراش

إذا تم النكاح بن الرجل وامرأة بروطه الرعية ، وتنازلت امرأة عن حقها ي  -5
 امبيت والنفقة والسكن فهذا نكاح رعي ، وللزوجن ااستمرار عليه .

 (             ) :  تعاىقال اه -1
 . [111]البقرة/

                      ) : قال اه تعاىو -1
 . [12/النساء] (            

َواْستَْوُصوا بِالنَِساِء َخْرا ، َفإَنـُهَن ».. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1
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َتـُه، َوإْن تَ ُخِلْقَن ِمْن  ٍء ي الِضَلِع أْعاُه، َفإْن َذَهبَْت ُتِقيُمُه َكَرْ َرْكتَـُه َلـْم ـِضَلٍع، َوإَن أْعَوَج َيْ
 حقوق الزوج عى زوجته:   .(1)متفق عليه«. َيَزْل أْعَوَج، َفاْستَْوُصوا بِالنَِساِء َخْرا  

 بر منزله، وتربية أواده،وتد عى الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها، وإصاح بيته، -1
 .والنصح له

 .أن حفظ زوجها ي نفسها وماله وبيته، وأن تقابله بالطاقـة والبشاشة، وتتزين لهعليها  -1
له  يىء، وه، وجيبه إذا دعاها إى الفراشّله وتوِقره وتعاره باحسنىجِ ـأن تُ عليها  -3

 بيته السعادة واانراح. ليجد ي  ؛أسباب الراحة، وُتدخل عى نفسه الرور

أن تطيعه ي غر معصية اه، وتتجنب ما ُيـغضبه، وا خرج من بيته إا بإذنه، عليها  -1
رف ي ماله إا بإذنه، وا ُتدخل بيته إا من حب، وأن ـي له را ، وا تتصـوا تفش

 حافظ عى كرامة أهله، وتعينه ما أمكن عند مرضه أو عجزه.
َمْسُؤول   ُكل ُكْم َراٍع َوُكل ُكمْ » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  ال:ـي اه عنها قعمر ر بناعن 

َوالَرُجُل َراٍع ي َأْهِلـِه َوُهَو َمْسُؤول  َعْن  ، اُم َراٍع َوَمْسُؤول  َعْن َرِعيَتِـهِ ـــاإمَ  ،يَتِـهِ ـَعْن َرعِ 
ـِه،ــَرِعيَ  اِل َسِيِدِه ـــاِدُم َراٍع ي مَ ــَواخَ  ْن َرِعيَتِـَها،ـة  عَ ــَها َوَمْسُؤولَ ــجِ يَة  ي َبيِْت َزوْ ـَوامرأُة َراعِ  تِ

 .()متفق عليه«. َوَمْسُؤول  َعْن َرِعيَتِـهِ 
وهذا نعلم أن امرأة ي بيتها تؤدي لزوجها وجتمعها أعاا  كبرة ا تقل عن عمل الرجل 

يتها ومكان عملها لتشارك الرجال ي أعاهم خارج البيت، فالذين يريدون إخراجها من ب
، وأضلوا غرهم ففسدت وتزامهم قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضاا  بعيدا  

 . [51/امائدة] (                         ): جتمعاهم
 ن واأذى.ه لبذله، وامل كل واحد من الزوجن با يلزمه لآخر، والتكر  طْ حرم مَ و

                   ) قال اه تعاى:
 حكم وطء امرأة وقت احيض:  .[1]امائدة/ ( 

 حرم عى الرجل وطء امرأة وهي حائض حتى تطهر، فإن وطئها فقد ارتكب إثا ، -1
                                                        

 (.1121(، واللفظ له، ومسلم برقم )5112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1112( واللفظ له، ومسلم برقم )123)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 1)
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  مطاوعة. وجاوز حدود اه ، فعليه التوبة وااستغفار من ذنبه ، وامرأة كذلك إن كانت

 ، فكيف، واحيوان يأنف من هذابرحل اأذى والقذربر، والد  الد   حرم وطء امرأة ي  -1
  باإنسان!

، جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل ، وانقطع الدم عنها، إذا طهـرت امرأة من احيض  -3
 ره.للزوج إجبار زوجته عى غسل حيض، ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغو

                 ) قال اه تعاى:
 ما يفعله إذا تزوج عى امرأته :  .[111]البقرة/ (              

 .سمقْ ـالسنة إذا تزوج الرجل بكرا  وعنده غرها أن يقيم عندها سبعا  ثم يَ  -1
م َس ت سبعا  فعل وقى مثله للبواقي، ثم قَ م، وإن أحبَس وإن تزوج ثيبا  أقام عندها ثاثا  ثم قَ 

 بعد ذلك ليلة لكل واحدة. 

إَنـُه »َلـَا َتَزَوَج أَُم َسَلـَمَة أََقاَم ِعنَْدَها َثاثا  َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها َأَن َرُسوَل اه 
، إْن ِشئِْت َسبَْعُت َلِك، َوإنْ   .(1)أخرجه مسلم«.َسبَْعُت َلِك َسبَْعُت لنَِساِئي َليَْس بِِك َعى أَْهلِِك َهَوان 

 ، فاحتاجت لزيادة اإيناس، الزوجة البكر غريبة عى الزوج، وغريبة عى فراق أهلها  -1
 حكم مع الزوجات ي البيت الواحد:  ب.بخاف الثيِ  ، وإزالة الوحشة

جمعهن ي منزل واحد  ناأصل أن جعل الزوج لكل زوجة بيتا  مستقا  ، وا جوز له أ
، خاصة مع كثرة جدا ، وتزداد إذا اجتمعن؛ أن الغرة بن الَرات شديدة إا برضاهن

 .والسن وتفاوت اجال ،اأواد
واأفضل للزوج أن يمي لنسائه ي مساكنهن ، وجوز له أن يتخذ لنفسه مسكنا  خاصا  

 .حةإن كان ي ذلك مصل تأي إليه كل واحدة ي نوبتها
حرم عى الزوج مع زوجتن فأكثر ي منزل واحد إا برضاما، وليس له السفر و

  . وهكذا.، وإذا سافر ها فالسفرة الثانية جارها.بإحداهن إا بقرعة
 له امرأتان فال إى إحداما جاء يوم القيامة وشقه مائل.  توَمْن كان
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  :صفة العدل بن الزوجات 

 وامعاملة. م، وي امبيت، والنفقة، والسكن،ْس ن زوجاته ي القَ جب عى الزوج العدل ب
، وا جناح عليه ي اميل القلبي؛ اأَْوى ، فإن أمكن فهو فيه العدل أما اجاع فا جب

 . ، فليسدد ويقارب، ويتق اه فيا مَلكه اه إياهأنه ا يملكه
             )قال اه تعاى:  -1

 .[112]النساء/ (             
                  )وقال اه تعاى:  -1

م بن الزوجات :  .[3]النساء/(                      أحكام الَقس 

، فإن شَق الَقْسم عى امريض جب الَقْسم عى كل زوج، سواء كان مريضا  أو صحيحا   -1
 ، فإن م َيقبلن أقرع بينهن وا يقي للباقيات.ستأذن أزواجه أن يكون عند إحداهنا
 أَْو َلـُه فجعله أخرى جاز. َمْن وهبت يومها لرها بإذن زوجها -1

ويدنو منها  ،جوز من له عدة زوجات أن يدخل عى امرأة التي ليس ها ذلك اليوم -3
 جاء الليل انقلب إى صاحبة النوبة فخصها بالليل. ويتفقد أحواها، فإذا ،لكن بدون ماع

فا  ،إذا سافرت امرأة با إذن زوجها، أو أبت السفر معه، أو امبيت عنده ي فراشه -1
 ؛ أها عاصية كالناشز. َقْسم ها وا نفقة
َيتُهَن  َفأَ  ،أَْقَرَع َبْنَ نَِساِئهِ  ا  إَِذا َأَراَد َسَفرملسو هيلع هللا ىلص  اهَكاَن َرُسوُل  : َعنَْها َقاَلْت  اهَعْن َعائَِشَة َرِي 

  َغْرَ َأَن َسْوَدةَ  ،َوَكاَن َيقِسُم لُِكِل اْمَرَأٍة ِمنُْهَن َيْوَمَها َوَليْلتََها ،َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج ِهَا َمَعهُ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهبْتَِغي بَِذلَِك ِرَضا َرُسوِل تَ ملسو هيلع هللا ىلص بِنَْت َزْمَعَة َوَهبَْت َيْوَمَها َوَليْلتََها لَِعاِئَشَة َزْوِج النَبِِي 

 .(1)متفق عليه
، وإن م يمكن سقط عنه واحدة إذا ُسجن الزوج فإن أمكن أن يكَن معه َقَسم لكل -5

 الَقْسم ، وإن أُِذن له ي بعض اللياي عدل بينهن.
 الَقْسم. ، وإن م يتمكن سقط حقها يَقَسم ها إن أمكن الوصول إليها أما إذا ُسجنت الزوجة

 زوج امجنونة َيـْقسم ها إن كانت مأمونة ، وإن كانت غر مأمونة فا َقْسم ها. -2
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، أما إذا أقام ي -َقـَل أو كثر -من سافر مع زوجاته َقَسم بينهن ي الطريق وقت نزوله  -7
 مكان فحكمه ي الَقْسم كامقيم.

قِض للباقيات ، وإذا رجع من سفره إذا سافر الزوج بإحدى زوجاته بقرعة ثم رجع م ي -1
 بدأ بالَقْسم من عند من ها النوبة قبل السفر.

إذا سافرت الزوجة بغر إذن زوجها فا َقْسم ها ، وإن سافرت بإذنه حاجتها كحج أو  -2
عمرة أو غرما فا َقْسم ها ، وإن سافرت بإذنه حاجته فيقي ها ما فاها ، وإن سافرت 

 أجنبي فا َقْسم ها.بإذنه حاجة 
م:  الزوجة الكتابية كامسلمة ي الَقْسم ، وُملك اليمن ا َقْسم ها. -11  وقت الَقس 

 الَقْسم بالليل من معاشه بالنهار، ومن معاشه بالليل فَقْسمه ي النهار.
وَيـْقسم للطاهر واحائض، وإن اتفق معهن أنه ا يقسم للحائض أو امريضة جاز، وَيـْقسم 

 للكبرة والصغرة ، ومن أسقطت حقها م َيـْقسم ها إن شاء ، وا َقْسم للمطلقة الرجعية.
والسنة أن يقسم لكل واحدة من زوجاته يوما  وليلة ، وإْن َقَسم هذه الزوجة يوما ، وهذه 

 ائب:صفة قدوم الغ  يوما  فله ذلك ، وعى أي يء تم الراي عليه بن الرجل وزوجاته بالعدل جاز.

 يسن للزوج أن يقدم عى أهله نظيف البدن، َحَسن اللباس، طيب الرائحة ، مستبر الوجه.
لتستقبله زوجته  ؛ لمهم بوقت قدومهعْ يسن للزوج الغائب أا يفاجئ أهله بقدومه، بل يُ و

 حكم من دعاها زوجها للجاع فأبت:  يبة.غِ عى أحسن هيئة، ومتشط الشعثة، وتستحد امُ 

 . إا من عذر امرأة إذا دعاها زوجها إى الفراش أن متنع منهحرم عى 

إَِذا َباَتِت امَْرأُة ُمَهاِجَرة  فَِراَش  » :ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 حكم مصافحة امرأة اأجنبية:  .(1)متفق عليه«. َزْوِجَها َلَعنَتَْها امََاِئَكُة َحتَى َتْرِجَع  

التي حرم مصافحتها  هيو، لرجلرما  لحْ ـليست زوجة وا مَ  هي كل امرأة: أة اأجنبيةامر
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111 

عى التأبيد إما  امرأة نكاح عليهرم حْ ـمن يَ هو الزوج وكل وامَـْحرم: ، أو اخلوة ها
 أو بامصاهرة. ،أو بالرضاع بالنسب،

أن يصافحوا بني خاله ، أو  ،أو بني عمه ،أو أخواله ،أو أعامه ،ا جوز إخوان الزوج -1
اأجنبيات؛  كسائرأو بني خاهم  ،زوجات إخواهم، أو أعامهم، أو أخواهم، أو بني عمهم

 . هؤاء ليسوا حارم للزوجةأن 

ا جوز أحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن ُيـَقبِلها، سواء كانت شابة أو عجوزا ،  -1
 .را ، بحائل أو بغر حائلأو شيخا  كب ،وسواء كان امصافح شابا  

«. إِي ا ُأَصافُِح النَِساءَ : »ملسو هيلع هللا ىلص ُأميمة بنت ُرقيقة ري اه عنها قالت : قال رسول اه عن
 .(1)أخرجه النسائي وابن ماجه

حرم عى امرأة امسلمة مصافحة اأجانب عنها، وحرم ركوها ي السيارة وحدها  -3
 رم: ح  ـسفر امرأة با مَ  حكم  . ونحوه مع اأجنبي وحده كالسائق

 ،أو قطار ،أو سفينة ،أو طائرة ،رم، سواء كانت ي سيارةحْ ـحرم عى امرأة أن تسافر با مَ 
 من وسائل النقل.  أو غر ذلك

ا ُتَسافِر امَْرأُة إا َمَع ِذي َمـْحَرٍم، َوا : »ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس ري اه عنها قال : قال النبي
 احجاب الرعي: روط  .()متفق عليه«. ا َرُجل  إا َوَمَعَها َمـْحَرم  َيْدُخُل َعَليْـهَ 

 يشرط للحجاب الرعي ما يي :
 ..ضيّقفضفاضا  غر ..يشّف عّا حتهثخينا  ا ..أن يكون حجاب امرأة ساترا  جميع بدها

 يشبه لباس أّا و .. يكون لباس ُشهرةوأّا  ..بوغر مطيَ  ..ن يستدعي أنظار الرجالغر مزيَ 
 : احجاب الرعيحكم    يكون فيه تصاليب وا تصاوير.وأّا  ..الرجال والكافرات

كـل ما جسدها عن احجـاب الرعي واجب عى كل مسلمـة بالغـة، وهـو أن حجـب امـرأة 
                                                        

 (.1171ماجه برقم )(،  وأخرجه ابن 1111/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 1)
 (.1311(، واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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بنظرهم إليـه كالوجـه، والكفـن، والشعر، والعنق، والقدم، والساق، اأجانب يفـتن الرجـال 
 .لذراع ونحو ذلكوا
رم ها كزوج أختها، وأبناء عمها، وأبناء حْ جب عى امرأة أن حتجب من ليس بمَ و

، وجوز عند احاجة أن تكشف ؛ أهم ليسوا بمحارم هامن اأجانب خاها ونحوهم
  وجهها مع وجود َمـْحرمها عند طبيب ، أو قاٍض ونحوما.

وامستشفيات  ي الوظائف وامدارس بالعمل انبجوز للمرأة أن ختلط بالرجال اأجاو
وإبراز حاسنها لغر زوجها؛ ما ي ذلك  ،وإظهار مفاتنها، كا حرم عليها الترج وغرها،
 .، وإشاعة الفجور والفساد ي الذين آمنوا من الفتنة

            )قال اه تعاى :  -1
 .[53]اأحزاب/ ( 

                          ) اى:قال اه تعو -1
 .[52/ اأحزاب]    (                     

      ) قال اه تعاى:و -1
                                  )    

 : ر الترج  .[33/ اأحزاب]

 .صف.. وا فاتناحجاب الرعي الكامل غر كاشف.. وا وا
ورة، أويصف مقاطع اجسم، أو يفتن الناس بزينتها، فهي عفإذا لبست امرأة ما يكشف ال

 مترجة تستدعي اأجانب لاستمتاع بزينتها، واقتحام عفتها، سواء كانت بكرا  أو ثيبا .
ار منها ي عرض نفسها وإحاح امرأة امترجة عى إظهار حاسنها لغر حارمها إر

 جرها ها الشيطان للوقوع ي احرام. لشهوة عارمة  الرجالعى
                       ) قال اه تعاى: -1

 .[111/ البقرة]    (                
                         ) قال اه تعاى:و -1

                                
 .[111-112/ النساء]    (          
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  قيادة امرأة للسيارةحكم : 

 أنعم اه عى عباده بنعم كثرة ا تعد وا حى.
 وي هذا الزمان أنعم اه علينا بنعمة وسائل ااتصال واإعام من إذاعة، وهاتف نقال وغرها.

ت وسيارات وغرها، وأنعم علينا بوسائل النقل امرحة من سفن وطائرات وقطارا
ما م يرتب عى  -ا  قيادة وركوب -واستعال ذلك واانتفاع به مباح لعموم الرجال والنساء 

، ومن ذلك ك ر ومفسدة وفتنة وجب امنع منهفإذا ترتب عى استعال ذلذلك مفسدة، 
 ، فإن ذلك ا جوز؛ ما حصلة ي امدن والقرى والطرق العامةقيادة امرأة للسيار

يارة إا بكشف ، وأن امرأة ا يمكن أن تقود السل به من امفاسد والشـرور والفتنوحص
 ، وكثرة خالطتها هم، وي ذلك فتنة ها وهم.وجهها أمام الرجال

وما كان درء امفاسد مقَدم عى جلب امصالح ، وما أفى إى امحرم فهو حرم ، 
صيانة للنساء من أهل الفجور، وحفظا  أعراضهن من وجب منع امرأة من قيادة السيارة ؛ 

 كل دنس، وسدا  أبواب الفتنة والر الذي حصل ي الباد التي أباحت ذلك.
وفتح أبواب الفتنة للرجال  ، وأساء من فارق اجاعة،انتهى إى ما سمعوقد أحسن من 

اه شيئا  إا أغنى عنه  والنساء، وهيَـأ الفرصة إشاعة الفاحشة ي الذين آمنوا، وما منع
 .ماراكبة مع حرمها من زوج وابن ونحو، فتبقى امرأة مكرمة حروسة بأحسن منه

                          ) قال اه تعاى: -1
 .[31/ النور]    (               

                        ) قال اه تعاى:و -1
 .[52/ اأحزاب]    (                     
                                ) قال اه تعاى:و -3

 .[115/ النساء]    (             
                                ) قال اه تعاى:و -1

 .[12/ النور]    (                  
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 أحكام احمل والولدة -10

 :ر الَشبَه والذكورة واأنوثة 

 اْحتََلَمْت  إَِذا امَْرَأةُ  َتْغتَِسُل  َهْل : ملسو هيلع هللا ىلص  اه لَرُسولِ  َقاَلْت  اْمَرَأة   َأنَ  ري اه عنها َعاِئَشةَ  َعنْ  -1

ِت   .ْت لـََوأُ  َيَداكِ  َتِرَبْت  : َعاِئَشةُ  ها َفَقاَلْت  «َنَعمْ  » :َفَقاَل  ؟امَاءَ  َوَأْبَرَ
 َماءَ  َماُؤَها َعَا  إَِذا ،َذلِِك  ِقبَلِ  ِمنْ  إَِا  الَشبَهُ  َيُكونُ  َوَهْل  ،َدِعيَها» :ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َفَقاَل  َقاَلْت 

 .(1)أخرجه مسلم . «َأْعَاَمهُ  َأْشبَهَ  َماَءَها الَرُجلِ  َماءُ  َعَا  َوإَِذا ،َأْخَواَلهُ  اْلَوَلدُ  َأْشبَهَ  الَرُجلِ 

     اْليَُهودِ  َأْحبَارِ  ِمنْ  ِحْر   َفَجاءَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ  ِعنْدَ  َقاِئا   ُكنُْت  :َقاَل  ري اه عنه َثْوَبانَ  وعن -1
 ،َأْصَفرُ  امَْرَأةِ  َوَماءُ  ، َأْبيَُض  الَرُجلِ  َماءُ  » :َقاَل  ،اْلَوَلدِ  َعنِ  َأْسأُلَك  ِجئُْت  : -احر َقاَل وفيه  -

 آنثَا الَرُجلِ  َمنَِي  امَْرَأةِ  َمنِي   َعَا  َوإَِذا اه ، بِإِْذنِ  َأْذَكَرا امَْرَأةِ  َمنَِي  الَرُجلِ  َمنِي   َفَعَا  اْجتََمَعا َفإَِذا

َف  ُثمَ  ،َلنَبِي   َوإَِنَك ،  َصَدْقَت  َلَقدْ  :اْليَُهوِدي   َقاَل  «اه بِإِْذنِ   حكم العزل:  .()مسلمأخرجه َفَذَهَب.  اْنَرَ

جوز للرجل أن يعزل ماءه عن امرأة، وترك العزل أوى؛ أنه ُيَفِوت لذة امرأة، وُيَفِوت 
 حكم إلقاء النطفة:  مقاصد النكاح.أعظم وهو من ، تكثر النسل 

رر ـرط إذن الزوج، وعدم تضـبش ،حاجة إلقاء النطفة قبل أربعن يوما  بدواء مباحيباح لعذر أو
؛ ما ي  أو تربيته ،أو عجزا  عن معيشته ،وا جوز إسقاطه خوفا  من كثرة اأواد ،وجةالز

 . ذلك من سوء الظن باه عز وجل
                           )  تعاى: اه قال

                                     
 :احملم تناول ما يمنع حك  .[151/اأنعام]  (      

ورَغب فيها، فا جوز  ، حث اإسام عليهاوالنسل نعمة كرى َمّن اه ها عى عباده،  -1
، أو إذا كان القصد من ذلك خشية اإماق احملحديد النسل مطلقا ، وا جوز منع 

                                                        

 (.311برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.315برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 . العجز عن أعباء الربية ؛ ما ي ذلك من سوء الظن باه سبحانه

  (               )  تعاى: اه قال
 .[31]اإراء/

إا   عرف باإعقام، وهو ما يُ  حرم استئصال القدرة عى اإنجاب ي الرجل وامرأة -1
 .؛ ما ي ذلك من تعدي حدود اه ، وتعطيل أجهزة النسل عن اإنجاب رر حققـلض

كأن تكون امرأة ا تلد ، رر حقق ـلض حملاجوز للمرأة برضا زوجها تناول ما يمنع  -3
أو تأخره  احملرها أن حمل كل سنة، فا مانع حينئذ من منع ـوادة عادية، أو مريضة يض

روعة ا رر فيها عى امرأة، ـوكان بوسيلة مش ،إذا ري الزوجان بذلكمدة حدودة 
 وقرر ذلك طبيب ثقة.

                           )  تعاى: اه قال
 حكم عاج العقم :  .[3/امائدة]  (                         

 العقم: هو العجز عن اإخصاب واإنجاب ي أحد الزوجن أو كليها .
 م اإنجاب بالتلقيح: احكأ   ويمكن عاج العقم بالتلقيح الصناعي بروطه الرعية امعترة .

 يح عدة صور، ولكل صورة حكم كا يي :لإنجاب بالتلق
فهذا مل سفاح  ،يضتها وماء أجنبيوأو من ب إذا ملت الزوجة من مائن أجنبين، -1

 حرم رعا . 

 فهذا حرم،إذا ملت الزوجة مـن مـاء زوجهـا بعد انتهاء عقد الزوجية بوفاة أو طاق -1
 . أيضا  

 فهذا حرم.  ،ي مستعارإذا كان اماء من الزوجن، والرحم أجنب -3

فهذا  ،بتلقيح داخي أو خارجي ،ي رحم زوجة له أخرى إذا كان اماء من الزوجن -1
 . أيضا   حرم

بتلقيح داخي أو خارجي ي ، إذا كان اماء من الزوجن ي رحم الزوجة ذات البويضة  -5
فيباح  ،امخاطر وامحاذيرف  به عدد من ـفهذا َيـحُ ، نقل إى رحم الزوجة نفسهاثم يُ  ،أنبوب

 إذا ابتي هذا سؤال َمْن يثق بدينه وعلمه. اإنسانرورة تقَدر بقدرها، وعى ـللمضطر، والض
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                                    )  : تعاى اه قال
 :  احملمدة   .[1/امائدة]  (        

، وما زاد  تسعة أشهر ، وقد تزيد أسابيع حدودة احملة ، وأقى مدستة أشهر احملأقل مدة 
 ، فيحتاج إى بينة لثبوت النسب وامراث ونحوها .عن ذلك فهو نادر جدا ، والنادر احكم له

                          )تعاى:  اه قال -1
 .[15/اأحقاف]  (    

                                )تعاى:  اه قالو -1
                                             

                                         
 : لاحمالترف ي حكم   .[133/البقرة]  (                                          

لقها ا حل حويل أحدما إى النوع اآخر، وحاولة الذكر واأنثى إذا كملت أعضاء َخ 
 وهو حرم. ، واعتداء عى اجننأها تغير خلق اه التحويل جريمة يستحق فاعلها العقاب؛

 .[112/البقرة]  (                              )تعاى:  اه قال

ــنظر:اجتمــع فـي أعضائــه عامــات النســاء والرجـال مـن و ــه الذكـورة جــاز  فـإن فيُ غلبـت عليـ
، وإن غلبت عليه اأنوثة عاجـه طبيــا  با يزيــل ااشتبــاه ي أنوثتــه باجراحــة أو اهرمونات

 مل امرأة:أنواع   فكذلك.

ولقح احيوان امنوي تلك  ،جاء موعد القدريضة، فإذا وامرأة بأمر اه كل شهر بتفرز -1
 وهي نطفة اأمشاج. ،وملت امرأة ،احدت النطفتان ، يضةوالب

 .[1]اإنسان/(ڀ            ) قال اه تعاى:

أو ذكرا   ،أو أنثين ،أكثر ما تلد النساء مولودا  واحدا  كل سنة، وقد تلد توأمن ذكرين -1
  ا تلد. تكون عقيا   ، وقدثة أو أكثروأنثى، وقد تلد ثا
 والتوائم نوعان:

 يكون منها توأمان متشاهان مام التشابه. ،يضتنو: حدث من حيوان منوي واحد وبأحدما
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كل  ،يضتنووذلك حدث بأمر اه من حيوانن منوين يلقحان ب ،: توأم غر متشابهوالثاي
 ر الذي يفعل ما يشاء ، ي ظلات ثاث.فسبحان العليم القدي ،يضةوواحد يلقح ب

                ) قال اه تعاى:
 أنواع الولدة  :  .[51-12]الشورى/(                      

من بطن أمه إى الدنيا صارخا  ا ضاحكا ، مع أنه خرج من الظلات  بأمر اه خرج اإنسان
ن ضيق الرحم إى رحابة الكون، والسبب أن الشيطان يمسه فيرخ، وكل إى النور، وم

 . ملسو هيلع هللا ىلصإنسان يولد صارخا  إا مريم وابنها عيسى 
ُه ِحَن  َما ِمنْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَن النَبَِي  َرِيَ اه َعنْهُ  َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  َمْوُلوٍد ُيوَلُد إَِا َوالَشيْطَاُن َيَمس 

ا ِمْن َمِس الَشيَْطاِن إَِياُه إَِا  َأبو ُهَرْيَرَة: َواْقَرؤوا إِْن  ُثَم َيُقوُل  «َواْبنََها َمْرَيمَ  ُيوَلُد َفيَْستَِهل  َصاِرخ 
 .(1)متفق عليه (.يَْطاِن الَرِجيمِ )َوإِِي ُأِعيُذَها بَِك َوُذِرَيتََها ِمَن الَش  ِشئْتُْم:

 وقد تنوعت أحوال الوادة ي زماننا إى ثاثة أنواع : 
.. والوادة امساعدة، والوادة القيرية عند اخطر ..الوادة الطبيعية وهي اأصل واأكثر

 وهي شفط اجنن عند تعر خروجه لكره أو انحرافه .
جاز تقطيعه وإخراجه؛ حفاظا  عى ، يمكن خروجه كاما   بطن أمه، وموإذا مات اجنن ي 

ُيـغسل ويكفن ويصى عليه وُيـدفن، وذلك ما تدعو إليه ، وبعد إخراجه ُيـجمع وحياة اأم
  (                                           ) ؛ بل الرورة :احاجة

 حكم الطلق الصناعي  :  .[173/البقرة]

، ولكن قد حدث أمور تستوجب ي بطن أمه، وير خروجه برمته خلق اجنن اه
، فيجوز استخدام دة لوجود خطر عى اأم أو اجنناستخدام الطلق الصناعي إما قبل الوا

 محافظة عى سامة اأم أو اجنن.الطبيب الطلق الصناعي لل
اأم واجنن ، برط أن ا يكون  فإن كان اخطر شديدا  وجب استخدام ذلك ؛ حفظا  حياة

 ي استعال الطلق الصناعي رر عى امرأة .
 وأما استخدام الطلق الصناعي وقت الوادة فيجب إن كان فيه خطورة عى اأم أو اجنن .

                                                        

 (.1371(، ومسلم برقم )1511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 وإن تأخرت الوادة جاز استخدام الطلق الصناعي ما م يكن فيه رر عى اأم أو اجنن .
 ، أو إجراء عملية قيريةَيـخرج فـيُـخرج بالطلق الصناعي  بطن أمه وموإذا مات اجنن ي

 إخراج اجنن اميت من بطن أمه . بشق بطن اأم
 حكم العملية القيرية  :  .[12/النساء]  (                   )  : تعاى اه قال

 بطن اأم احامل . العملية القيرية: هي  إخراج اجنن من الرحم عن طريق شق
، وإذا م عا  ، أو عليها مية إذا كانت هناك خطورة عى اأم، أو اجننوجوز هذه العمل
خروجه  ؛ أن الذي خلق اجنن يرلك فا جوز للحامل اللجوء إليهاتكن هناك حاجة لذ

                                             ) من موضعه :
 .[11-17/عبس] (                          

وإذا ماتت اأم واجنن ي بطنها حي وجب شق بطن اأم بواسطة الطبيب ، وإخراج  
 :حكم البشارة بامولود  اجنن؛ أنه إنقاذ للنفس امعصومة .

امولود له با  يسن للمسلم أن يبادر إى مسـرة أخيه، وإعامه با ُيـْفرحه، وَتـْحسن هنئة
 رزقه اه، والدعاء له ، وتذكره بنعمة اه ليشكره. 

 تسمية امولود:وقت   .[7]مريم/  (           )قال اه تعاى: 
 السنة أن يسمى امولود يوم وادته. -1
 بِاْسمِ  َفَسَميْتُهُ  ُغَام   الَليَْلةَ  ي ُولِدَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِيَ اهُ َعنُْه  َمالٍِك  ْبنِ  َأنسِ  َعنْ 
 .(1)مسلم أخرجه. «إِْبَراِهيمَ  َأي
اأفضل أا تتأخر التسمية عن اليوم السابع من وادته، واأمر فيه واسع، فتجوز قبل  -1

 ذلك وبعده.
 َيْومَ  َعنْهُ  ُتْذَبُح ،  بَِعِقيَقتِهِ  َرِهن   ُغَامٍ  ُكل  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َأنَ  َرِيَ اهُ َعنْهُ  َسُمَرةَ  َعنْ 

 .()بو داودمد وأأخرجه أ .«َوُيَسَمى،  َرأُْسهُ  ْحَلُق ـَويُ  ،الَسابِعِ 

                                                        

 (.1315برقم )رواه مسلم ( 1)
 (.1131(، وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم )11111) /أخرجه أمد برقمصحيح( 1)
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 :تسمية امولود 
ثم  ..يسن أن ُيـختار للمولود أحسن اأساء وأحبها إى اه تعاى كعبداه وعبدالرمن

ثم  .. ى كعبدالعزيز وعبداملك ونحومامن أساء اه احسن اسم التسمية بالتعبيد أّي 
ا كان وصفا  ب التسمية ثم .. بأساء الصاحن التسمية ثم .. التسمية بأساء اأنبياء والرسل
 .ن ونحوماَس صادقا  لإنسان مثل يزيد وَح 

وجب تغير ااسم امحرم كعبد الدار إى اسم َحَسن كعبد اه مثا  ، وعبد احسن إى 
 مثا  ، ومار إى أسد وهكذا.احسن 

 ُتذبح تقربا  إى اه تعاى.  : هي الذبيحة عن امولود، العقيقة  والسنة أن ُيكنى الرجل بأكر أواده.

ك ي َرَ  إا أن العقيقة اجزئ فيها ،والصفة ،العقيقة كاأضحية ي اأحكام ي السنو
، ويعمل ما شاء بلحمها، إن شاء أو بدنة ،أو بقرة ،دم، فا تصح العقيقة إا عن واحد، شاة

 أكلها، أو تصدق ها، أو أهدى منها، أو مع بن ذلك كله، وهو اأفضل.
 حيا  ُسن أن ُيعق عنه. احملوترع العقيقة بالوادة، فمتى ُولِد 

ر كَ وما كان الذَ ، عى نعمة متجددة، وفداء للمولود، وقربة إى اه تعاى ٬العقيقة شكر و
 :ووقتها حكم العقيقة  وللجارية شاة.  ،فصار له شاتان ،ظم نعمة وامتنانا  من اه تعاى كان الشكر عليه أكثرأع

ـــح فــذبــاة، تُ ــــت شــان، وعن البنــام شاتــعن الغ العقيقــة سنة مؤكــدة، ي اليوم السابع ـــــ
، حها ي أي وقتأو جهل َذبـَوقتها لعذر  فإن فات ولود، وُيسمى فيه، وُيـحلق رأسه،للم

 بتمرة أو نحوها. امولود وُيسن أن حنك
َعِن اْلُغاِم َشاَتاِن ، » :َقاَل ، فعن العقيقة ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل أِم ُكـْرز َرِيَ اهُ َعنْها أها سألت  َعنْ 

 .(1)والرمذي بو داودأأخرجه  .«واحدة اأنثىَوَعِن 
 
 
 

                                                        

 ( ، وهذا لفظه.1512( ، وأخرجه الرمذي برقم )1132/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 النشوز وعاجــه -11

 :هو معصية الزوجة لزوجها فيا جب عليها. النشوز 

 والنشوز يكون من الزوجة بمعصية زوجها فيا جب عليها.
 ويكون النشوز من الزوج إذا منعها حقها وما جب ها.

 .النفـوس جبولة عى عدم الرغبة ي بذل ما عليها، واحرص عى احق الذي هاو
لق الديء واستبداله بضده وهو الساحة ببذل ع هذا اخلْ ـقَ  والوفاق وما يسِهل الصلح

 ،  والصر والصفح والعفو. احق الذي عليك، والقناعة ببعض احق الذي لك
 ، وتستقيم احياة الزوجية، وحصل امحبة، وتزول اأحقاد.وبذلك تصلح اأمور

                      ) قال اه تعاى:
 حكم النشوز :  .[11/التغابن]  (                 

 هو العصيان ، وهو حرم ؛ ما فيه من الظلم ومنع احقوق. :النشوز
سقط عنه فلها أن تُ ، وخافت أن يفارقها ،أو إعراضا   ، إذا أحست امرأة من زوجها نفورا  و

اح أو غرها، وله أن يقبل منها ذلك وا جن ،أو كسوة ،أو نفقة ،من مبيت ،أو بعضه ،حقها
 عليها، وهذا أفضل من الفرقة وامنازعة وامخاصمة كل يوم.

                  ) قال اه تعاى:
                )  

 صفة عاج امرأة الناشز:  .[111]النساء/

 يكون مرتبا  عى النحو التاي: عاج امرأة الناشز
مارات النشوز كأن ا جيبه إى الفراش، أو ااستمتاع، أو جيبـه من امرأة أ تإذا ظهر -1
 .من الكام ها باأسهل فاأسهلوأدَ  ،وعظهـا وخَوفهـا باه عز وجـل ،ِرمـة، أو متكِرهـةـمتب

 فإن أرت هجرها ي امضجع ما شاء، وي الكام ثاثة أيام. 

رب الوجه، وا ـرة أسواط فأقل، وا يضـعش،  حرِ ـبَ رها ربا  غر مُ امرأة إن أرت  -1
 .والتعذيب ؛ أن امقصود اإصاح والتأديب ا اإتاف أو اانتقام بِحُيـقَ 
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، وساحها ك معاتبتها عى ما مىرَ ـتَ  ،فإن حصل امقصود با سبق وأطاعت امرأة
 .واَطفها، وزاد ي إكرامها واإحسان إليها بالقول والفعل

              ) تعاى:قال اه 
            

                   
  .[31 النساء/ ] (           

وسوء  عهاوترف   إذا ادعى كل من الزوجن ظلم اآخر له، وأرت امرأة عى نشوزها -3
 ،أهل الزوجا  من كَ احاكم َح  وأهل الزوجن أ بعث ،ر اإصاح بينهارها، وتعذَ ـعش
 ، ويفعان اأصلح من مع أو تفريق، بعوض أو بدون عوض.ةا  من أهل الزوجكَ وَح 

             ) قال اه تعاى:
 . [35]النساء/  (            

نظر  ،الزوجن رة بامعروف بنـوتعَذرت الِعش ،أو م يوجدا ،انكَ إن م يتفق احَ  -1
النكاح حسبا يراه القاي فسخ فيأمر الزوج بالطاق، فإن م يستجب القاي ي أمرما، 

 .، إزالة الرر واحرج والشقاقبعوض أو بدون عوض ،رعا  
                   ) قال اه تعاى:

 . [12/ص]    (                    
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 كتاب الطاق - 7
 أحكام الطاق -1

 هو َحل  قيد النكاح أو بعضه.  : الطاق  ة الطاقحكمة مروعي : 

رع اه النكاح إقامة احياة الزوجية امستقرة، امبنية عى امحبة وامودة بن الزوجن، 
 وإعفاف كل منها صاحبه، وحصيل النسل، وقضاء الوطر.

لق أحد الزوجن، أو تنافرت بسبب سوء ُخ  ،وفسدت النوايا ،وإذا اختلت هذه امصالح
الطباع، أو ساءت العرة بينها ونحوها من اأسباب التي تؤدي إى الشقاق امستمر الذي 
تصعب معه العرة الزوجية، فإذا وصل اأمر إى هذه احال فقد رع اه عز وجل رمة 

 .عن اآخر، وُيـنهي اخاف بينهاالذي يفصل كل واحد  بالزوجن فرجا  بالطاق

               ) قال اه تعاى:
                  

 ؟من يملك الطاق  .[1]الطاق/ (                

حق الرجل وحده؛ أنه أحرص عى بقاء الزوجية التي أنفق ي سبيلها امال،  الطاق من
 .، وهذا جعل اه بيده الطاق هو أكثر تريثا  وصرا  وتفكرا  بعقله ا بعواطفهو

، وليس عليها من تبعات الطاق مثل ما ضبا ، وأقل احتاا ، وأقر رؤيةأما امرأة فهي أرع غ
 لتضاعفت حاات الطاق أتفه اأسباب.  عى الزوج، ولو كان الطاق بيد كل من الزوجن

 :الطاقمنه يقع من   .أو كارهة راضيةسواء كانت زوجته  ،ثاث تطليقات جلالر يملكو

بالغ عاقل ختار، وا يقع الطاق من مكره، وا سكران ا يعقل  رجل من كليقع الطاق 
ما يقول، وا غضبان ا يدري ما يقول، كا ا يقع الطاق من امخطئ، والغافل، والناي، 

 وامجنون ونحوهم.
ن له ـِ ع الطاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة ومتى شاء إا أن يعييصح وقوو

  ؛ صيانة لعقد النكاح من اللعب وااحتيال.يقع الطاق من جاد وهازل، ووقتا  وعددا  
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 : حكم الطاق 

 ، ومرض يمنع من ماعها ونحو ذلك.باح الطاق للحاجة كسوء خلق امرأة، وسوء عرهاي
 ، أو حرماها من امراث. ق لغر حاجة، بأن كانت حياة الزوجن مستقرةوحرم الطا

، زوجها ، أوكرهتيمكن احتالهررا   ررت الزوجة ي البقاء معهـتضإذا ويستحب الطاق 
 ونحو ذلك. ، أو كره زوجته أو تضـرر الزوج كذلك

ما م  ، ة ي عرضهاجب الطاق عى الزوج إذا كانت امرأته ا تصي، أو كانت غر نزهو
 .، وكذا لو ترر الزوج أو الزوجة باستمرار هذا النكاح تتب وتقبل النصح

 الطاق :ي  طاعة الوالدين حكم  .[112]البقرة/ (                                              ) قال اه تعاى:

 تسىء إى أحد والديه ، فا جوز له أن إذا كانت زوجة اإنسان مستقيمة ، وهو حبها ، وم
يطلقها طاعة أحد والديه ؛ أن طاعة الوالدين واجبة عى الولد فيا فيه نفعها ، وا رر 
عى الولد فيه ، أما ما فيه مرة الولد فا جب عليه طاعتها فيه ، كا ا جوز له طاعتها 

 احالت التي حرم فيها الطاق:   با يرضيها عنه .فيا فيه معصية ، وعليه أن ير والديه ويصلها

 .. جامعها فيه وم يتبن ملها رٍ وي طه..  حرم عى الزوج أن يطلق زوجته حال احيض
 صيغ الطاق:   بمجلس واحد. ، وأن يطلقها ثاثا  بلفظ واحد 

 ينقسم الطاق من حيث اللفظ إى قسمن: 

كطلقتك،  حتمل غرهفاظ التي احتمل إا الطاق واباألويكـون  ،الطاق الريـح :اأول
 أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عَي الطاق ونحو ذلك. 

وهو اللفظ الذي حتمل الطاق وغره كقوله: أنت بائن، أو احقي  ،ق بالكنايةالطا: الثاي
 . ذلك بأهلك ونحو

 حكم من قال لزوجته : أنت عي حرام :   .ية مقارنة للفظكناية فا يقع ها الطاق إا بنيقع الطاق باللفظ الريح لظهور معناه، أما الو

يكون و يكون طاقا  إن نواه..ف و بحسب نيته،هف أنت عي حرام: لزوجتهالزوج إذا قال 
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 .ويكون ظهارا  فيه كفارة ظهار إن نواهإن نواه..  يمينا  فيها كفارة يمن
إَِنَا اْأَْعَاُل  » :َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسِمْعُت َرُسوَل  :َعنْه َقاَل  اهَرِي  ُعَمَر ْبن اخَطَاِب  عن
َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِى ُدنيَا ُيِصيبَُها أَْو إِى اْمَرَأٍة َينِْكُحَها  ، َوإَِنَا لُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوى ،يَاِت ـــبِالنِ 

 صور الطاق:   .(1)متفق عليه «.ِه َفِهْجَرُتُه إِى َما َهاَجَر إَِليْ 

 ، أو ُمعَلقا  كا يي: مؤقتا  الطاق إما أن يكون ُمنََجزا ، أو 

 .أنت طالق، أو طلقتك ونحوها : : أن يقول للزوجةزجَ ـنَ ــالطاق امُ  -1
 وهذا الطاق يقع ي احال؛ أنه م يقيد بيء. 

 ونحو ذلك. ت طالق غدا ، أو رأس الشهرأن: أن يقول لزوجته مثا   :امؤقتالطاق  -7
 وهذا الطاق ا يقع إا بعد حلول اأجل الذي حدده. 

 وهو ما علقه الزوج برط، وهو قسان :: الطاق امعلق -3

أو امنع، أو تأكيد  ضإن كان يقصد بطاقه احمل عى الفعل أو الرك، أو اح ا:أحده
فهذا ا يقع، ،  ، يقصد منعها وق فأنت طالقاخر ونحو ذلك كقوله: إن ذهبت إى الس

 وجب فيه كفارة يمن إذا خالفت. 

 والكفارة: إطعام عرة مساكن، أو كسوهم، أو حرير رقبة، فإن م جد صام ثاثة أيام. 

فأنت طالق  ارط كقوله: إن أعطيتيني كذـأن يقصد إيقاع الطاق عند حصول الش :الثاي
 حكم الطاق بوسائل التصال احديثة :  ق عليه. عند حصول امعلَ  مثا ، وهذا الطاق يقع

وغرها ، أو الريد اإلكروي، أو الفاكس يقع الطاق عن طريق رسالة اجوال، أو اهاتف
الزوج هو مرسل الرسالة أو امتصل، وَقَصد الزوج ، إذا كان من وسائل ااتصال احديثة

 حكم الشك ي الطاق :  ، وأن يتأكد الزوج من وصول الرسالة إليها .اق رحةتطليق زوجته، وأن تكون عبارة الط

 اأصل بقاء ما كان عى ما كان ، فاأصل بقاء النكاح ، فا يزول إا بيقن.
 .زمه، وإن شك ي عدده فطلقة واحدةفمن شك ي طاق أو رطه م يل
                                                        

 (.1217برقم ) ، ومسلم واللفظ له( 1) أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، ( 1)
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  ومن أوقع الطاق مع الشك فقد ارتكب ثاثة حاذير:
تفريق بن الزوجن .. إحال هذه امرأة لغر زوجها وهي ي عصمته .. حرماها من ال

 حكم امتعة للمطلقة:  النفقة وامراث إذا مات.

 مال يعطيه الزوج مطَلقته بحسب حاله تطييبا  لقلبها بعد فراقها. امتعة :
 وامتعة للمطلقة ها ثاث حاات : 

قبل الدخول وجبت امتعة عى الزوج، عى امور  ا  سم ها مهرِلقت َمْن م يـإذا طُ : اأوى
 ، وا مهر ها.رهدَ ر قَ قْ ــوعى امُ  ،رهدَ قَ 

               ) قال اه تعاى:
 .[132]البقرة/   (                                                 
 ثل من غر متعة.بعد الدخول فلها مهر امِ  ا  م يسم ها مهر ِلقت َمنْ ـطُ  ذاإ: الثانية

جرا  خاطرها،  ؛يُـَمتِعها با يناسب حاله وحاها: إذا طَلق الزوج زوجته طاقا  سنيا  فالثالثة
 .حقوقها ما قَر فيه من وأداء  

               ) قال اه تعاى: -1 
 .[132]البقرة/   (                                                                                                                                
 حكم طاق من فرض ها امهر:  .[111]البقرة/   (         ) :وقال اه تعاى -1

خـول أو اخلـوة وقد فرض ها صداقا  فلها نصفه إا أن إذا طلـق الرجـل زوجتـه قبـل الد -1
، وإن كانت الفرقة بعد  تعفو أو يعفو وليها، وإن كانت الفرقة من ِقبَلها سقط حقها كله

 الدخول لزم الزوج  امهر كله.

              ) قال اه تعاى:
                   

 .[137]البقرة/ (      

إذا افرق الزوجان ي نكاح فاسد قبل الدخول فا مهر وا متعة، وبعد الدخول جب  -1
 .، أو مهر امثل إن م يكن مسمىها امهر امسمى با استحل من فرجها
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 الطاق السني والبدعي -7

 :صور الطاق السني 

ا طلقة واحدة ي طهر م جامعها هو أن يطلق الزوج امرأته امدخول ه الطاق السني: -1
َقت، وا حل له ـلُ ـفإذا انقضت العدة وم يراجعها طَ ، فيه، وله مراجعتها ما دامت ي العدة

 إا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها ي العدة فهي زوجته. 

عها راجعها ي العدة فهي زوجته، وإن م يراج وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة اأوى، فإنْ 
 َقت، وا حل له إا بعقد ومهر جديدين. ـلُ ـطَ 

ثم  ثم إن طلقها الثالثة كا سبق بانت منه، وا حل له حتى تنكح زوجا  غره بنكاح صحيح
 .يطلقها، فإذا خرجت من العدة فله كغره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين

                             ) قال اه تعاى:
                                                              

                                                             
                                                               

 .[131-112]البقرة/ (              

 .أن يطلـق الـزوج زوجتـه بعـدما يتبـن ملهـا طلقـة واحدة ومـن الطـاق السـني: -1
 إن كانت زوجته من ا حيض كاآيسة طلقها أي وقت شاء.  -3

ا  جر ؛فيسن للزوج أن ُيـَمتِعها با يناسب حاله وحاها ،وحصلت الفرقة ،فإذا تم الطاق
 .حقوقها ما قَر فيه من خاطرها، وأداء  

 .[111]البقرة/   (        ) :قال اه تعاى

، ُسنِي من جهة العدد، وُسنِي من جهة الوقت ،وهذا الرتيب، وهذا الطاق هذه الصفة
 . من جهة احالوُسنِي 

             ) :قال اه تعاى
                         

 .[1/الطاق]   (                         
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 :هو الطاق امخالف للرع، وهو نوعان:  الطاق البدعي 

وم يتبن ، حيض،أو ي طهرجامعها فيه حال كأن يطلقها ي ،بدعي ي الوقتطاق  اأول:
، وجب عليه أن يراجعها منه ومتجاوز حدود اه ثموهذا الطاق حرام ويقع، وفاعله آ، ملها

وإذا راجع احائض أمسكها حتى تطهر، ثم حيض، ثم تطهر، ثم إن شاء ، إن م تكن الثالثة
 طلقها ي طهر جامعها فيه أمسكها حتى حيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.  نْ ومَ ، طلقها

 ملسو هيلع هللا ىلصي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي عن ابن عمر ري اه عنها أنه طلق امرأته وه -1
اِجْعَها، ُثَم ْليَُطِلْقَها َطاِهرا  أَْو َحاِما  »فقال:   .(1)متفق عليه«. ُمْرُه َفْلُرَ

رسول  عن ذلك فسأل عمر ري اه عنها أنه طلق امرأته وهي حائض، عن ابن عمرو -1
ِلُق َبـْعُد ـَتـِحيَْض َحيَْضة  ُأْخَرى، ُثَم َتْطُهَر ُثَم ُيطَ  ُمْرُه َفْلُراِجْعَها َحتَى َتطُْهَر، ُثمَ »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاه 

 .()متفق عليه«. َأْو ُيـْمِسُك 

كأن يقول: أنت طالق  كأن يطلقها ثاثا  بكلمة واحدة ،بدعي ي العددطاق  الثاي:
ت ل: أنت طالق، أنت طالق، أن، أو يطلقها ثاثا  متفرقات ي جلس واحد كأن يقوبالثاث
، لكن الطاق ثاثا  بكلمة ومتجاوز حدود اه وهذا الطاق حرم ويقع، وفاعله آثم، طالق

 أو كلات ا يقع إا واحدة مع اإثم. 
وإذا كانت امرأة ا حيض لصغر، أو إياس، أو غر مدخول ها، فا سنة وا بدعة ي 

 الطاق هنا، فيطلقها متى شاء. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .( واللفظ له5) (1171) برقم مسلم، و( 5151) أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، ( 1)
 واللفظ له. (2) (1171(، ومسلم برقم )5151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 البائنالطاق الرجعي و -3

  : ينقسم الطاق إى قسمن 
مراجعتها  هو أن يطلق الزوج امرأته امدخول ها طلقة واحدة، ولهو ،الطاق الرجعي اأول:

ما دامت ي العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت ي العدة، وهي ي 
، وحرم عليه إمساكها قة والسكنىاحالتن زوجته ما دامت ي العدة، يرثها وترثه، وها النف

 . لإرار ها
                          ) :قال اه تعاى

                                               
 .[131/البقرة]   (                              

 ية؟أين تعتد امطلقة الرجع 

بعد الدخول أو   وهي امطلقة طلقة واحدة أو طلقتن - جب عى امطلقة طاقا  رجعيا  
إا وا جوز للزوج إخراجها من بيتها ،  أن تبقى وتعتد ي بيت زوجها لعله يراجعها - اخلوة

  .ترغيبا  له ي مراجعتها؛ ويستحب ها أن تتزين له  لعذر مبيح،
                         ) :قال اه تعاى -1

          
                       

                                                  
                             

 .[3 -1/الطاق]    (                         

                      ) :وقال اه تعاى -1
                                        

 .[2/الطاق]   (      

 .هـو الطاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها هائيا  و ،الطاق البائن :الثاي
 ان: قسوهذا الطاق 

وهو الطاق دون الثاث، فإذا طلق زوجته كا سبق طلقة ، بائن بينونة صغرىطاق  اأول:
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 فهذا يسمى طاقا  بائنا  بينونة صغرى.  ،ثم انتهـت عدهـا وم يراجعها ،واحدة

وكذا لو طلقها ، ومن حقه كغره أن يتزوجها بعقد ومهـر جديدين ولو م تنكح زوجا  غره
وم يراجعها ي العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو م ، ةالطلقة الثاني

 ، وكذا امفسوخة من زوجها بعوض أو بدون عوض بائن بينونة صغرى.تنكح زوجا  غره
               ) قال اه تعاى:

                                 
 .[131رة/]البق (   

وهو الطاق امكمل للثاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة  ،بائن بينونة كرىطاق  الثاي:
انفصلت عنه هائيا ، وا حل له حتى تنكح زوجا  غره نكاحا  رعيا  بنية الدوام، ودخل 

وجها جاز لز ،وفرغت من العدة ،طلقها الثاي فإذا انتهاء عدة اأول،الثاي ها ووطئها بعد 
 اأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغره. 

 إذا شك الزوج ي الطاق أو رطه فاأصل بقاء النكاح حتى جزم بزواله.و
                             ) قال اه تعاى:

                                                              
                                                                        

                                                   
 أين تعتد امطلقة البائن ثاثاً؟  .[131-112]البقرة/ (        

ت أهلها؛ أها ا حل لزوجها، وا نفقة ها وا سكنى، وا خرج امطلقة ثاثا  تعتد ي بي
 اأحوال التي جوز للمرأة فيها طلب الطاق:  من بيت أهلها إا حاجة.

 .ررا  ا تستطيع احياة ي ظلهـررت تضـجوز للمرأة طلب الطاق أمام القاي إذا تض
 رر أو إرار ها مثل : والصور التي جوز للمرأة فيها طلب الطاق كل ما فيه

 . وغرها من حقوقها الواجبة عليه إذا َقَر الزوج ي النفقة -1

الزوج بزوجته إرارا  ا تستطيع معه دوام العرة مثل سبها، أو رها، أو إذا أر -1
 إيذائها با ا تطيقه، أو إكراهها عى منكر ونحو ذلك. 
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 فسها الفتنة. يبة زوجها وخافت عى نإذا تررت بغَ  -3

 وتررت بفراقه.  ،إذا ُحبس زوجها مدة طويلة -1

إذا رأت امرأة بزوجها عيبا  مستحكا  كالعقم، أو عدم القدرة عى الوطء، أو مرضا   -5
 خطرا  منِفرا  ونحو ذلك.

 إذا كان زوجها ا يصي ونصحته وم يستجب، أو يغشى الكبائر وم يتب. -2
 صره ي الدين، أو كان دي وثا ، أو متَها  ي عرضه ونحو ذلك.إذا كرهت زوجها لتق -7

 إذا منع الزوج زوجته من زيارة أهلها منعا  مطلقا  خصوصا  والدها. -1
 متى يصح الطاق من الزوجة ؟  ، فا رر وا راري اإسام.ها لتنفرد بهحرم عى امرأة أن تسأل زوجها طاق َرَ و

 إا أن ينوي الزوج ،كت طاق نفسها ثاثا  عى السنةلَ ـمَ ، أمرك بيدك: وجتهإذا قال الزوج لز
، ثم تعتد، فإذا خرجت من العدة وم يراجعها فتقول: طَلقت نفي من زوجي واحدة

 أنواع البينونة :  . َطـُلقت منه

 بينونة امرأة من زوجها ها ثاث حاات هي :
ينونة طاق عى ِعوض وهو اخلع.. وبينونة .. وببواسطة القاي بينونة فسخ النكاح

 طاق تم به العدد ، وهو بعد الطلقة الثالثة.

 حكم الطاق امعلق:  ا  للثاث. أو كان مكمِ  .. أو كان قبـل الدخــول .. يقـع الطـاق بائنـا  إذا كان عى عـوضف

قت لُ ـطَ  ،ت فأنت طالقإن حض :إذا قال لزوجتهيقع الطاق امعَلق بحصول امعَلق عليه، ف
 حكم الطاق ي النفاس:  . طلقة واحدة بأول حيض متيقن

وأن  ،أن براءة رمها من احمل متأكدة جوز أن يطلق الرجل زوجته ي مدة النفاس؛
؛ أها ا َتْشـرع العدة مبارة، بخاف احيض، فـتَشـرع النفساء ي النفاس ُيـحسب من العدة
 رة.احائض ي عدها مبا
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 الرجعـــة - 3

 ي زمن العدة ر بائن إى ما كانت عليه بغر عقدـة غيــادة مطلقـإع ة:ــالرجع. 

  :حكمة مروعية الرجعة 

 ،َرٍو وتصور لعاقبة الطاقـقد يقع الطاق ي حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتَ 
 .وما يرتب عليه من امضار وامفاسد

 الرجعة للحياة الزوجية، وهي حق من حقوق الزوج وحده كالطاق. لذا رع اه تعاى

من حاسن اإسام جواز الطاق، وجواز الرجعة، فإذا تنافرت النفوس، واستحالت و
جازت ، وإذا حسنت العاقات، وعادت امياه إى جارها ، جاز الطاق ،احياة الزوجية

 .ونعمه التي ا حىعى خلقه وأمره،  فلله احمد وامنة، الرجعة
                           ) قال اه تعاى : -1

 .]31/إبراهيم [(         
                          ) قال اه تعاى :و -1

 .]3/امائدة [(                           

 : حكم الزوجة الرجعية 

حكم الزوجات، فتعتد ي بيت زوجها، وجب ها النفقة، ويلزمها  رجعية زوجة هاامرأة ال
، طاعته، وجوز ها أن تكشف له وجهها، وأن تتطيب له، وأن خرج معه، وتأكل معه

 وتفعل كل ما جوز للزوجة مع زوجها إا ي الَقْسم فا َقْسم ها؛ أها انفصلت عنه.
بيت زوجها وتعتد ي بيت أهلها إا لعذر مبيح، وا جوز وا جوز للرجعية أن خرج من 

 لزوجها إخراجها من بيته إا لعذر مبيح.
قها قبل أن يمَسها أو خلو ها، فليس له أن يراجعها؛ أن الرجعة ومن عقد عى امرأة ثم طلَ 

 ، وله أن خطبها كغره من الناس.إنا تكون ي العدة، وهذه ا عدة عليها
                        ): تعاى قال اه -1

                                      
 .]1الطاق/[ (                                   
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                           ) وقال اه تعاى : -1
                                                  

 .]111البقرة/[(                   

                      ) وقال اه تعاى : -3
 .]12/اأحزاب[(                        

  :روط صحة الرجعة 

 يشرط لصحة الرجعة ما يي :
 دخوا  ها. أن تكون امطلقة م -1

 أن يكون الطاق دون ما يملك من العدد كالطاق دون الثاث.  -1

 أن يكون با عوض، فإن كان عى عوض فهي بائن.  -3

 أن تكون الرجعة ي العدة من نكاح صحيح.  -1

 : ما حصل به الرجعة 

 بأحد أمرين: حصل الرجعة
 .، أو حائضا  ء كانت طاهرا  ، سواأوأمسكتها ونحوما بالقول كقوله: راجعت امرأي،

 وحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة. 
 :حكم اإشهاد عى الطاق والرجعة 

يسن اإشهاد عى الطاق وعى الرجعة بشاهدين، ويصح الطاق والرجعة من غر إشهاد، 
 وامطلقة الرجعية زوجة ما دامت ي العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة. 

 تقر الرجعة إى وي، وا صداق، وا رضا امرأة، وا علمها. ا تفو
               ) قال اه تعاى :

                      
                             

 .]3 -1/الطاق[(    
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 اخلــع - 4

 :جته بعوض ُيدفع له. هو فراق الزوج زو اخلع 

 ة اخلعحكمة مروعي : 

جدت امشاكل، إذا ُعدمت امحبة بن الزوجن، وَحّل حلها الكراهة والبغضاء، ووُ 
عل فإن اه عز وجل ج وم يثمر الصلح بينها وظهرت العيوب من الزوجن أو من أحدما،

د جعل اه بيده الطاق، فإن كان ذلك من ِقبَل الزوج فق، للخروج من ذلك سبيا  وخرجا  
وج ما أخذت منه، أو أقل، أو وإن كان من ِقبَل امرأة فقد أباح اه ها اخلع، بأن تعطي الز

 .ليفارقها أكثر
 . واخلع قد يكون بطلٍب من الزوج أو الزوجة أو وليها

                          ) قال اه تعاى:  -1
                                          

 . [112]البقرة/(                                   

فقالت: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي و -1
، فقال  ر ي اإسام، ولكني أكره الكف اه، ثابت بن قيس ما أعتب عليه ي خلق وا دين

، ِدْيَقَة ـاْقبَِل احَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اه « ُرِديَن َعَليْـِه َحِدْيَقتَـُه؟ـَأتَ : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
 .(1)أخرجه البخاري«. َوَطِلْقَها َتْطِليَقة  

 :حكم اخلع 

 .أو الفداء ،أو الفسخ ،اخلع سواء وقع بلفظ ، اخلع فسخ -1
قع بلفظ الطاق أو كنايته مع نيته فهو طاق، وا يملك رجعتها بعده، وله أن يتزوجها وإن و

 بعقد ومهر جديدين بعد العدة إذا م يسبقه من عدد الطاق ما يصر به ثاثا .
، أو خافت دمامتهيباح اخلع إذا كرهت امرأة زوجها إما لسوء عرته، أو سوء ُخلقه، أو  -1

 أبيح. ستحب للزوج إجابتها إى اخلع حيثإثا  برك حقه، وي
إذا كرهت الزوجة زوجها لنقص دينه كرك الصاة، أو ترك العفة، فإذا م يمكن تقويمه  -3

                                                        

 (.5173برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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وم جرها عى فعل ، بعض امحرماتالزوج وإذا فعل ، وجب عليها أن تسعى مفارقته
من غر ما بأس فحرام حرم فا جب عليها أن ختلع، وأيا امرأة سألت زوجها الطاق 

 عليها رائحة اجنة. 

  :من يصح منه اخلع 

يصح اخلع من كل زوج يصح طاقه من يصح ترعه ، ويصح أخذ مال اخلع من الزوجة 
 أو وليها أو غرما من امحسنن.

 :وقت اخلع 

جوز اخلع ي كل وقت ي الطهر واحيض، وتعتد امختلعة بحيضة واحدة، وجوز 
 ن يتزوج َمْن خالعها برضاها بعقد ومهر جديدين بعد العدة.للزوج أ

 :ل الزوجة  حكم َعض 

 جب عى الزوجن امعارة بامعروف.
 حرم عى الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إا إذا أتت بفاحشة مبينة فا حرم.و

               ) قال اه تعاى:
                

 .[12]النساء/   (گ     

 :مال اخلع 

 ،اخلعني بألٍف : كل ما جاز أن يكون صداقا  جاز أن يكون عوضا  ي اخلع، فإذا قالت
خذ ما ، وله أن يأخلع بمجهول مباح كشاة غر معينةجوز او ،واستحق األف بانت ،علفَ ـفَ 

، ما أصدقهايأخذ منها أكثرروءة تقتي أَا ، لكن امأعطاها من مهر، أوأقل منه، أوأكثر منه
 وجوز َجْعل ِعوض اخلع غر مال كخدمته ، وتعليم أواده ونحو ذلك.
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 اإيــاء - 5

 :باه عز وجل، أو اسم من أسائه، أو صفة من  ، هو حلف زوج قادر عى الوطء اإياء
 أربعة أشهر.  أو أكثر من ،بُلها أبدا  ـصفاته عى ترك وطء زوجته ي قُ 

  :حكمة إباحة اإياء 

اإياء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات عى أزواجهن، فأبيح منه بقدر احاجة وهو 
وأما ما زاد عى ذلك فهو حرام وظلم وجور؛ أنه حلف عى ترك ،  أربعة أشهر فا دوها

 واجب عليه. 

 :حكمة حديد مدة اإياء 

 حلف أَا ، وا يريد أن يتزوج ها غره ،  ذا كان ا حب امرأتهكان الرجل ي اجاهلية إ
وا هي  ،يمس امرأته أبدا  أو السنة والسنتن بقصد اإرار ها، فيركها معلقة ا هي زوجة

 ؛وأبطل ما فوقها ،فأراد اه عز وجل أن يضع حدا  هذا اجور، فحدده بأربعة أشهر ،مطلقة
 دفعا  للرر.

                     ) تعاى:قال اه  
 . [1/ امائدة] (   

 اإياء:  ما يرتب عى 

ليا ، فإن وطئها ي اأربعة أشهر وْ  يقرب زوجته أبدا  أو أكثر من أربعة أشهر صار مُ إذا حلف أّا 
رقبة، فإن م  ولزمته كفارة يمن )إطعام عرة مساكن، أو كسوهم، أو حرير ، انتهى اإياء

فللزوجة أن تطالبه بالوطء، فإن  ، يستطع صام ثاثة أيام(، وإن مضت اأربعة أشهر وم جامعها
 وطئ فا يء عليه إا كفارة يمن. 

 .رر عن الزوجةـمنعا  للض؛ ق عليه احاكم طلقة واحدة فإن أبى طالبته بالطاق، فإن أبى طلَ 
 . بناه بالرجوع، فإن م يرجع طَلق عليه احاكموإن ترك وطء زوجته إرارا  ها طال

                ) قال اه تعاى:
 . [117-112]البقرة / (      
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 الظهــار - 6

 :زوجته أو بعضها بكل أو ببعض َمْن حرم عليه أبدا  كقوله: أنِت  الرجل هو تشبيه الظهار 
 أمي، أو كظهر أختي ونحو ذلك.هر ظك كبنتي ، أو أنِت عيَ  عيّ 

 :حكم الظهار 

          ) وقد ذم اه امظاهرين بقوله: حرام،الظهار
                 ) 

 . [1]امجادلة/

 :حكمة إبطال الظهار 

كان الرجل ي اجاهلية يغضب عى امرأته أمر من اأمور ثم يقول: )أنت عَي كظهر 
 ( فتطلق منه.أمي

فلا جاء اإسام أنقذ امرأة من هذا احرج، وبَن أن الظهار منكر من القول وزور؛ أنه 
قائم عى غر أصل، فالزوجة ليست أما  حتى تكون حرمة كاأم، وأبطل هذا احكم، 

 ر زوجها عَا حصل منه كفارة الظهار. ما  للمرأة حتى يكفِ وجعل الظهار حرِ 

 ر: صور الظها 

 للظهار ثاث صور :
 يكون الظهار ُمنََجزا  كقوله: )أنِت عَي كظهر أمي(.  -1

 يكون معلقا  كقوله: )إذا دخل رمضان فأنِت عَي كظهر أمي(.  -1

 .( كظهر أمي ي شهر شعبان مثا   عيَ  يكون مؤقتا  كقوله: )أنِت  -3
وإن وطئها ي شعبان فعليه يه ، وا كفارة علفإن خرج الشهر وم يطأها فيه زال الظهار 

 كفارة الظهار. 
 : أحكام الظهار 

 : إذا قال لزوجته: إذا ذهبت إى مكان كذا فأنت عي كظهر أمي
 ـر كفارة الظهار. ـد بذلـك حريمهـا عليـه فهـو مظاهـر، وا يقرهـا حتى يكفِ َص قَ  فـإنْ 
فا حرم عليه، وجب عليه كفارة وم يقصد حريمها ، د به منعها من هذا الفعل َص قَ  وإنْ 
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 ، وإْن قصد به الطاق َطـُلقت واحدة.حل يمينهنْ يمن ثم يَ 

ــبِالنِ  إَِنَا اْأَْعَاُل » :َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسِمْعُت َرُسوَل  :َعنْه َقاَل  اهُعَمَر ْبن اخََطاِب َرِي  عن  ،يَاِت ـ
َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِى ُدنيَا ُيِصيبَُها َأْو إِى اْمَرَأٍة َينِْكُحَها َفِهْجَرُتُه َفَمْن  ، َوإَِنَا لُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوى

 .(1)متفق عليه «.إِى َما َهاَجَر إَِليِْه 
إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلات لزمه لكل و

 واحدة كفارة. 

  كفارة الظهارحكم: 

خرج الكفارة قبل الوطء، فإن ، وأراد أن يطأها ، وجب عليه أن ُيـ من زوجتهإذا ظاهر الزوج 
 . مع التوبة وااستغفار وعليه إخراجها ، موطئ قبل إخراجها أثِ 

 جب بالرتيب اآي:  وكفارة الظهار

 عتق رقبة مؤمنة.  -1

 .فإن م جد صام شهرين متتابعن -1
 . النفاس، والسفر، وامرض الشديدحيض ووا يقطع التتابع الفطر ي العيدين، وا

فإن م يستطع أطعم ستن مسكينا  من قوت بلده، كل مسكن نصف صاع )كيلو  -3
 رين جراما ( تقريبا ، وإن غَدى امساكن أو عَشاهم كفى.ـوعش
، وماحية لآثام ، للذنوب ةاه رؤوف بعباده حيث جعل إطعام الفقراء وامساكن كفارو

 .لفقراء وامساكنورزقا  ل

               ) : قال اه تعاى
                   

                     
 .[1-3]امجادلة/(      

 
 

                                                        

 (.1217برقم ) ، ومسلم واللفظ له( 1) أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، ( 1)
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 اللـعــان - 2

 :من  هو شهادات مؤكدات بأيان من اجانبن، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب اللعان
 الزوجة، عند احاكم أو نائبه. 

 ة اللعانحكمة مروعي : 

وم يمكنه إقامة البينة، أو قذفها بالزنى وم تقر هي بذلك،  ،إذا رأى الرجل امرأته تزي
رع اه عز وجل اللعان  ،وحتى ا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه، أو يلحقه ولد غره

 ستحب وعظها وخويفها باه قبل اللعان. وإزالة للحرج عنه، وي ،مشكلته حا  

 .ل الزوج وامتنع عن اأيان فعليه حد القذف ثانن جلدةكَ إذا نَ و
 وأقرت بالزنى أقيم عليها احد وهو الرجم.  عن اأيان ، ت الزوجةلكَ وإذا نَ 

 :حكم من قذف غر زوجته 

)أربعة شهود( يشهدون بصحة وم يستطع إقامة البينة  ، َمْن قذف غر زوجته بفعل الفاحشة
 قبل شهادته إا إن تاب وأصلح. ـ، ويعتر فاسقا  ا تُ  وجب جلده ثانن جلدة ، ما قال

               ) قال اه تعاى: 
 .[5-1]النور/ (                    

  :روط اللعان 

 يشرط لصحة اللعان ما يي:
 ون بن زوجن مكلفن، عند اإمام أو نائبه. أن يك -1

 أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنى.  -1

 صفة اللعان:  به الزوجة وتستمر ي تكذيبه إى انقضاء اللعان.أن تكذِ  -3

وايسقط عنه حد القذف ،فعليه حد القذف ،قم البينةوم يُ ، إذا قذف الرجل زوجته بالزنى
 كا يي: وصفة اللعان، إا باللعان

: )أشهد باه إي من الصادقن فيا رميت به أمام القاي  يبدأ الزوج فيقول أربع مرات -1
زوجتي هذه من الزنى( يشر إليها إن كانت حارة، ويسميها إن كانت غائبة، ثم يزيد ي 

 . أن لعنة اه عليه إن كان من الكاذبن اخامسة



 
1 1 

ثم تزيد  ،هـد باه إنه مـن الكاذبـن فيا رماي بـه مـن الزنى(ثـم تقـول الزوجـة أربعـا : )أش -1
   .أن غضب اه عليها إن كان من الصادقن ي اخامسة

ع اليد عى فم الرجل ْض سن وعظ كل واحد من امتاعنن عند الروع ي اللعان، ووَ يُ و
اآخرة، وإن هذه  عند اخامسة، ويقال له: )اتق اه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب

 ، لكن ا يضع يده عى فمها وكذلك يفعل مع امرأة ،اموجبة التي توجب عليك العذاب(
 إا إن كان الواعظ امرأة.

 رة اإمام أو نائبه، وأن يتاعنان قياما  بحرة ماعة من الناس. ـوالسنة أن يكون اللعان بحض

                ) قال اه تعاى:
                  

 [.2-2]النور/  (                
 اللعان : امرتبة عى ثاراآ 

 إذا تم اللعان ثبتت مسة أحكام: 

 سقوط حد القذف عن الزوج.  -1

 سقوط حد الرجم عن الزوجة.  -1

 الفرقة بن امتاعنن.  -3

 ا. التحريم امؤبد بينه -1

 وحوقه بامرأة.  ،انتفاء الولد إن وجد عن الزوج -5

 امرأة امفسوخة باللعان ا تستحق ي مدة العدة نفقة وا سكنى. و
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 العــدة - 8

 :تربص حدود رعا  بسبب فرقة نكاح رعي. العدة 

 فراقه ها.هي امدة التي َتنتظر فيها امرأة ومتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو فالعدة 

 ة العدةحكمة مروعي : 

 التأكد من براءة الرحم حتى ا ختلط اأنساب.  -1

 ق أن يراجع امرأته إذا ندم كا ي الطاق الرجعي. إتاحة الفرصة للمطلِ  -1

 ث.ـار وتري  ـروط، وا ينفك إا بانتظـاح وأنه ا ينعقد إا بشـأن النكــــم شــتعظي -3

 بن الزوجن، فا تنتقل آخر إا بعد انتظار وإمهال. احرام امعارة  -1

 صيانة حق احمل إذا كانت امفارقة حاما . -5

 حكم العدة:  ففي العدة أربعة حقوق: حق اه، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد.

 العدة عبادة تتعبد امرأة ها ه وقت العدة بالتزام أحكامها. 
فارقها زوجها بعد  ، أوت عنها زوجها قبل الدخول أو بعدهما أةالعدة واجبة عى كل امرو

عرف براءة رمها بوضع مل، لتُ ؛ خلوته ها، سواء كانت الفرقة بطاق، أو خلع، أو فسخ
 ي أقراء، أو أشهر. ـِض أو مُ 

                        ) : قال اه تعاى
  أحكام العدة:   .[1/الطاق]  (  

 .رأة إذا ُطلقت قبل الدخول فا عدة عليها، وإن ُطلقت بعد الدخول فعليها العدةام
 ،وفاء للزوج ؛راـ عنها زوجها قبل الدخول أو بعده فعليها العدة أربعة أشهر وعشأما امتوَى 

 . ، وتعظيا  لشأن الزوجيةومراعاة حقه

                ) قال اه تعاى: -1
  .[12]اأحزاب/  (         

                 ) قال اه تعاى:و -1
 . [131]البقرة/ (                              
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  :أصناف امعتدات 

 امعتدات ست، وهن:
خلق  احامل: وعدها من موت، أو طاق، أو فسخ إى وضع احمل الذي تبَن فيه :اأوى

 إنسان، وأقل مدة احمل ستة أشهر منذ نكاحها، وغالبه تسعة أشهر. 

 . [1]الطاق/ (              ) قال اه تعاى:

ى عنها زوجها: إن كانت حاما  فعدها إى وضع احمل، وإن م تكن حاما  ـامتوفَ  :الثانية
 احمل من عدمه.  فعدها أربعة أشهر وعرة أيام، وي هذه امدة يتبن

                           )  قال اه تعاى:
 .[131]البقرة/ (                             

 .ض يَ وهي ذات اأقراء وهي احِ  ،امفارقة لزوجها ي احياة بطاق با مل: الثالثة
 .فتعتد بحيضة واحدة ،أو فسخ ،ة لزوجها بخلعقعدها ثاثة قروء كاملة، أما امفارِ فهذه 

                    ) قال اه تعاى:

                                   

 . [111 ]البقرة/(       

 . فعدها ثاثة أشهر ،َمْن فارقها زوجها حيا  وم حض لصغر، أو إياس :الرابعة

                              )  قال اه تعاى:
 . [1]الطاق/ (                                   

فعدها سنة، تسعة أشهر للحمل، وثاثة  ،َمْن ارتفع حيضها وم تدر ما سبب رفعه :اخامسة
 للعدة. 

 ،قدومه لم حياته واموته، فتنتظر زوجتهعْ انقطع خره، فلم تُ امرأة امفقود: وهو َمْن  :السادسة
 .يرها احاكم لاحتياط ي شأنها تترر ها امرأة، ي مدة ، ن  أمره ـأو َتـبَ 

 را  ـَحَكَم احاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعش ،فإذا مت تلك امدة وم يأت
 زوج بعد العدة إن شاءت. عدة وفاة من وقت احكم، وها أن تت

 عدة غر الزوجة:  ة امطلقة ذات احيض قرءان، واآيسة والصغرة شهران، واحامل بوضع احمل. مَ عدة اأَ و

  :ة توطأ فا حل له أن جامعها حتى يسترئهامَ ك الرجل أَ لَ إذا مَ  -1
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 شهر.  إن كانت حاما  بوضع احمل، والتي حيض بحيضة، واآيسة والصغرة بمي

تعتد بحيضة واحدة معرفة  ، ختلعةاماموطوءة بشبهة، أو زنى، أو بنكاح فاسد، أو  -1
 .براءة رمها

 حكم اإحداد:  إذا مات زوج رجعية ي عدة طاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. -3

ب، واجتناب ما يدعو إى ماعها من الزينة والطي، بيت زوجها الزوجة : لزوم هو  اإحداد
 . ولباس زينة، وحناء، وحي، وكحل ونحوه

وإن تركت ؛ رعاية حق الزوج ،  ى عنها زوجهاـتوفَ امرأة يلزم اإحداد مدة العدة كل و
 تستغفر اه وتتوب إليه.ف ،اإحداد أثمت

 واإحداد خاص بالنساء دون الرجال.
 ملسو هيلع هللا ىلصوقد مات النبي  أما اإحداد عند موت املوك، أو الرؤساء، أوشخصية مهمة فا جوز،

 ، ومات اخلفاء اأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعيمن الصحابة عليهحد أحد ـوم يُ 
 حد عليهم الصحابة ري اه عنهم.ـوم يُ   -وهم أفضل اخلق بعد اأنبياء  -
َثاٍث،  ا ُتـِحد  اْمَرَأة  َعى َميٍِت َفْوَق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم عطية ري اه عنها أن رسول اه  -1

 ،َوا َتـْكتَـِحُل  ،إَا َعى َزْوج، َأْرَبـَعَة َأْشُهٍر َوَعْرا ، َوا َتْلبَُس َثْوبا  َمْصبُوغا  إَا َثْوَب َعْصٍب 
 .(1)متفق عليه«.َوا َتـَمس  طِيبا  إا إَذا طَُهَرْت ُنبَْذة  ِمْن ُقْسٍط أَْو َأظَْفارٍ 

َمْن أْحدَث ي أمرنا هذا ما ليس منه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاه  ري اه عنها أن رسول عائشةعن و -1
 مدة اإحداد:  .()متفق عليه«.فهو َردّ 

 .غر زوج ثاثة أيام ميت جوز اإحداد عى
 .عنها فإنه تابع للعدة أربعة أشهر وعرا ـىأما اإحداد عى الزوج امتوفَ 

،  ب اإحداد عنهاعنها زوجها فإذا وضعت ملها سقط وجو وأما احامل امتوَى 
 . وخرجت من عدها

                                                        

 (، واللفظ له.231ق برقم )(، ومسلم ي كتاب الطا5311، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1711(، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 :مكان العـدة 

فإن ،  ي امنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه عى الزوجة جب عدة الوفاة -1
 إى مكان تأمن فيه عى نفسها. انتقلت حيث شاءت ،حولت خوفا ، أو قهرا ، أو بحق

 لعذر ، أو حاجة ازمة. وها اخروج من بيتها إن احتاجت لذلك
، فمن مات زوجها الغائب أو طلقها وم ُيْعلمها  ي الزمان حيث كانتـي العدة بمضـتنقضو

 .بدأت عدها من حن موت زوجها أو طاقه

امعتدة من طاق رجعي تكون ي بيت زوجها، وها النفقة والسكنى؛ أها زوجة، وا  -1
أو أفعال   ينة من أقوالإا أن تأي بفاحشة مب وا خروجها جوز إخراجها من بيت زوجها

 يترر ها أهل البيت. 

امعتدة من طاق بائن ها النفقة إن كانت حاما  حتى تضع ملها، وإن كانت غر  -3
 جوز للمحادة فعله:  ما  وتعتد امطلقة البائن وامفسوخة وامختلعة ي بيت أهلها. ،  حامل فا نفقة ها وا سكنى

 ا يي:جوز للمرأة امُـحاَدة م
 النظافة.. وااغتسال.. وتسـريح الشعر.. ولبس الثياب امعتادة .. واستعال الصابون ..
ونبذة من الطيب بعد الغسل من احيض .. واخروج حاجتها حتشمة .. وتكليم الرجال 

 من غر ريبة كعزاء ونحو ذلك. 
 حكم خروج امحادة من بيتها:    .[111 ]البقرة/ (                     ) قال اه تعاى:

 خروج امرأة امُـحاَدة من بيتها له ثاث حاات:
منع ـُ فهذا ت، روجها للنزهة أو العمرة ونحو ذلك: خروج ليس له رورة وا حاجة كخ اأوى

 .أها ي عبادة خاصة ؛ما دامت ي العدة منه
البيت آيل للسقوط ، أو خاف كأن تكون مريضة ، أو  ة: أن يكون خروجها لرور الثانية

 فهذه جوز ها أن خرج حتى يزول ااضطرار ثم تعود. ، عى نفسها فيه ونحو ذلك
راء طعام ها وأوادها ، أو خرج لكوها ـ: أن يكون خروجها حاجة كأن خرج لش الثالثة
 فهذه جوز أن خرج للحاجة ثم تعود. ، موظفة
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 الـرضـاع - 2

 :دون احولن لبنا  ثاب عن مل أو ربه ونحوه. هو مص َمنْ  الرضاع 

 حكم الرضاع: 

 َيـْحرم من الرضاع ما َيـْحرم من النسب.
           ) قال اه تعاى: -1

 .[13/النساء] (                   

ا َتـِحل  ي، َيـْحُرُم »بِنِْت َحـْمَزَة: ي  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن َعبَاٍس َرِيَ اه َعنْـُهـَا َقاَل: َقاَل النَبِي  و -1
 .(1)متفق عليه«.ِمَن الَرَضاِع َما َيـْحُرُم ِمَن النََسِب، ِهَي اْبنَُة أِخي ِمَن الَرَضاَعةِ 

  ِم من الرضاعامحر: 

 مس رضعات ي احولن:  امحِرم من الرضاع

 صار ولدها وولد زوجها، إذا أرضعت امرأة الطفل مس رضعات قبل استكال احولنف
 .وحارم الزوج حارمه، وحارم امرضعة حارم للمرتضع، وأوادما إخوانه

الرضاع  ر احرمة عليهم، فيجوز إخوته منـأما أبوي امرتضع وأصوها وفروعها فا تنتش
 أن يتزوجوا بأخواته من النسب والعكس.

  :قاعدة الرضاع امحِرم 
مة عى امرتضع وفروعه، وهم أواده وإن سفلوا، وا ينتشـر عى الرضاع ينشـر احر -1

إخوته وأخواته،  ه وإن علوا، وا عى حواشيه، وهمأصول امرتضع، وهم آباؤه وأمهات
 وأعامه وعاته، وأخواله وخااته.

الرضاع ينشـر احرمة عى أصول وفروع وحواي امرضعة، فأواد الزوج وامرضعة  -1
وخااته،  ضع وأخواته، وآباؤما أجداده وجداته، وإخوة امرضعة وأخواها أخوالهإخوة امرت

 وإخوة زوجها وأخواته أعامه وعاته.. وهكذا. 
 :حد الرضعة 

نتقل يفذلك رضعة، أو  ،الثدي ثم يركه باختياره من غر عارضالطفل أن يمص الرضعة 
                                                        

 (.1117( واللفظ له، ومسلم برقم )1215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .ذلك إى العرفمن ثدي آخر فذلك رضعة، فإن عاد فثنتان، وُيرجع ي 
 . ؛ أن الرضيع يتأثر بذلك لقـلق واخُ ــنة اخَ َس حَ ذات الدين ، واأفضل أن يرضعه 

 :ما يثبت به الرضاع 

 ،ة ي دينهاـمرضيَ   أو بشهادة امرأة واحدة ،أو رجل وامرأتن ،يثبت الرضاع بشهادة رجلن
 سواء كانت امرضعة أو غرها. 

 الرضاع: امرتبة عى ثاراآ 

 ترتب عى الرضاع اأحكام اآتية :
إذا أرضعت امرأة طفا  صار ولدها ي حريم النكاح، وإباحة النظر، واخلوة، وي : اأول

 ، دون وجوب النفقة والواية واإرث.  امحرمية

ر احرمة بينها، ـلبن البهيمة ا حِرم كلبن امرأة، فلو رضع طفان من هيمة م ينش: الثاي
 الدم من رجل إى امرأة أو العكس ليس برضاع، فا ينر احرمة بينها. ونقل

إذا شك أحد ي وجود الرضاع، أو شك ي كاله مس رضعات، وليس هناك بينة : الثالث
 .، فيبقى اأمر عى الراءة اأصليةفا حريم؛ أن اأصل عدم الرضاع

 :حكم إرضاع الكبر 

إى إرضاع اماَسة دعت احاجة  فإنْ ، ثر ي احولنالرضاع امحِرم مس رضعات فأك
إرضاعه ، فتَحلب له  ويشق ااحتجاب عنه جاز ،الكبر الذي ا ُيستغنى عن دخوله البيت

 امرأة ي إناء مس مرات، ثم يربه ي كل مرة.

 ، َع أَي ُحَذْيَفَة َوَأْهِلِه ي َبيْتِهمْ َمْوى أَي ُحَذْيَفَة َكاَن مَ  َأَن َساما  َرِيَ اه َعنْـَها  َعْن َعائَِشةَ 
َوَعَقَل َما  ،َقْد َبَلَغ َما َيبُْلُغ الِرَجاُل  إَِن َساما   : َفَقاَلْت ملسو هيلع هللا ىلص النَبَي  - َتْعنِي اْبنََة ُسَهيْل -َفَأتْت 
 :ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ها النَبِي   ،ِمْن َذلَِك َشيْئا   َوإِِي أَظُن  أََن ي َنْفِس أَي ُحَذْيَفةَ  ،َوإَِنُه َيْدُخُل َعَليْنَا ،َعَقُلوا

ي َقْد ـإِنِ  : َفَرَجَعْت َفَقاَلْت  «َوَيْذَهِب اَلِذي ي َنْفِس َأي ُحَذْيَفةَ  ،ْحُرِمي َعَليْهِ ـَأْرِضعيِه تَ  »
 .(1)متفق عليه .َفَذَهَب اَلِذي ي َنْفِس أَي ُحَذْيَفَة  ، َأْرَضْعتُه

 
                                                        

 ( واللفظ له.1153(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 احضـانــة - 10

 ره، والقيام با يصلحه حتى يستقل بنفسه. ـهي حفظ صغر أو معتوه عا يض حضانة:ا 

  الولية عى الطفلأقسام : 

 : قسانالواية عى الطفل 

 واية امال والنكاح. و، وه م فيه اأب عى اأميقدَ : ما اأول

 واية احضانة والرضاع. و، وه م فيه اأم عى اأبقدَ : ما تالثاي
 احضانة:  كمح 

 مروعة ؛ ما فيها من اأجر والثواب ، سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة.احضانة 
                      ) قال اه تعاى:

                
 .[2 /الطاق ] (     

  :اأحق باحضانة 

، واأحق ها من كان مسلا  تقيا  أمينا  قادرا   فالاحضانة من حاسن اإسام وعنايته باأط
 .والتوجيه عى الربية ، وحسن الرعاية

واحضانة حق للحاضن ا َحق  عليه، فمن أراد أن يتخى عنها فله ذلك، وتنتقل إى َمْن 
ويقَدم ي احضانة اأقرب مطلقا ، وإن تساويا ي القرب ُقدمت اأنثى، فأم وأب: ، بعده
 م اأنثى وهي اأم.تقد
 ،وأصر عليه ،؛ أها أرفق بالصغر وبينها ولد فاأحق باحضانة اأم فإذا افرق اأبوان 

فإن م توجد ، أو كان ها مانع من مرض ونحوه ، وأرحم به، وأعرف بربيته ومله وتنويمه
. ثم أمهاته القربى فاأحق باحضانة بعدها أمهاها القربى فالقربى.. ثم اجدة .. ثم اأب .

 فالقربى .. ثم اجد.
 فهذه ست جهات كلها مرتبة من جهة اأصول.

ثم اخالة الشقيقة.. ثم اخالة أم.. . ثم اأخت الشقيقة.. ثم اأخت أم.. ثم اأخت أب.
 ثم العمة الشقيقة .. ثم العمة أم .. ثم العمة أب.. ثم اخالة أب ؛ أن اخالة بمنزلة اأم.
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خاات اأم كذلك .. ثم خاات اأب كذلك .. ثم عات أمه كذلك .. ثم عات أبيه  ثم
ثم بنات . ثم اأب .. ثم بنات أخواته كذلك. ..ثم اأم ..كذلك .. ثم بنات إخوته اأشقاء

. ثم بنات أعام أبيه .. ثم بنات عات أبيه كذلك.. أعامه كذلك .. ثم بنات عاته كذلك.
 اأقرب فاأقرب .. ثم لذوي أرحامه .. ثم للحاكم. ثم لباقي العصبة

                                  ) قال اه تعاى: -1
 .[1 /امائدة] (    

 (                                 ) قال اه تعاى:و -1
 .[75 /اأنفال]

  :سقوط احضانة 

انتقلت إى َمْن ، مصلحة الطفل به له احضانة، أو كان غر أهل، أو م تتحقق  إذا امتنع َمنْ 
وإذا تزوجت اأم سقط حقها ي احضانة وانتقل إى من بعدها إا أن يرى زوجها  ،بعده

 باحضانة. 

 أين يكون امحضون بعد التمييز؟ 

ْن اختار منها، وا ُيـقر إذا بلغ الغام سبع سنن عاقا  ُخِر بن أبويه فكان مع مَ  -1
 حضون بيد من ا يصونه وا يصلحه، وا حضانة لكافر عى مسلم.

أب اأنثى أحق ها بعد السبع ، فإن م تتحقق مصلحتها عنده عادت إى أمها حتى  -1
يتسلمها زوجها ؛ أن اأم أشفق من غرها حتى اأب؛ أن اأب سيخرج مصاحه، وتبقى 

  حرومة من أمها ، لكن ا يزوجها إا أبوها.البنت ي البيت 

 يكون الذكر بعد رشده حيث شاء.  -3
 :نفقة احضانة 

نفقة امحضون عى أبيه ، فإن كان اأب معسـرا  ُأنفق عى امحضون من ماله، فإن م يكن 
 له مال فعى أبيه نفقته ، وا تسقط عنه إا بأداء أو إبراء.
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 النفقــات - 11

 :ما ُيـصلحه هي كفاية َمْن يمونه طعاما  وكسوة وسكنى وما يتبع ذلك النفقات . 

 وأسباب وجوب النفقة ثاثة : 
 الزوجية .. والقرابة .. واملك.

واإنفاق عى اأهل أفضل من اإنفاق عى من سواهم ؛ أن اأهل قد أوجب اه عليك 
ن سواهم فرض كفاية ، وفرض اإنفاق عليهم ، فالنفقة عليهم فرض عن ، والنفقة عى م

 العن أفضل من فرض الكفاية .

  :فضل النفقة 

           ) قال اه تعاى: -1
 .[171 ]البقرة/ (        

                               ) قال اه تعاى:و -1
                                

 .[171 ]البقرة/  (      

إَذا َأنَفَق امُْسِلـُم َنَفَقة  َعى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي مسعود اأنصاري ري اه عنه أن النبي و -3
 .(1)متفق عليه«. َأْهِلـِه َوُهَو َيـْحتَِسبُـَها َكاَنْت َلـُه َصَدَقة  

َوامِْسكِِن  ْرَمَلةِ الَساِعي َعى اأ: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 .()متفق عليه« .الَصاِئِم النَـَهارَ ، َكامُـَجاِهِد ِي َسبِيِل اه، َأْو الَقاِئِم الَليَْل 

 : امال الذي ينفق منه 
                              ) قال اه تعاى:

                                    

                     )  
 .[121-127 ]البقرة/

                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )5351برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق عليه( 1)
 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )5353، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  :أحوال اإنفاق عى الزوجة 

رب، وملبس، ومسكن ونحو ذلك با ـنفقة الزوجة واجبة عى زوجها من مأكل، ومش -1
،  يصلح مثلها، وذلك ختلف باختاف أحوال الباد واأزمنة، وحال الزوجن وعاداها

 . الزوجن نزاع فامعتر ي النفقة حال الزوجوإذا حصل بن 
                                 )قال اه تعاى :  -1

 .]7الطاق/[ (                            
َحَرام   إَن ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكمْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أن النبي و -1

َفاَتُقوا اه ي النَِساِء، َفإَنُكْم َأَخْذُتـُموُهَن بَِأَماِن اه، َواْستَـْحَلْلتُـْم ُفُرْوَجُهَن » -َوفيهِ - َعَليُْكْم...
 .(1)أخرجه مسلم«. ... َوَلـُهَن َعَليُْكْم ِرْزُقُهَن َوِكْسَوُتـُهَن بِامَْعُروِف هبَِكِلـَمِة ا

 .م هاْس الزوج نفقة زوجته امطلقة الرجعية وكسوها وسكناها، لكن ا قَ جب عى  -1
 الزوجة البائن بفسخ أو طاق ها النفقة إن كانت حاما ، فإن م تكن حاما  فا نفقة -3

 ها وا سكنى. 

ا نفقة وا سكنى متوى عنها زوجها، فإن كانت حاما  وجبت نفقتها من نصيب  -1
 ة، فإن م يكن فعى وارثه امور. احمل من الرك

 . فتلزمه نفقتها سقطت نفقتها إا أن تكون حاما   زوجها أو ُحبست عن، إذا نشزت امرأة -5

 :حقوق زوجة الغائب 

 إذا غاب الزوج وم ينفق عى زوجته لزمته نفقة ما مى.  -1

وتعَذر  ، ع للزوجة نفقةدَ ر الزوج بالنفقة، أو الكسوة، أو السكن، أو غاب وم يَ ـإذا أعس -1
 . ، وحقها باق ي ذمة زوجها حتى يؤديه ها ذها من ماله فلها الفسخ إن شاءت بإذن احاكمأْخ 

  واأقارب: اأصول والفروعالنفقة عى حكم 

قدم اأم عى اأب ي الر جب النفقة أبويه وإن علوا حتى ذوي اأرحام منهم، وتُ 
وامنَفق  ، ل حتى ذوي اأرحام منهم إن كان امنِفق غنيا  والنفقة، وجب لولده وإن سف

 عليه فقرا ، والوالد جب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد ها.

                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                              ) قال اه تعاى: -1
                                    

 .[133ة/]البقر(            
ــعو -1 : َيا َرُسْوَل اهــن أبـ ْحبِة؟ ـَمْن َأَحق  بُِحْس  ،ي هريرة ري اه عنه قال: َقاَل َرُجل  ِن الص 

َك، ُثَم َأبوَك، ُثَم َأْدَناَك َأْدَناكَ »َقاَل:  َك، ُثَم ُأم  َك، ُثَم ُأم   .(1)متفق عليه«. ُأم 
  :روط النفقة عى القريب 

 . إن كان حتاجا   ة عى كل من يرثه امنفق بفرض أو تعصيبجب النفق -1

 ما يي : يشرط لوجوب النفقة عى القريب من غر اأصول والفروع -1
 ق، عدم اختاف الدين. ق عليه، غنى امنفِ ق عليه، فقر امنفَ ق وارثا  للمنفَ أن يكون امنفِ  

                            ) قال اه تعاى:
 .[75/اأنفال](                             

  :حقوق امملوك 

جب عى السيد نفقة رقيقه امملوك، وإن طلب نكاحا  زَوجه سيده أو باعه، وإن طلبته 
 :حكم النفقة عى البهائم  رسيدها بن وطئها، أو تزوجها، أو بيعها. ـُِخي تهمَ أَ 

يملكه اإنسان من البهائم والطيور ونحوها، فيقوم بإطعامها وسقيها جب النفقة عى ما 
جرعى بيعها،أو إجارها،أو ِملها ما تعجزعنه،فإن عجز عن نفقتها أُ حَ ـلحها،وا يُ ْص وما يُ 

وعليه أن يقوم  وا جوز ذبحها لإراحة كامريضة والكبرة ، ذبحها إن كانت ما يؤكل،
 .ورعايةمن طعام وعاج  با يلزمها
َخْلَفُه َذاَت َيْوم َفَأَرَ إَِي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه َأْرَدَفني  :َقاَل ري اه عنها ْبِن َجْعَفٍر  اهَعْن َعبِْد 
أَْو  حَاَجتِِه َهَدفا   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه َوَكاَن َأَحب  َما اْستََرَ بِِه  ، ِمَن النَاسِ  َا ُأَحِدُث بِِه َأَحدا   َحِديثا  

َحَن  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَا َرَأى النَبَِي  ، لَِرُجٍل ِمَن اْأَنَصاِر َفإَِذا َمَل   َقاَل َفَدَخَل َحاِئطا   ،لٍ َحاِئَش َنخْ 
َمْن َهَذا ـلِ  ؟َمْن َرب  َهَذا اجََملِ » : َفَقاَل  ،َفَمَسَح ِذْفَراُه َفَسَكَت ملسو هيلع هللا ىلص َفَأتاُه النَبِي  ، َوَذَرَفْت َعيْنَاُه 

ي َهِذِه  اهََأَفَا َتتَِقي »  : َفَقاَل  اه ،ي َيا َرُسوَل  : ِمَن اْأَنَصاِر َفَقاَل  ى  َفَجاَء َفت« ؟ اجََمُل 
                                                        

 ( واللفظ له.1511( ، ومسلم برقم )5271، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .(1)أخرجه أمد وأبو داود .«ِجيُعُه َوُتْدِئبُهُ ـَك تُ ـََفإَِنُه َشَكا إَِي َأن ، إَِياَها اُهالبَِهيَمِة اَلتي َمَلَكَك 

  ِق:أحوال امنف 

 :للمنِفق حالتان
، واأصول فقات الواجبة من الزوجة،ق قليل امال وجب عليه أن يبدأ بالنإن كان امنفِ : اأوى

ر وهم: الزوجة، ـر واليسـفيبدأ بنفسه أوا ، ثم من جب نفقتهم مع العس، والفروع، واماليك 
واأب، كاأم  ق من اأصولَمْن جب نفقتهم ولو م يرثهم امنفِ ، ثم  واماليك، والبهائم

 .والفروع كاأواد، ثم نفقة احواي إن كان امنفق يرثهم بفرض أو تعصيب
                                      ) قال اه تعاى:

 .[7/الطاق]   (           
 . وله أجر عظيم، ويعطي كل ذي حق حقه، ق غنيا  فينفق عى اجميعإن كان امنفِ : الثانية 

                        ) قال اه تعاى:
 .[171/البقرة]   (                   

 حكم الصندوق اخري: 

نفوسهم  الصندوق اخري: هو أن يضع جموعة من الناس صندوقا  جمعون فيه ما تطيب به
ويكون أو حسب ما تطيب به نفسه، ن عليه ، من امال، يؤخذ من كل واحد حسبا يتفقو

 مال الصندوق معدا  للحاجة والنكبات وامصائب التي تصيب الواحد منهم.
فهذا العمل مشـروع ، وهو من التعاون عى الر والتقوى ، وفيه مواساة أهل امصائب ، 

 .، وتفريج للكربات العارضةوإعانة للمحتاجن
                             ) قال اه تعاى: -1

 .[1/امائدة](       
إَِن اْأَْشَعِرِيَن إَِذا َأْرَمُلوا ي » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : اه عنه قال ريوعن أي موسى  -1

ُموُه ُثَم اْقتََس  ،َمَُعوا َما َكاَن ِعنَْدُهْم ي َثْوٍب َواِحدٍ  ،ةِ دينْم بِامأَْو َقَل َطَعاُم ِعيَاه ،اْلَغْزوِ 
 .()متفق عليه«. َْفُهْم ِمنِي َوَأنا ِمنُْهم ، َبيْنُهْم ي إَِناٍء َواِحٍد بِالَسِوَيةِ 

                                                        

 (، وهذا لفظه.1512بو داود برقم )( ، وأخرجه أ1715أخرجه أمد برقم )صحيح/( 1)
 (.1511( ، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اأطعمة واأربة
 اأطعمة واأربةأحكام 

 :حكم اأطعمة واأربة 

 .اأصل ي امنافع والطيبات احل، واأصل ي امضار واخبائث احرمة -1
ل واإباحة للمؤمنن إا ما ثبت النهي عنه، أو بان فيه وميع اأعيان اأصل فيها اح

 مفسدة ظاهرة متحققة.
                                   )قال اه تعاى: 

 .]12البقرة/[(           جئ  
 ؛روب، وملبوس فقد أحله اه عز وجلـكل ما فيه منفعة للروح والبدن من مأكول، ومش -1
 . ، ويمتثل أمر اه عند تناوله أو اانتفاع بهستعن به العبد عى طاعة اه سبحانهلي

                 ) قال اه تعاى:
 .[121]البقرة/ (  

 وأغنى عنه. فاه قد حرمه، أو مرته أكثر من منفعته  ،كل ما فيه رر -3
كا ، من كل يء  اخبائث عليهمم يء، وحرَ  الطيبات من كل للمسلمنفقد أحّل اه 

                      ) :قال سبحانه عن امؤمنن
                       

 ثر الطعام عى اإنسان:أ  . [157]اأعراف/ (     

طيبة يكون أخاقه وسلوكه، فاأطعمة الو بدنه الطعام يتغذى به اإنسان، وينعكس أثره عى
، واأطعمة اخبيثة بضد ذلك، ولذلك أمر اه العباد باأكل طيبا   أثرها عى اإنسان

 من الطيبات وهاهم عن اخبائث. واإنفاق 
                             ) قال اه تعاى :

 :طعمة واأربةصل ي اأاأ  .[171/البقرة] (  

فيباح كل طعام أو راب طاهر للمؤمنن دون الكفار،  ّل صل فيها احِ اأ اأطعمة واأربة
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 . من الطيبات ونحوها ، وعسل، ولبن، وماء ا مرة فيه من حم، وحب، وثمر ومر
 أما الكفار: فاأطعمة واأربة وسائر امنافع عليهم حرام ؛ أن اه خلقها من آمن به وأطاعه.

، ركب مركبا  مه، وا يرب جرعة من ماء، وا يلبس ثوبا ، وا يفكل كافر ا يرفع لقمة إى ف
 وا يسكن دارا  ونحو ذلك من نعم اه إا عوقب عليه يوم القيامة.

                                                      )قال اه تعاى:
 .]31اأعراف/[  (               

 يرك الكافر أمرا  واجبا  وا يرتكب هيا  إا حوسب عليه يوم القيامة. وا
 .]23 -21/احجر[  (                          )قال اه تعاى:

  واخمر، ،كالسم رةـمافيه مض واوحم اخنزير  والدم امسفوح،، حل نجس كاميتة وا
 أهاخبيثة مرة بدنيا ، ؛ل حرم وخبيثمن ك والقات ونحوها والتبغ، وامخدرات،

وما هى عن يء إا  وبارك فيه، وما أباح اه شيئا  إا يراحصول عليه،، وعقليا   وماليا ،
  أغنى عنه با هو أحسن منه.

 طعامها. وايؤكل ،امتباريان وما امتفاخران ي الضيافة رياء وسمعة وفخرا  اجابانو
                             )قال اه تعاى :  -1

                                      
 .]3امائدة/[(      

                            )وقال اه تعاى :   -1
                                  

 حكم سؤال الضيف عن الطعام والراب:   .]21-21/امائدة[ (                       

اأصل أن طعام وراب امسلم كله حال طيب، وامؤمن حب أخيه ما حب لنفسه، 
السنة إذا دخل امسلم عى أخيه امسلم فأطعمه من طعامه فليأكل وا يسأله عنه، وإن ف

 أنواع اأطعمة واأربة :  .، إا إذا أعجبه ليشري مثله سقاه من رابه فليرب من رابه وا يسأله عنه

 اأطعمة واأربة اأصل فيها اإباحة ، وهي ثاثة أنواع :
 نباتات .. وحيوانات .. وسوائل.
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الطاطم كأو كانت خضارا   ..: النباتات، سواء كانت حبا  كاأرز والُر والقمح وغرهاأوللنوع اا
 فكلها حال. كاموز والتفاح وغرهافاكهة أو كانت  ..والبصل وغرها

                         )قال اه تعاى:  -1
                               

 .]127البقرة/[ (   
                                 ): قال اه تعاىو -1

 :تمورل الفض  .] 12/البقرة[ (    جئ               

وهو  التمر من أجود اأغذية، وبيت ا مر فيه جياع أهله، وهو حرز من السم والسحر،
 خاصة العجوة.  ،وأفضله مر امدينة ة، ختلفة الطعم واللون واحجم،أنواع كثر

 .]11-11ق/ [(    ڭ               )قال اه تعاى :  -1
َمْن َتَصبََح ُكَل َيْوٍم : »ملسو هيلع هللا ىلصأي وقاص ري اه عنه قال: قال رسول اه عن سعد بن و -1

 فوائد التمر:   .(1)متفق عليه«. ُه ي َذلَِك اليَْوِم ُسم  َوا ِسْحر  َسبَْع َتـَمـَراٍت َعْجَوة  َلـْم َيُرَ 

لبدن، غني ن للطبع، خافض للضغط، وهو من أكثر الثار تغذية لـِ للكبد، ملي التمر مقوٍ 
 وحلوى. ،ودواء ،وغذاء ،بامواد السكرية، وأكله عى الريق يقتل الدود، فهو فاكهة

 احال من احيوانات والطيور:  : احيوانات الرية والبحرية والطيور كلها حال إا ما استثني رعا  كا سيأي.الثايالنوع 

فيجوز أكل هيمة اأنعام ا، لحق هما يُ  السباع ونحوهاحيوانات الر كلها مباحة إا  -1
 .وهي: اإبل والبقر والغنم

، وسائر الوحش ي، واأرانبـ، والضب، والبقر الوحشجوز أكل احمر الوحشية، واخيلو
 إا ما له ناب يفرس به فيحرم.

 فيجوز أكل ، له خلب يفرس به، أو يأكل اجيف ونحوهاالطيور كلها مباحة إا ما  -1
 ونحوها. والنعام واحام، والبط، واأوز، دجاج،كال الطيور

                                                        

 (.1117( واللفظ له، ومسلم برقم )5115، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                      ) قال اه تعاى:

 . [121 /البقرة](     

وا يستثنى منها ، صغرها وكبرها ،حيوانات البحر التي ا تعيش إا ي البحر كلها مباحة -3
 .فكلها حال، يء

 امحرم من احيوانات والطيور:   .[22]امائدة/  (                         ): قال اه تعاى 

  ونحوما.ما نص الرع عى خبثه كاحار اأهي واخنزيركل هو 
  .وكل ذي خلب من الطر ،ه ككل ذي ناب من السباعجنسأو نص عى 

 ونحوما. أو كان خبثه معروفا  كالفأرة واحرات
 أو القامة. َالة التي تتغذى بالنجاسةــكاجَ  أو كان خبثه عارضا  

 .ر الشارع بقتله كاحية والعقربمَ أو أَ 
 .َرد والضفدع والنملة والنحلة ونحوهاـعن قتله كاهدهد والص   الرع أو هى

 ونحوها. م والغرابأو كان معروفا  بأكل اجيف كالنر والَرَخ 
 .هو من أنثى خيل نزا عليها مارف، أو كان متولدا  بن حال وحرام كالبغل 

 .وهو ما م ُيذكر اسم اه عليه، أو فسقا  ، أو لكونه ميتة  
 . والسام وامسموم من احيوان والطر أو م يأذن الرع ي تناوله كامغصوب وامروق

 وكل حيوان حرم اأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك ثاثة:

احرات ، إا ما تولد من النجاسات كالراصر فهو اآدمي .. ما ا َنـْفس له سائلة ك
 نجس حيا  وميتا  .. ما يشق التحرز منه كاهرة واحار، ويستثنى من ذلك الكلب ونحوه.

                        ): قال اه تعاى
                        

                         
 ع السباع امحرمة: وانأ  .[157/اأعراف]  (                       

والكلب، ، ، والذئبحرم أكل كل ما له ناب من السباع يفرس به كاأسد، والنمر
 والقرد ونحوها، إا الضبع فحال.  ،ور، والتمساحـ، والِسنَ والثعلب، واخنزير
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                                  : قال اه تعاى -1
 .[12/البقرة]                جئ   

َعْن ُكِل ِذي َناٍب ِمَن الِسبَاِع،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: َنـَهى َرُسوُل اه و -1
 .  نواع الطيور امحرمة: أ  .(1)أخرجه مسلمَوَعْن ُكِل ِذي ِمـْخَلٍب ِمَن الَطْرِ

أكل كل ذي خلب من الطر يصيد به كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهن، حرم 
 ما يأكل اجيـف والزبـل كالنسـر، وحرم من الطيور، والباشق، واحدأة، والبومة ونحوها

 : احيوانية ما حرم أكله من اأطعمة  اف ونحوها.واخطَ  واهدهد، والرخم، والغراب،

                          ) قال اه تعاى: -1
 . [111 ]اأنعام/(         

            ) قال اه تعاى:و -1
                          

  احال من اميتة والدم:  ما ُقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ا جوز أكله.   . [3]امائدة/  (    

ما ثبت عن اميتة والدم  ، ويستثنى من اميتة والدم امسفوح كاما حرام ا جوز أكله
ـه بقوله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ُأِحَلْت َلنَا َميْتَتَاِن َوَدَماِن، َأَما اميْتَتَاِن: َفاحُوُت َواجَـَراُد، َوَأَما  : » ِحل 

 حكم اأدهان امضافة إى اأطعمة:   .()وابن ماجه أخرجه أمد«. الـَدَماِن: َفالَكبُِد َوالِطَحاُل 

يات ونحوها إن كانت من نبات وَ لْ ـواجياتن امضافة إى اأغذية واحَ  والزيوت اأدهان
 ،وإن كانت من حيوان حرم كاخنزير واميتة فهي حرام ،فهي حال ما م ختلط بنجاسة

 وإا ،فهي حال ،وم ختلط بنجاسة ،فإن كانت ذكاته رعية ،وإن كانت من حيوان مباح
 .فهي حرام

                                                        

 (.1231برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3111م )(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برق5713/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 :حكم أكل اَجَالة 

ركوها،  اجََالة من هيمة اأنعام أو الدجاج ونحوها هي التي أكثر علفها النجاسات، فيحرم
علف الطاهر، ويغلب عى الظن حبس وتُ ـوأكل حمها، ورب لبنها، وأكل بيضها، حتى تُ 

 متى يباح أكل امحَرم؟  . من آثار النجاسة طهارها

 .، وحفظ حياته َمْن اضطر إى حرم غر السم حَل له منه ما يسد رمقه

               )قال اه تعاى:
 . [173 ]البقرة/  (            

 وكلها حال. ،: السوائل كاماء، واحليب، والعسل، والزيوت ونحو ذلكلثالثلنوع اا
 وحرم من السوائل ما أسكر كاخمر ، وما َيـقتل كالسم ، وما يركرب الدم.

            )قال اه تعاى :  -1
                                   

 .]111/اأنعام[(              
                                 )وقال اه تعاى :  -1

 .]12البقرة/[(           جئ    
                                  )وقال اه تعاى :  -3

 .]22/النحل[(     
                                 )وقال اه تعاى :  -1

                                   
 حكم اخمر:   .]22-21/النحل[   (                 

 . وغرها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من اأربة اخمر:

 وحرم رب اخمر، وتصنيعها، وبيعها، وراؤها، وتأجر حل بيعها ، وملها ، وسقيها.
                           )قال اه تعاى :  -1

 .]21/امائدة[(         
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«. َوُكل  ُمْسكٍِر َحَرام  ، ُكل  ُمْسكٍِر َمْر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي و -1
 .(1)أخرجه مسلم

َيـْقُعَدَن َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َواليَـْوِم اآِخـِر َفا »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمـر ري اه عنـه أن النبي و -3
 عقوبة شارب اخمر:   .()أخرجه أمد والرمذي«. َعى َمائَِدٍة ُيَداُر َعَليْـَها اخَـْمرُ 

، َوَمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال  -1 ، َوُكل  ُمْسكٍِر َحَرام  ُكل  ُمْسِكٍر َخـْمر 
ْنيَا َفَاَت َوُهَو ُيْدِمنُـ َب اخَـْمَر ي الد  ْبـَها ي اآِخَرةِ َرِ  .(6)متفق عليه«. َها، َلـْم َيتُْب، َلـْم َيْرَ

، إَن َعى اه َعَز َوَجَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه أن رسول اه و -1 ُكل  ُمْسكٍِر َحَرام 
: َوَما طينَُة اخَبَاِل؟ هَرُسوَل ا َقاُلْوا: َيا« َرُب امُْسكَِر َأْن َيْسِقيَـُه ِمْن طينَِة اخَبَالِ ـَعْهدا  لِـَمْن َيْش 

 .()أخرجه مسلم«. َعَرُق أْهِل النَاِر، َأْو ُعَصاَرُة َأْهِل النَارِ »َقاَل: 
َها، ـي اخَـْمِر َعْش  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َلَعَن َرُسوُل اه و -3 َرة : َعاِرَ

َها، َوَشاِرَبـَها، َوَحاِمَلـهَ  ي  ا، َوامَـْحـُمولَة إَليْـِه، َوَساِقيَـَها، َوَباِئَعَها، َوآِكَل َثَمنِـَها،َوُمْعتَِرَ َوامُْشَرِ
اَة َلـُه.   حكم رب النبيذ:   .()أخرجه الرمذي وابن ماجهَلـَها، َوامُْشَرَ

 .وتذهب ملوحته ،أو نحوما ليحلو به اماء ،أو زبيب ،لقى فيه مرهو اماء يُ  :النبيذ
 حكم اأكل من مال غره:   أو تأي عليه ثاثة أيام. ، أو يزبد ، لغْ مباح جوز ربه ما م يَ  يذالنبو

فله اأكل منه  ،وا ناظر ،وا حائط عليه ،أو متساقط عنه ،إذا مر حتاج بثمر بستان ي شجر
ن بعد أن ينادي صاحب احائط ثاثا  ، وإن كان صاحبه موجودا  استأذ جانا  من غر مل

 . واإثم والعقوبة ،يهلَ ـومن أخذ من غر حاجة فعليه غرامة مثْ منه ، 
                          )قال اه تعاى : 

 .]12/النساء[  (                             
                                                        

 (.1113برقم )أخرجه مسلم  (1)
 (.1111(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )115/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (، واللفظ له.1113(، ومسلم برقم )5575، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3311ظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )(، وهذا لف1125/أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( 5)
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  :حكم اأكل مع الكافر 

 رعية كأن يدعوه إى اه، مصلحةع الكافرإذا دعت احاجة إى ذلك، أواأكل مجوز
 أو يكون ضيفا  ، لكن ا يتخذهم أصحابا  فيأكل معهم من غر سبب .

وإن كان امسلم ضيفا  عى الكافر فله اأكل معه برط أن ا يكون عى مائدته حرم من 
 حكم اأكل والرب ي اأواي امحرمة:   مر، وخنزير ونحوما .

الذهب والفضة أو امطلية ها عى الرجال والنساء عى حد حرم اأكل والرب ي آنية 
 . ، وا يستجاب دعاؤهسواء، وا يدخل اجنة جسد ُغِذي باحرام

ُب ِي آنِيَِة اْلِفَضِة إَِنَا  ملسو هيلع هللا ىلص: » رسول اه قال: تَقالَ  أم سلمة َرِيَ اهُ َعنْـهاَعْن  اَلِذي َيْرَ
 السنة إذا وقع الذباب ي اإناء:   .(1)متفق عليه «.َهنَمَ ُجَْرِجُر ِي َبْطنِِه َناَر َج 

َباُب ي إَناِء َأَحِدُكْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  إَذا َوَقَع الذ 
 .()أخرجه البخاري«. َوي اآَخِر َداء  ، َفإَن ي إْحَدى َجنَاَحيْـِه ِشَفاء  ، َفْليَـْغِمْسُه ُكَلـُه ُثَم ْليَْطَرْحُه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .واللفظ له، (1125ومسلم برقم )،  (5231أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
 (.5711برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 الــذكــاة

 :هي إهار الدم من ذبيحة حل. الذكاة 

أو نحر احيوان امأكول الري بقطع احلقوم وامريء مع الودجن أو  وتكون الذكاة بذبح 
 كيفية الذكاة:  أحدما، أو عقر اممتنع منه كالشارد ونحوه.

دة التي هْ تها، وهي الوَ بَ ـبأن يطعنها بمحدد ي لُ السنة نحر اإبل قائمة معقولة يدها اليرى، 
 .بن أصل العنق والصدر

، فيُضجع الشاة عى رـذبح البقر والغنم ونحوما بسكن مضجعة عى جانبها اأيسوالسنة 
عى عنقها، ويرفع رأسها ويذبحها من هاية الرقبة من جهة اليمنى اأرض، ويطأ برجله 

 هل خروج الدم منها.الرأس، ثم يركها ترفس ليس
 . ؛ ما فيه من تعذيب احيوان ، وإضاعة امال ، وااعتداءوحرم اخاذ البهائم غرضا  للرمي

 ذكاة اجنن ذكاة أمه، فإن خرج حيا  م حل أكله إا بذبحه. و

 ومن اضطر أكل حيوان حرم ٍَذ َبحه كا سبق ثم أكل حاجته منه.
ر عليه بغر ذكاة إا اجراد والسمك، وكل ما ا يعيش إا ا يباح يء من احيوان امقدوو

 : الرعية روط صحة الذكاة  ي اماء فيؤكل با ذكاة. 

 يشرط لصحة الذكاة ما يي :
 َقْصد التذكية من امذكي.  -1
 .بأن يكون عاقا  مسلا  أو كتابيا ، رجا  كان أو امرأة ،أهلية امذكي -1

 وجنون، وكافر غر كتاي. فا تباح ذكاة سكران، 

 فتباح الذكاة بكل حدد هريق الدم إا السن والظفر.  ،اآلة -3

 بقطعها مع الودجن.  إهار الدم بقطع احلقوم وامريء، ومام الذبح -1

 عند الذبح. « باسم اه»أن يقول:  -5

 م.رِ حْ  يكون الصيد حرما  حق اه كالصيد ي احرم، والصيد للمُ أَا  -2
 أَا يكون الصيد حرما  بنفسه كالصقر والغراب ونحوما. -7
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 :صفة اإحسان ي القتل و الذبح 

 يذبح احيوان وأليفه وا يذبح بآلة كاَلة فيعذب احيوان، وأّا  ،بآلة حادةامسلم أن يذبح  -1
امذبوح أو يسلخه  ر عنقـرة احيوان، وا يكسـالسكن بحض دّ حِ ـ يُ يراه فرتاع احيوان، وأّا 

 أو يقطع منه عضوا  قبل أن تزهق روحه، وأن ينحر اإبل نحرا  ويذبح غرها من احيوان.

إَن اه َكتَـَب »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن شداد بن أوس ري اه عنه قال: ثنتان حفظتها عن رسول اه 
ٍء، َفإَذا قتَْلتُـْم َفَأْحِسنُْوا الِقتْلَ  َة، َوإَذا ذَبـْحتُـْم َفَأْحِسنُوا الَذْبـَح، َوْليُـِحَد اإْحَساَن َعى ُكِل َيْ

 .(1)أخرجه مسلم«. ِرْح َذبِيَحتَـهُ ـَفْليُ  ، َأَحُدُكْم َشْفَرَتـهُ 

بِاْسِم »فيقول: ،  يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبر إى التسمية -1
 حكم التسمية عى الذبيحة والصيد :  .()ذيأبو داود والرمأخرجه  «.اه َواه َأْكَرُ 

 جب عى امسلم عند الذكاة أو الصيد أن يقول: )باسم اه(.
 والتسمية رط حل احيوان ، وا تسقط التسمية ا سهوا  وا جها .

وإذا ُفقدت التسمية م حل الذبيحة ؛ أن التسمية من الشـروط الثبوتية كالوضوء للصاة ، 
اجهل أو النسيان ، فمن ترك التسمية ناسيا  أو جاها  ا يأثم، لكن ا جوز أكل فا تسقط ب

فا بغر وضوء  ناسيا  أو جاها   ذبيحته؛ أنه م يذكر اسم اه عليها فتحرم، كا أن من صى
 الصاة ، فا يلزم من بطان العمل حصول اإثم. لكن يعيدإثم عليه، 

 ثم، وا حل ذبيحته ؛ أنه م يذكر اسم اه عليها.ومن ترك التسمية عمدا  فهو آ
                                        )قال اه تعاى : 

 :يتةامع وانأ  .]111اأنعام/[(               

باخنق، أو برب الرأس، أو بالصعق الكهربائي، أو بالتغطيس ي من احيوان كل ما مات 
فهو حرام ا جوز أكله، فإن الدم ي هذه احاات حتقن  ،اماء احار، أو بالغاز اخانق

فهو كاميتة  عى خاف السنةاحيوان أو الطر ر اإنسان أكله، وُأْزهقت روحـباللحم فيض
 . التي ماتت حتف نفسها

                                                        

 (.1255برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1511(، وأخرجه الرمذي برقم )1111)  أخرجه أبو داود برقمصحيح/ ( 1)
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                          ) تعاى:قال اه 
                                    

 .[3]امائدة/ (  

  :حكم ذبائح أهل الكتاب 

  -ولو كان عندهم تغير وتبديل وحريف  - حال جوز أكلها ذبائح أهل الكتاب -1
 ما داموا عى دينهم، وذبحوه وفق رعهم.

 (             ) تعاى: قال اه
 . [5]امائدة/

رعي كاخنق، أو الصعق ـإذا علم امسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغر الوجه الش -1
 أما ذبائح الكفار من غر أهل الكتاب فا جوز أكلها مطلقا . ، الكهربائي فا جوز أكلها

  :متى يأكل امسلم ذبيحة الكتاي 

لها، وإن علم أنه م يذكر اسم ر اسم اه عى الذبيحة جاز أككَ إذا علم امسلم أن الكتاي ذَ 
ها، وا جب أن لّ ؛ أن اأصل حِ  اه عليها فا حل له أكلها، وإن جهل احال جاز أكلها

 بحت، بل اأفضل عدم السؤال، وعدم البحث.يسأل أو يبحث كيف ذُ 
  واحيوان صيدالكم أكل ح: 

 ا جوز أكل حيوانات الر والطيور امباحة إا برطن: 
 كر اسم اه عليها. وذِ  الذكاة الرعية .. ذكاها

  :حكم ذبح احيوان من أجل غره 

ن شخص ميت ليكون ثوابه َمْن ذبح حيوانا  مأكوا  من هيمة اأنعام أو غرها وتصدق به ع
ركا  ـكان مش ليقضـي حاجته ،اميت وتقربا  لهاحي أوبأس، وإن ذبحه تعظيا  هذا للميت فا

 .ولو ذكر اسم اه عليه ، وا حل له وا لغره أكلهركا  أكرباه 
 .[3]امائدة/ (                             ) تعاى:قال اه 
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بآلة  ،وا مقدور عليه ،غر ملوك ،هو اقتناص حيوان حال متوحش طبعا   الصيد:  الصيــد
 حكم الصيد:   قاصدا  له.  ،معترة

 م.رِ حْ ، وحرم صيد الر عى امُ  إباحة إا ي احرم فيحرماأصل ي الصيد ا

                  )قال اه تعاى: -1
 .[22]امائدة/  (        
               )قال اه تعاى: -1

                      )  
 الصيد احال:  روط  .[1]امائدة/

 يشرط ي الصيد احال ما يي:
، أما صيد البحر فحال، أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلا  أو كتابيا ، بالغا  أو ميزا   -1

 . سواء صاده مسلم أو كافر

 اآلة، وهي نوعان:  -7
 .ونحوما كالسهم والبندقية حدد ُيسيل الدم غر السن والظفر -1
 ته إن كانت ُمَعَلـمة كالكلب والصقر. ن الكاب أو الطيور فيباح ما قتلَ اجارحة م -1

 أن يرسل اجارحة من كلب أو صقر قاصدا  الصيد.  -3

 التسمية عند الرمي أو إرسال اجارحة. -4

 م وصيد احرم ا حل بااصطياد.رِ أن يكون الصيد مأذونا  ي صيده رعا ، فصيد امحْ  -5
                               )قال اه تعاى:

 حالت الصيد:  .[7/احر]  (      

 الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان: 

 : أن يدركه حيا  حياة مستقرة فهذا ا بد من ذكاته الذكاة الرعية.اأوى

 ل بروط الصيد. حِ ـيَ أو حيا  حياة غر مستقرة، فهذا ، : أن يدركه مقتوا  بااصطياد الثانية
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  :كيفية ذكاة امعجوز عنه 

 .ذكاة ما عجز عنه من الصيد أو احيوان بجرحه ي أي موضع كان من بدنه
ضه فات فهو رَ ـق الصيد جاز أكله، وإن أصابه بعَ زَ َخ  إذا رمى بامعراض كعصا  ونحوه فإنْ و

 . ااعتداء، وإضاعة امال ؛ ما فيه منحرام من غر حاجةوقتل احيوان ، وقيذ اجوز أكله

  :حكم اقتناء الكاب 

النجاسة  حرم اقتناء الكلب؛ ما يسببه من ترويع الناس، وامتناع دخول امائكة، وما فيه من
أو زرع فيجوز ، أو ماشية ،إا كلب صيد نص أجرمقتنيه كل يوم قراطقْ ـوالقذارة، ونَ 

 للحاجة.

ز أكله، وا يلزم غسل الصيد سبع مرات؛ أن صيد وإذا صاد كلب الصيد، أو أمسك بفيه جا
 الكلب مبني عى التيسر.

                             ) قال اه تعاى: -1
                                        )  

 .[1]امائدة/
ى َكْلب ا َليَْس بَِكْلِب َمْن اْقتَنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصه ري اه عنه قال: قال رسول ا أي هريرةعن و -1

 .(1) مسلم أخرجه«. ، وا َماِشيٍة ، وا أرٍض ، فإنه َيــنْقُص من أجرِه  قَراَطاِن ُكَل َيْوٍم صيـدٍ 
  :حكم العبث بالصيد 

هوا  وعبثا  كأن يصيده ويركه ا يستفيد هو منه وا غره حرام؛ ما فيه  الطر واحيوانصيد 
، وإزهاق اأرواح من غر حاجة، وقتل أنفس تسبح اه ، وجاوز حدود ن إضاعة امالم

 .اه عز وجل
 .[112/البقرة] (                         ) قال اه تعاى: 
 : أحكام الصيد 

الدم امسفوح الذي ينزف من الطيور أو احيوانات عند صيدها أو ذبحها قبل أن تزهق 
، فيحرم اانتفاع به ، أما الدم الباقي ي احيوان أو الطربعد أن ُتزهق الروح حها نجسرو

                                                        

 (.1575برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 لكن الصائد آثم.  ، يد بآلة مروقة أو مغصوبة حالما ِص و، فحال

 ؛ أنه كافر.  ا جوز أكل صيد أو ذبيحة تارك الصاة مطلقا  و

 .ما فيه من ترويع اآدمي؛  حرم اإشارة بالساح نحو آدمي معصوم من جاد ومازحو
َمْن أَشاَر إِى َأِخيِه بَِحِديَدٍة َفإَِن  : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأبو الَقاِسِم ري اه عنه قال:  أي هريرةعن 

 .(1) مسلم أخرجه«. ِه َوُأِمِه ـَوإِْن َكاَن أَخاُه ِأَبِي ، اماِئَكَة َتْلَعنُُه َحتَى َيَدَعهُ 
  :حكم تسي اأطفال بالطيور 

يد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسى به الصغار جائز، لكن جب مراقبة الصبي حتى ا ص
 . ، أو همله وا يطعمه فيموت بسببهيؤذي هذا الصيد

وحرم اجمع بن حيوان وحيوان ليتقاتا، أو َجـْمع صيد بصيد ليتقاتا، وأشد منه مع 
 يع تلك احيوانات.الناس لذلك ، وأخذ الِعوض عى تلك امسابقات ، وترو

 وكل ذلك من لعب الشيطان بعقول بني آدم الذي يسوقهم به إى النار.
                                 ) قال اه تعاى: -1

 .[2/فاطر]  (    
                       ) قال اه تعاى:و -1

                                                          

                           

 .[112 -117/النساء]  (         
يَُخالُِطنَا َحتَى َيُقوَل ِأٍَخ ِي ـلَ ملسو هيلع هللا ىلص إِْن َكاَن النَبِي  ري اه عنه قال:  أنس بن مالكعن و -3

 .()أخرجه البخاري«. َغُر ـالن  َيا َأبا ُعَمْرٍ َما َفَعَل »َصِغٍر 

 

                                                        

 (.1212برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.2112برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 السادسالباب 

 
 
 

 
 

 

 كتاب الفرائض

 ويشتمل عى ما يي:

 اأرحام أويمراث  -2 ام اإرثـأحك -1
 الـحـملمراث  -10 أصحاب الفروض           مراث  -7

 مراث اخنثى امشكل -11  ةــالعصب -3

 ودامفقمراث  -17 بــاحج -4
 ونحوهم مراث الغرقى واهدمى -13 تأصيل امسائل -5

 القاتلمراث  -14 الركةقسمة  -6

 أهل املل  مراث  -15 ولـالع -2

 امرأةمراث  -16 ردال -8
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 كتاب الفرائض
 أمية علم الفرائض:  أحكام اإرث -1

فقد توى اه  اعلم الفرائض من َأَجِل العلوم خطرا ، وأرفعها قدرا ، وأعظمها أجرا ، وأميته
دل ى العـلها ي كتابه، وسَواها بن الورثة عى مقتضوفَص  ،سبحانه تقدير الفرائض بنفسه

، إذ اأموال ما لكل وارث من امراث سبحانه فبَن  ،وامصلحة التي يعلمها سبحانه
أطاع الناس، وامراث غالبا  بن رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء  طّ حَ ـوقسمتها مَ 

 .، واستبداد اأقوياء بأموال الضعفاء وأقوياء، ولئا يكون فيها جال لآراء واأهواء

                       ) قال اه تعاى:
                            

 :حوال اإنسانأ  .[11-13/النساء](                        

 .وحالة موت ..لإنسان حالتان: حالة حياة
اأحكـام امتعلقـة بامـوت، فالفرائـض نصـف العلـم، والنـاس وي علم الفرائض معظم 

 . ، فكل واحد وارث حيا  ، وموروث ميتا   كلهـم حتاجون إليه

 .ثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساءكان أهل اجاهلية يورِ و

 ، الواأمو، واأعال ، واجاهلية امعارة أعطت امرأة ما ا تستحقه من امناصب 
 .، وتفاقمت امشاكل وانتر الفسادوَقـَل الزواج ، ر، ـفزاد الش

أعطى كل ذي ، وأما اإسام فقد أنصف امرأة وأكرمها وأعطاها حقها الائق ها كغرها
 . حق حقه بالعدل
 ثمرة علم الفرائض :  : الركات، وهي ما يركه اميت من اأموال واأشياء.موضوعه  : هو علم ُيـعرف به َمْن يرث وَمْن ايرث، ومقدار ما لكل وارث.ائضعلم الفر  .[51/امائدة](                                         ) قال اه تعاى:

 . ، فرضا  أو تعصيبا  رعا   هم حسب امقدر إيصال احقوق إى مستحقيها من الورثة 
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 :احقوق امتعلقة بالركة  ارث كالثلث والربع ونحوما.هي النصيب امقدر رعا  لكل و الفريضة:و

 نفذ مرتبة إن وجدت كا يي: مسة، تُ احقوق امتعلقة بالركة 

 نة جهيز اميت من كفن ونحوه. وُتـخرج من الركة مؤ :اأول

 احقوق امتعلقة بعن الركة كدين برهن ونحوه.  :الثاي

 تعاى كالزكاة والكفارة ونحوما، أو كانت آدمي ٬ الديون امطلقة، سواء كانت :الثالث
 . ، فاه أحق بالوفاء ، وُتقدم حقوق اه عى غرها كالقرض وأجرة الدار ونحوما

 . إن كان قد أوى الوصية :الرابع

 أركان اإرث:   وهو امقصود هنا. رثهم،إفيوزع ما بقي عى الورثة بحسب ،اإرث :اخامس

 ة:أركان اإرث ثاث
 اموِرث، وهو اميت.  -1

 الوارث، وهو احي بعد موت اموِرث.  -1

 اإرث:  أسباب  احق اموروث، وهو الركة.  -3

 أسباب اإرث ثاثة: 

زوجته، والزوجة من زوجها من النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فرث به الزوج  :اأول
 بمجرد العقد. 

كاإخوة،  ل كالوالدين، والفروع كاأواد، واحوايالنسب، وهو القرابة من اأصو الثاي:
 والعمومة، وبنوهم. 

ق عى رقيقه بالعتق، فرثه إن م يكن له الواء، وهو عصوبة سببها نعمة امعتِ  الثالث:
 اإرث: روط   وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض. 

 يشرط لإرث من اميت ثاثة روط:
 يت.تحقق من موت امال :اأول
 التحقق من حياة الوارث حن موت امورث. : الثاي
 واء. ، أو أو نكاح ، العلم بالسبب اموجب لإرث من نسب : الثالث
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  :موانع اإرث 

 موانع اإرث ثاثة:
 ملوك لسيده.  مال فا يرث الرقيق وا يورث؛ أنه ،الرق :اأول

 .عمدا  كان القتل أو خطأ   ،فا يرث القاتل امقتول ،القتل بغر حق : الثاي

 . فا يرث امسلم الكافر، وا الكافر امسلم ،يناختاف الدِ  : الثالث

ا َيِرُث امُْسِلـُم الَكافَِر، َوا الَكافُِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها أن النبي 
 حكم إرث امطلقة:  .(1)متفق عليه«. امُْسِلـمَ 

، فإذا  قا  رجعيا  يثبت التوارث بينها وبن زوجها ما دامت ي العدةالزوجة امطلقة طا -1
 . فا توارث بينهاوم يراجعها خرجت من العدة 

وإن كان ي حال ،  الزوجة إذا طلقها زوجها طاقا  بائنا ، فإن كان ي حال الصحة فا توارث -1
 أقسام اإرث:   ذلك،فإن ات ـهم بقصد حرماها ورثته. فإها ا ترث ك ،تَـهم بقصد حرماهاـوم يُ ،وفخُ امرض امَ 

 ينقسم اإرث إى قسمن:
 كالنصف والربع مثا. رعا   وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر ،إرث بالفرض :اأول

 الفروض الواردة ي القرآن:   وهو أن يكون للوارث نصيب غر مقدر.  ،إرث بالتعصيب :الثاي

 ستة:  الفروض الواردة ي القرآن

 .والسدس ..والثلث ..والثلثان ..والثمن ..والربع ..النصف
 أقسام الورثة :  أما ثلث الباقي فثابت بااجتهاد. 

 الورثة ثاثة أقسام :
 .كاأم والبنت وهم كل من له نصيب مقدر رعا   أهل الفروض، اأول:
انفرد أخذ كل  ذاإوهم كل من يرث با تقدير، له ما أبقت الفروض، و العصبة،: الثاي
 .ونحوما اأخ والعمك ذا استغرقت الفروض الركة سقطإ، وامال

                                                        

 (.1211(، ومسلم برقم )2721، أخرجه البخاري برقم )ق عليهمتف( 1)
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 ذا م يوجد عاصب،ن يرث بغر فرض وا تعصيب، ويرث إوهم م ذوو اأرحام،الثالث : 
 :الوارثون من الرجال  .كاأخوال أو ذو فرض غر الزوجن

 عى سبيل التفصيل مسة عر، وهم: الوارثون من الرجال 

واأخ  ..واأب واجد وإن عا بمحض الذكور ..بن وابنه وإن سفل بمحض الذكوراا
وابن اأخ الشقيق وابن اأخ أب وإن نزا بمحض  ..الشقيق، واأخ أب، واأخ أم

وابن العم الشقيق وابن  ..والعم أب وإن عا ..والعم الشقيق وإن عا ..والزوج ..الذكور
 وامعتق وعصبته.  ..كورالعم أب وإن نزا بمحض الذ

كل ما عدا هؤاء من الذكور فمن ذوي اأرحام كاأخوال، وابن اأخ أم، والعم أم، و
 :الوارثات من النساء  وابن العم أم ونحوهم. 

 عى سبيل التفصيل إحدى عرة، وهن:الوارثات من النساء 

ة من ِقبَل اأم وإن علت واجد ..واأم ..البنت، وبنت اابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور
واجدة التي هي أم  ..واجدة التي هي أم اأب وإن علت بمحض اإناث ..بمحض اإناث

 وامعتقة.  ..والزوجة ..واأخت أم ..واأخت أب ..واأخت الشقيقة ..أب اأب

 اات ونحوهن. عات واخكل ماعدا هؤاء من اإناث فمن ذوي اأرحام كالو

            ) :قال اه تعاى -1
 .[7]النساء/(          

                             ) قال اه تعاى:و -1
                                    

                                                       
                                       
 . [11]النساء/(               

َفَا  ،َأْلـِحُقوا الَفَراِئَض بَِأْهِلـَها: »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: قال رسول اه و -3
 .(1)متفق عليه«. َبِقَي َفُهَو أَْوى َرُجٍل َذَكرٍ 

                                                        

 (.1215(، ومسلم برقم )2731أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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 الفروضأصحاب  - 7

 :فرض وتعصيب اإرث نوعان. 

 والورثة ينقسمون من حيث اإرث ها إى أربعة أقسام: 
 َمْن يرث بالفرض فقط وهم سبعة:  :اأول

 اأم، اأخ أم، اأخت أم، اجدة من جهة اأم، اجدة من جهة اأب، الزوج، الزوجة. 

 َمْن يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عر:الثاي: 
ابن اابن وإن نزل، واأخ الشقيق، واأخ أب، وابن اأخ الشقيق وابن اأخ أب اابن، و

وإن نزا، والعم الشقيق والعم أب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم أب وإن نزا، 
 .وامعتق، وامعتقة

 َمْن يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وجمع بينها تارة، وهم اثنان:الثالث: 
ب واجد، فرث الواحد منها السدس مع الفرع الوارث فرضا ، ويرث بالتعصيب وحده اأ

ويرث بالفرض والتعصيب مع اأنثى من الفرع الوارث إذا بقي ، إذا م يكن معه فرع وارث
 .بعد الفرض أكثر من السدس

 سدس، ولأم ال( 3) مات أحد عن )بنت وأم وأب( فامسألة من ستة: للبنت النصف :مثاله
 لأب فرضا  وتعصيبا .  (1)، والباقي (1)

 َمْن يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وا َيـجمع بينها أبدا ، وهم أربعة:الرابع: 
البنت فأكثر، وبنت اابن فأكثر وإن نزل أبوها، واأخت الشقيقة فأكثر، واأخت أب 

ن بالتعصيب إذا كان هناك فأكثر، فرثن بالفرض مع عدم امعصب هن وهو أخوهن، ويرث
 عصبات. دائا  معصب كاابن مع البنت، واأخ مع اأخت، واأخوات مع البنات 

 :عدد أصحاب الفروض 

 أصحاب الفروض أحد عر، وهم: 
وبنات  .. والبنات ..واجدة فأكثر .. واجد .. واأب .. واأم ..والزوجة فأكثر .. الزوج
 .واإخوة أم ذكورا  أو إناثا   .. أخوات أبوا .. واأخوات الشقائق ..اابن

 كا يي: بالتفصيل والتمثيل  وإرث أهل الفروض
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 مراث أصحاب الفروض
 حالت مراث الزوج:   مراث الزوج - 1

 ينقسم مراث الزوج من زوجته إى قسمن :
 يرث الزوج من زوجته النصف إن م يكن ها فرع وارث، والفرع الوارث هم: :اأول

 (. بناء وإن نزلوااأواد بنون أو بنات، وأواد اأ)
 أما أواد البنات فهم فروع غر وارثن. 

 سواء كان منه أو من غره ،يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث :الثاي
 . من زوج آخر

               )قال اه تعاى:
 اأمثلة:  . [11]النساء/(            

( ، ولأم 3توفيت امرأة عن )زوج وأم وأخ شقيق( ، امسألة من ستة، للزوج النصف ) -1
 ( ، ولأخ الشقيق الباقي تعصيبا .1الثلث )

 ( ، والباقي لابن.1توفيت امرأة عن )زوج وابن( ، امسألة من أربعة ، للزوج الربع ) -1

 الزوجة:  حالت مراث  مراث الزوجة - 7

 ينقسم مراث الزوجة من زوجها إى قسمن :
 . منها أو من غرها ترث الزوجة من زوجها الربع إن م يكن له فرع وارث :اأول

 ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غرها. :الثاي

 تشرك الزوجات ي الربع أو الثمن إْن كن أكثر من واحدة.و

               ) تعاى:قال اه
من له زوجتان، إحداما مسلمة، واأخرى كتابية، ثم مات عنها فامراث للمسلمة،   .[11]النساء/(            

 وا يء للكتابية ؛ اختاف الِدين.
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 :اأمثلة 

( ، 3، للزوجة الربع )توي شخص عن )زوجة وأم وعم شقيق( ، امسألة من اثني عشـر -1
 ( ، والباقي للعم تعصيبا .1ولأم الثلث )

 ( ، والباقي لابن.1توي شخص عن )زوجة وابن( ، امسألة من ثانية، للزوجة الثمن ) -1
توي شخص عن )ثاث زوجات وبنت وابن( ، امسألة من ثانية، للزوجات الثاث  -3

 .[11/]النساء(        )( ، والباقي لابن والبنت 1الثمن )

 حالت مراث اأم:  اأم مراث -3
 ينقسم مراث اأم إى ثاثة أقسام :

 ترث اأم الثلث بثاثة روط:  :اأول
 عدم الفرع الوارث، عدم اجمع من اإخوة واأخوات، أا تكون امسألة إحدى العمريتن. 

كان له مع من اإخوة أو  ترث اأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو :الثاي
 اأخوات.

 اوين، وما: ترث اأم ثلث الباقي ي العمريتن، وتسمى الغرَ  :الثالث

، (1)، ولأم ثلث الباقي (1): امسألة من أربعة: للزوجة الربع ( زوجة وأم وأب) -1
 لأب.  (1)والباقي 

، (1)ثلث الباقي ، ولأم (3): امسألة من ستة: للزوج النصف ( زوج وأم وأب) -1
عطيت اأم ثلث الباقي لئا تزيد عى نصيب اأب وما ي درجة واحدة من اميت، أُ   لأب.  (1)والباقي 

 نثين.مثل حظ اأوليكون للذكر 

                  )قال اه تعاى:
 اأمثلة:  . [11]النساء/(                  

 وللعم الباقي بالتعصيب. ،(1سألة من ثاثة ، لأم الثلث )توي شخص عن )أم وعم( ام -1
 (، ولابن الباقي بالتعصيب.1توي شخص عن )أم وابن(،امسألة من ستة، لأم السدس ) -1
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 اأب مراث - 1

 :حالت مراث اأب 
 ينقسم مراث اأب إى ثاثة أقسام :

رط وجود الفرع الوارث من الذكور كاابن أو ابن اابن ـبش يرث اأب السدس فرضا   :اأول
 وإن نزل. 

 يرث اأب بالتعصيب إذا م يكن للميت فرع وارث.  :الثاي

يرث اأب بالفرض والتعصيب معا  مع وجود الفرع الوارث من اإناث كالبنت أو  :الثالث
 بنت اابن، فله السدس فرضا ، والباقي تعصيبا  كا سبق. 

 وة اأشقاء أو أب أو أم ميعهم يسقطون باأب واجد. اإخ 

 :اأمثلة 

 ( ، والباقي لابن.1توي شخص عن )أب وابن( ، امسألة من ستة ،لأب السدس ) -1
 ( ، والباقي لأب.1توي شخص عن )أم وأب(، امسألة من ثاثة، لأم الثلث ) -1
(، ولأب السدس 3بنت النصف )توي شخص عن )أب وبنت( ، امسألة من ستة، لل -3
 ( تعصيبا .1( فرضا  ، والباقي )1)
 توي شخص عن ) أب وأخ شقيق أو أب أو أم ( ، امال كله لأب، ويسقط اأخ باأب. -1

 اجد مراث – 5

 فا يرث أب اأم ؛ أن بينه هو َمْن ليس بينه وبن اميت أنثى كأب اأب،  :اجد الوارث
 وبن اميت أنثى.

كمراث اأب إا ي العمريتن، فإن لأم فيها مع اجد ثلث ميع امال،  ومراث اجد 
 ومع اأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كا سبق. 

 :حالت مراث اجد 

 ينقسم مراث اجد إى ثاثة أقسام :
 ، عدم اأب. الذكر يرث اجد السدس فرضا  برطن: وجود الفرع الوارث :اأول

 يرث اجد بالتعصيب إذا م يكن للميت فرع وارث، عدم اأب.  :ايالث
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يرث اجد بالفرض والتعصيب معا  مع وجود الفرع الوارث من اإناث كالبنت  :الثالث
 اأمثلة:  وبنت اابن. 

 ( ، والباقي لابن.1توي شخص عن )جد وابن( ، امسألة من ستة، للجد السدس ) -1
 (، والباقي للجد.1( ، امسألة من ثاثة، لأم الثلث )توي شخص عن )أم وجد -1
(  فرضا ، وللجد 3توي شخص عن )جد وبنت( ، امسألة من ستة، للبنت النصف ) -3

 ( تعصيبا .1( فرضا ، والباقي )1السدس )
 ،(1) الثلث ولأم (،3امسألة من ستة، للزوج النصف ) توي شخص عن )زوج وأم وجد(، -1

 لجد.( ل1والباقي )
 مراث اجدة :  اجدة مراث – 2

 .ن بمحض اإناثوْ لَ عَ  اجدة الوارثة: هي أم اأم، وأم اأب، وأم اجد وإنْ 
 اثنتان من ِقبَل اأب، وواحدة من ِقبَل اأم. فاجدات الوارثات 

، كا ا ا إرث للجدات مطلقا  مع وجود اأم، كا ا إرث للجد مطلقا  مع وجود اأبو
 خوة واأخوات مع وجود اابن.إرث لإ

 اأمثلة:  مراث اجدة فأكثر السدس مطلقا  برط عدم اأم. و

 (،ولابن الباقي تعصيبا .1توي شخص عن )جدة وابن(،امسألة من ستة، للجدة السدس ) -1
( ، والباقي 1توي شخص عن )جدة وأم وابن( ، امسألة من ستة، لأم السدس ) -1

 ة لوجود اأم.لابن، وتسقط اجد

 حالت مراث البنت:  البنت مراث – 7

 ينقسم مراث البنت إى ثاثة أقسام :
       )ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن :اأول
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  .[11/]النساء (                                

 رط عدم امعصب ها وهو أخوها، وعدم امشاركة ها وهي أختها. ـترث البنت النصف بش الثاي:

بنتان فأكثر الثلثن برط أن َيكَن اثنتن فأكثر، عدم امعصب هن وهو ترث ال الثالث:
 أخوهن. 

                 )قال اه تعاى:
 اأمثلة:  .[11]النساء/(           

( ، والباقي 1توي شخص عن )جدة وبنت وابن( ، امسألة من ستة، للجدة السدس ) -1
 .[11/]النساء(      ) لابن والبنت

 ( ، والباقي للعم تعصيبا .1توي شخص عن )بنت وعم( ، امسألة من اثنن، للبنت النصف ) -1
  وللجد (،1لأم السدس ) امسألة من ستة، (، أم وبنتن وجد توي شخص عن ) -3

 (.1وللبنتن الثلثان ) (،1السدس )
 بن:حالت مراث بنت ال  بنت البن مراث – 1

 ينقسم مراث بنت اابن إى أربعة أقسام :
، مع ترث بنت اابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ ها ي درجتها وهو ابن اابن: اأول

 . عدم الفرع الوارث الذكر اأعى منها وهو اابن

كة ها ترث بنت اابن النصف برط عدم امعصب ها وهو أخوها، عدم امشارِ  :الثاي
 بن والبنت.ااوهو أختها، عدم الفرع الوارث اأعى منها  وهي

رط أن يكن اثنتن فأكثر، عدم امعصب هن وهو ـترث بنتا اابن فأكثر الثلثن بش :الثالث
 . كاابن والبنت أخوهن، عدم الفرع الوارث اأعى منهن

ن، عدم الفرع رط عـدم امعـصب هـن وهو أخوهـترث بنت اابن فأكثر السدس بش :الرابع
الوارث اأعى منهن إا البنت صاحبة النصف، فإها ا ترث السدس إا معها، وكذا حكم 

 بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.
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 :اأمثلة 

(، 1توي شخص عن )بنت، وبنت ابن، وابن ابن( ، امسألة من اثنن، للبنت النصف ) -1
 والباقي لبنت اابن وابن اابن تعصيبا .

(، وللعم 1شخص عن ) بنت ابن وعم ( ، امسألة من اثنن، لبنت اابن النصف ) توي -1
 الباقي تعصيبا .

( ، 1توي شخص عن )بنتي ابن، وأخ شقيق( ، امسألة من ثاثة، للبنتن الثلثان ) -3
 والباقي لأخ الشقيق.

( ، 3) توي شخص عن )بنت، وبنت ابن، وأخ أب( ، امسألة من ستة، للبنت النصف -1
 (، والباقي لأخ أب.1ولبنت اابن السدس )

 حالت مراث اأخت الشقيقة:  ةالشقيق اأخت مراث – 2

 ينقسم مراث اأخت الشقيقة إى ثاثة أقسام :
كة ها وهي أختها، عدم امعصب ترث اأخت الشقيقة النصف برط عدم امشارِ  :اأول

 أب أو اجد، عدم الفرع الوارث. ها وهو أخوها، عدم اأصل الوارث وهو ا

رط أن يكن اثنتن فأكثر، عدم الفرع الوارث، ـترث اأخوات الشقيقات الثلثن بش :الثاي
 عدم اأصل الوارث من الذكور، عدم امعصب هن وهو أخوهن.

ترث اأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن امعصب هن وهو  :الثالث
 كر مثل حظ اأنثين، أو كن مع الفرع الوارث من اإناث كالبنات.للذ، أخوهن 

                 ) قال اه تعاى:
 اأمثلة:  . [172]النساء/(                   

(، 1توي شخص عن )أم وأخت شقيقة وأخوين أم(، امسألة من ستة، لأم السدس ) -1
 .(1) ( ، ولأخوين أم الثلث 3الشقيقة النصف ) ولأخت

توي شخص عن )زوجة وأختن شقيقتن وابن أخ أب(، امسألة من اثني عشـر،  -1
 (، والباقي ابن اأخ اأب.1( ، ولأختن الثلثان ) 3للزوجة الربع ) 



 
111 

بع توي شخص عن )زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق(، امسألة من أربعة، للزوجة الر -3
 .[11/]النساء(        )(، والباقي لأخ واأخت 1)
(، 1توي شخص عن )زوجة وبنت وأخت شقيقة(، امسألة من ثانية، للزوجة الثمن ) -1

 ( ، والباقي لأخت. 1وللبنت النصف ) 
 حالت مراث اأخت أب:  اأخت أب مراث – 11

 ينقسم مراث اأخت أب إى أربعة أقسام :
كة ها وهي أختها، عدم امعصب ها رط عدم امشارِ ـترث اأخت أب النصف بش :لاأو

وهو أخوها، عدم اأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم اإخوة اأشقاء 
 والشقائق. 

ترث اأخوات أب الثلثن برط أن يكن اثنتن فأكثر،عدم امعصب هن وهو  :الثاي
 ارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم اأشقاء والشقائق. ، عدم اأصل الونأخوه

رط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة ـترث اأخت أب فأكثر السدس بش :الثالث
، عدم الفرع الوارث، عدم اأصل الوارث من وهو أخوها  بالفرض، عدم امعصب ها

 الذكور، عدم اأخ الشقيق فأكثر. 
فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن امعصب هن وهو ترث اأخت أب  :الرابع

 أخوهن فيكون للذكر مثل حظ اأنثين، أو كن مع الفرع الوارث من اإناث كالبنات.
 :اأمثلة 

(، 1توي شخص عن )أم وأخت أب وأخوين أم(، امسألة من ستة، لأم السدس ) -1
 (. 1(، ولأخوين أم الثلث )  3ولأخت أب النصف ) 

توي شخص عن )زوجة وأختن أب وابن أخ أب( ، امسألة من اثني عشـر، للزوجة  -1
 (، والباقي ابن اأخ أب. 1(، ولأختن أب الثلثان ) 3الربع )

وأخت شقيقة وأخت أم وأختن أب(، امسألة من ستة، لأم توي شخص عن )أم  -3
(، ولأختن أب 1أم السدس )،ولأخت (3(، ولأخت الشقيقة النصف )1)السدس
 (.1السدس )
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(، 1توي شخص عن )أم وأختن أب وأخ أب( ، امسألة من ستة، لأم السدس ) -1
 .[11/]النساء(          )والباقي لأخوات وأخيهن  

(، 1توفيت امرأة عن )زوج وبنت وأخت أب( ، امسألة من أربعة، للزوج الربع ) -5
 . أب ، والباقي لأخت(1) وللبنت النصف

 اإخوة أم مراث – 11

  ب أنثاهم، فرثون بالسويةرهم ا يعِص كَ ذَ ورهم عى أنثاهم، كَ ل ذَ اإخوة أم ا يفَض ،
 . يدي باأنثى فرث، وحجبون من أدلوا به وهي اأم حجب نقصان رهمكَ ذَ و

 :حالت مراث اإخوة أم 

 :ينقسم مراث اإخوة أم  إى قسمن 
رط عدم الفرع الوارث، عدم اأصل الوارث ـالسدس بش أو اأخت أميرث اأخ  :اأول

 من الذكور، أن يكون منفردا . 

رط أن يكونوا اثنن فصاعدا ، عدم ـالثلث بش - ذكورا  كانوا أم إناثا   -يرث اإخوة أم  :الثاي
 الفرع الوارث، عدم اأصل الوارث من الذكور.

               )قال اه تعاى: 
                   

 . [11]النساء/(ۀ         
 :اأمثلة 

توي شخص عن )زوجة وأخ أم وابن عم شقيق( ، امسألة من اثني عشـر، للزوجة  -1
 (، والباقي ابن العم الشقيق.1( ، ولأخ أم السدس )3الربع )

، (3امسألة من ستة، للزوج النصف )رأة عن )زوج وأخوين أم وعم شقيق(، توفيت ام -1
 (، وللعم الباقي.1ولأخوين أم الثلث )

(، والباقي 1توي شخص عن )أم وأب وأخوين أم( ، امسألة من ستة ، لأم السدس ) -3
 لأب ، ويسقط اإخوة أم لوجود اأب.
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 العـصبــة - 3

 با تقدير.  َمْن يرثكل هم  :العصبة 

 :أقسام العصبة 

 العصبة قسان:   

 عصبة بالسبب. .. وعصبة بالنسب

 ينقسم العصبة بالنسب إى ثاثة أقسام:  :اأول 
 عصبة بالنفس .. وعصبة بالغر.. وعصبة مع الغر.

 عصبة بالنفس: ال  -1

 وهم كل وارث من الذكور إا )الزوج، واأخ أم( وهم:
نزل، واأب، واجد وإن عا، واأخ الشقيق، واأخ أب، وابن اأخ  اابن، وابن اابن وإن

الشقيق وإن نزل، وابن اأخ أب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم أب، وابن العم الشقيق 
 . ، وامعتق وإن نزل، وابن العم أب وإن نزل

 :صفة مراث العصبة بالنفس 

ع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، أخذ ميع امال، وإذا اجتمع م مَمْن انفرد منه
 . بحال انيسقط، ابن وإن نزل، واأب وإن عااالكن ، وإن استغرقت الفروض الركة سقط

 : جهات التعصيب 

 وهي مس عى الرتيب: ، جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض

 ثم الواء.  ..ثم اأعام وبنوهم ..ثم اإخوة وبنوهم ..ثم اأبوة ..البنوة
 : جهات العصبة 

اابن وإن سفل.. واأخ الشقيق .. واأخ أب .. وابن اأخ الشقيق .. وابن اأخ أب .. 
 والعم الشقيق .. والعم أب .. وابن العم الشقيق .. وابن العم أب. 

هؤاء هم عصبة اإنسان الذين إذا انفرد أحدهم أخذ امال كله، وهم مع الغر ما أبقت 
 مات إنسان وم يرك إا ابن أخ شقيق فله امال كله.الفروض ، فلو 
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  : كيفية مراث العصبة إذا اجتمعوا 

 إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حاات: 

: أن يتحدا ي اجهة والدرجة والقوة كابنن، أو أخوين، أو عمن، ففي هذه احالة اأوى
 احالة يشركان ي امال بالسوية. 

وختلفا ي القوة كا لو اجتمع عم شقيق وعم  ، يتحدا ي اجهة والدرجة : أناحالة الثانية
 فيقدم بالقوة فرث العم الشقيق دون العم أب. ،أب

وختلفا ي الدرجة كا لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم  ، : أن يتحدا ي اجهةاحالة الثالثة
 .، ويسقط ابن اابن فيكون امال لابن ، بقرب الدرجة

فيقدم ي امراث اأقرب جهة وإن كان بعيدا  ي ، : أن ختلفا ي اجهة احالة الرابعة
اأخ ، ويقدم ابن الدرجة عى اأبعد جهة وإن كان قريبا  ي الدرجة، فابن اابن مقدم عى 

 .اأخ أب عى العم الشقيق وهكذا
 وللذكر معهن مثل فرضربعة من الذكور يعِصبون أخواهم، ويمنعوهن من اإرث بالأ ،

 حظ اأنثين وهم:

 اابن .. وابن اابن وإن نزل .. واأخ الشقيق .. واأخ أب.
 وسائر العصبات ينفرد الذكور بامراث دون اإناث وهم: بنو اإخوة ، واأعام وبنوهم. 

 عصبة بالغر: ال -7

ابن فأكثر، اأخت الشقيقة وهن أربع: البنت فأكثر باابن فأكثر، بنت اابن فأكثر بابن ا
 .فأكثر باأخ الشقيق فأكثر، اأخت أب فأكثر باأخ أب فأكثر

فرثون للذكر مثل حظ اأنثين، وهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض الركة 
 سقطوا. 

 .[11/]النساء(         )قال اه تعاى:  -1
               )وقال اه تعاى:  -1

 .[172/]النساء(      
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 عصبة مع الغر: ال -3

 وهم صنفان:
 .أو ما معا   ،أو بنت اابن فأكثر ،مع البنت فأكثر ،اأخت الشقيقة فأكثر: اأول
 .أو ما معا   ،أو بنت اابن فأكثر ،اأخت أب فأكثر مع البنت فأكثر: الثاي

 مع البنات أو بنات اابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت دائا   الشقائق أو أب فاأخوات
 الفروض، وإن استغرقت الفروض الركة سقطن.

  حيث صارت اأخت الشقيقة عصبة مع الغر صارت كاأخ الشقيق حجب اإخوة
 أب ذكورا  كانوا أم إناثا ، ومن بعدهم من العصبات. 

ومن  اإخوةخ أب، حجب بني وحيث صارت اأخت أب عصبة مع الغر صارت كاأ
 بعدهم من العصبات. 

 العصبة بالسبب: وهم امعتـق ذكـرا  كان أو أنثـى وعصبتـه امتعصبــون بأنفسهم. :الثاي
َفَا َبِقَي  ،َأِحُقوا الَفَراِئَض بَِأْهِلـَها: »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: قال رسول اه 

 .(1)متفق عليه«. رٍ َفُهَو أَْوى َرُجٍل َذكَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1215(، ومسلم برقم )2731أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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 امواريثقواعد ي 

: كل قريب حجب من فوقه إذا كان من جنسه، فاأب ُيسِقط اجد، واأم اأصول -1
 ُتسِقط اجدة، واأم ا ُتسِقط اجد، واأب ا ُيسِقط اجدة؛ أنه ليس من جنسها.

، فاابن كل ذكر حجب من حته، سواء كان من جنسه أو من غر جنسه الفروع: -1
حجب ابن اابن ، وحجب بنت اابن ، أما اأنثى فا حجب من حتها، فرث بنت اابن 

 مع البنت.

 : حجبهم كل ذكر من اأصول أو الفروع.احواي  -3

 فاأب حجب اأخ واأخت، و اابن حجب اأخ  واأخت.
وهكذا ، وإناث وكل قريب من احواي حجب البعيد مطلقا  ، فاأخ حجب ابن اأخ 

 احواي ايرث منهن إا اأخوات فقط.

أا يدي أحد بأنثى ، سواء كان ذكرا  أو أنثى ، فابن اابن  الضابط ي مراث الفروع: -1
 وبنت اابن يرثان، وابن بنت وبنت بنت ا يرثان؛ أهم أدلوا بأنثى.

 كل من أدى بوارث من اأصول فهو يرث كأمهات اجد. -5

 إخوة كلهم، اأشقاء، أو أب، أو أم ، الذكور واإناث، كاأب ماما .اجد ُيسقط ا -2

اجدات مراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث ، أو عدم الفرع الوارث، ومع اإخوة ،  -7
 وعدم اإخوة ، ومع العاصب ، وعدم العاصب.

 كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة كأم اأب، وأم اأم. -1

الزوجات  احد وامتعدد ي مراث الزوجات واجدات، فتشركاختلف امراث بن الو -2
 ي الربع أو الثمن ، وتشرك اجدات ي السدس.

واأخوات  ، وبنات اابن مع البنت،ايزيد الفرض بزيادهن: الزوجات، واجدات أربع -11
 أب مع اأخت الشقيقة.

اأنثين كابن وبنت، أو أب إذا اجتمع ذكر وأنثى ي درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ  -11
( 1( ، )زوجة وأم وأب ( امسألة من )2وأم ي العمريتن ) زوج وأم وأب ( امسألة من )

 ي امسألتن. (1)لأم ثلث الباقي
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ليس ي الفرائض ما يتساوى فيه الذكرواأنثى إا اإخوة أم، َفَذَكرهم وأنثاهم  -11
 يشركون ي ثلث امراث سواء.

لئا نوِرث من ا يرث، أو نحرم ؛ خوات الشقيقات أوأب مع البنات دائا  عصباتاأ -13
 من يرث.

                                            )قال اه تعاى: 
                                                              

                                                                      
                                                        

 .[11/]النساء(                 
 : صفة امال اموروث 

نحوها إن كان حاا  ُيـقسم عى الورثة، امال اموروث سواء كان نقدا  أو عينا  من بيوت و
 وإن كان امال اموروث حراما  فا خلو من حالن :

: أن يكون كسبه بالسـرقة أو الغصب ونحو ذلك ما فيه ظلم ، فهذا ا حل أخذه وا اأوى
، م جده أو م يعرفه تصدق به عنه، فإن ، وجب عى الوارث رده عى صاحبهقسمته

 ضمنه له إن طالبه به ، وإن شاء سَلمه لبيت امال وترأ ذمته.بشـرط أن ي
                       )قال اه تعاى: 

 .[12/]النساء (                         
، أو سحر ونحو ذلك، ن يكون كسبه بطريق حَرم من ربا، أو بيع مر، أو خدرات: أالثانية
 .، وعى الوارث عدم أخذه، وأن ينفقه ي وجوه اخرمه عى من َجـَمعهفهذا إث

                             )قال اه تعاى: 
 .[171/البقرة](     
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 احـجــب - 4

 :أوفـر َحَظيه.  ـنْ قـام بـه سبـب اإرث مـن اإرث بالكليـة أو مِ  ـنْ ـع مَ نْ هـو مَ  احجب 

يمنع احق أهله، أو يعطيه َمْن احجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، وَمْن جهله قد و
 ا يستحقه، وي كليها اإثم والظلم. 

           ەئ     )قال اه تعاى:
                 

 . [11 -13/النساء]  (           
 :أحوال الورثة 

 : تالورثة إذا اجتمعوا فلهم ثاث حاا

 الذكور ورث منهم ثاثة فقط: اأب، واابن، والزوج. إذا اجتمع كل  :اأوى

 لابن تعصيبا . ( 7)، والباقي (3)، وللزوج الربع (1)ر: لأب السدس ـومسألتهم من اثني عش

إذا اجتمع كل النساء ورث منهن مس فقط: البنت، وبنت اابن، واأم، والزوجة،  :الثانية
 واأخت الشقيقة، ويسقط الباقي. 

، وللبنت النصف (1)، ولأم السدس (3)من أربعة وعرين: للزوجة الثمن  ومسألتهن
 لأخت الشقيقة تعصيبا . ( 1)والباقي ( ، 1ولبنت اابن السدس )، (11)

 إذا اجتمع كل الذكور واإناث ورث منهم مسة فقط:  :الثالثة
 اأم، واأب، واابن، والبنت، وأحد الزوجن. 

، ولأم السدس (1)رين: لأب السدس ـامسألة من أربعة وعشإن كان معهم الزوجة ف -1
 للذكر مثل حظ اأنثين.  ، لابن والبنت تعصيبا   (13) ، والباقي( 3)، وللزوجة الثمن (1)

، (1)، ولأم السدس (1)ر: لأب السدس ـإن كان معهم الزوج فامسألة من اثني عش -1
 للذكر مثل حظ اأنثين.  ، بنت تعصيبا  لابن وال (2) ، والباقي( 3)وللزوج الربع 

 أقسام الورثة : 

 أصول .. وفروع .. وحواي . اأقارب:
 من تفرْعَت منهم من آباء وأمهات. فاأصول :
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 من تفرعوا منك من بنن وبنات. والفروع :
 من تفرعوا من أصولك ، فيدخل فيهم اإخوة، واأعام، واأخوال. واحواي :

 اأصول : كل َذَكٍر بينه وبن اميت أنثى كأب اأم.وذوو اأرحام من 
 وذوو اأرحام من الفروع : كل َذَكٍر بينه وبن اميت أنثى كابن البنت، و بنت البنت.

 فاحمد ه عى البيان والعدل واإحسان واهدى.
                )قال اه تعاى:

                       
              ) 

 . [172/النساء]
 أقسام احجب : 

 ينقسم احجب إى قسمن: 

 :وهو أن يتصف الوارث بانع من موانع اإرث، وهو، احجب بالوصف :أوللقسم اا
فمن اتصف بأحد هذه ،  الرق، أو القتل، أو اختاف الدين، وهو يدخل عى ميع الورثة

 صاف م يرث، ووجوده كعدمه. اأو

، وهو وهو أن يكون بعض الورثة حجوبا  بشخص آخر، احجب بالشخص :الثايلقسم ا
 امراد هنا.

 ينقسم إى قسمن:  واحجب بالشخص
 وبياها كا يي:  ..وحجب حرمان ..حجب نقصان

 .ع الشخص الوارث أوفر َحظَيهنْ وهو مَ  ،قصانحجب الن :اأولالقسم 
 يأي عى ميع الورثة.قص مراث امحجوب بسبب احاجب، وهو بأن ين

 وينقسم حجب النقصان إى قسمن:
 :هو أربعة أنواع هي اانتقال، وحجب نقصان سببه : اأول

أن ينتقل امحجوب من فرض إى فرض أقل منه، وهم مسة: الزوجان، اأم، بنت  -1
 اابن، اأخت أب، كانتقال الزوج من النصف إى الربع مثا. 
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 أن ينتقل من تعصيب إى فرض أقل منه، وهذا ي حق اأب واجد فقط. -1

البنت، وبنت  أن ينتقل من فرض إى تعصيب أقل منه، وهذا ي حق ذوات النصف: -3
 اابن، واأخت الشقيقة، واأخت أب إذا كان مع كل واحدة أخوها. 

أن ينتقل من تعصيب إى تعصيب أقل منه، وهذا يكون ي حق العصبة مع الغر،  -1
فلأخت الشقيقة أو أب مع البنت أو بنت اابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها 

 ثل حظ اأنثين.للذكر م، كان الباقي بينها 
 :هو ثاثة أنواع هي، وزدحامااحجب نقصان سببه الثاي: 

 الفرض، وهذا يكون ي حق سبعة من الورثة وهم: زدحام يا -1
اجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات اابن، واأخوات الشقائق، واأخوات أب، 

 . ، كازدحام بنتن أو أختن فأكثر ي الثلثنواإخوة أم

بناء، واإخوة، واأعام وهذا يكون ي حق كل عاصب كاأ ، ازدحام ي التعصيب -1
 . ، كازدحام ابنن أو أخوين فأكثر ي امراثونحوهم

 وهذا يكون ي حق أصحاب الفروض إذا تزاموا.  ، ازدحام ي العول -3
ة، ويأي عى وهو أن ُيسقط الشخص غره من اإرث بالكلي، حجب احرمان :الثايالقسم 

 :، وهمميع الورثة ما عدا ستة
 اأب، واأم، والزوج، والزوجة، واابن، والبنت. 

 مثل حجب اابن لأخ، وحجب اأب للجد، وحجب اأخ للعم ونحو ذلك.
  الورثة بالنسبة حجب احرمان :أقسام 

 الورثة بالنسبة حجب احرمان ينقسمون إى أربعة أقسام: 

 . وهم اأبوان والولدان ، ُيـحجبون قسم َيـحجبون وا
 . وهم اإخوة أم ، وقسم ُيـحجبون وا َيـحجبون

 . وهم الزوجان ، وقسم ا َيـحجبون وا ُيـحجبون
 وهم بقية الورثة.  ، وقسم َيـحجبون وُيـحجبون
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 قواعد حجب احرمان بالشخص: 
حجب اأجداد،  كل وارث من اأصول حجب َمْن فوقه إذا كان من جنسه، فاأب -1

 واأم حجب اجدات وهكذا. 

كل ذكر وارث من الفروع حجب َمْن حته، سواء كان من جنسه أم ا، فاابن حجب  -1
 ،أبناء اابن وبنات اابن، واأنثى من الفروع ا حجب إا من حتها إذا استغرقن الثلثن

 ، فلهم الباقي تعصيبا . ركَ فيسقط َمْن حتهن من اإناث إا أن ُيـَعَصبَْن بذَ 

من اأصول والفروع فإنه َيـحجب احواي الذكور منهم من الذكور كل وارث  -3
 واإناث با استثناء. 

واحواي: هم اإخوة أو اأخوات اأشقاء أو أب وأبناؤهم، واإخوة أم، واأعام 
 .اأشقاء أو أب وأبناؤهم

البنات،  حجبن احواي إا إناث الفروع وهنوأما اإناث من اأصول أو الفروع فا 
 فيحجبن اإخوة أم.  ، وبنات اابن

احواي بعضهم مع بعض، فكل َمْن يرث منهم بالتعصيب فإنه حجب َمْن دونه ي  -1
 اجهة، أو القرب، أو القوة. 

ق وابن اأخ الشقي ..فاأخ أب يسقط باأخ الشقيق واأخت الشقيقة العاصبة مع الغر
يسقط باأخ الشقيق واأخت الشقيقة العاصبة مع الغر وباأخ أب وباأخت أب 

 وابن اأخ أب يسقط باأربعة امتقدمة وابن اأخ الشقيق.  ..العاصبة مع الغر

والعم أب يسقط بالستة امتقدمة  ..والعم الشقيق يسقط باخمسة امتقدمة وابن اأخ أب
وابن العم أب  .. عم الشقيق يسقط بالسبعة امتقدمة وبالعم أبوابن ال .. وبالعم الشقيق

وأما اإخوة أم فيسقطون بالفرع الوارث  .. يسقط بالثانية امتقدمة وبابن العم الشقيق
 واأصل الوارث من الذكور. 

اأصول ا حجبهم إا أصول، والفروع ا حجبهم إا فروع كا سبق، واحواي  -5
 . وفروع وحواي كا سبقحجبهم أصول 

 يسقط امعتق وامعتقة بكل عاصب من القرابة. -2
         ) فاحمد ه الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لوا أن هدانا اه إى احق:

 . [12/النساء](                                      
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 تأصيل امسائل - 5

 :د خرج منه فرض امسألة با كر.حصيل أقل عدالتأصيل 

 :معرفة أصول امسائل، وتسهيل قسمة الركات. فائدة التأصيل 

 : أصول مسائل الورثة 

 مسائل الورثة ها ثاث حاات بحسب اختاف الورثة وهي:

فأصل امسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ ، عصبة فقط  الورثة إن كان: احالة اأوى
 . (1)، وللبنت ( 1)، امسألة من ثاثة، لابن ( ابن وبنت) ت عناأنثين، كمن ما

رج ذلك خْ ـفأصلها من مَ  ، إن كان ي امسألة صاحب فرض واحد وعصبة: احالة الثانية
فرضا ، ( 1)، امسألة من ثانية، للزوجة الثمن ( زوجة وابن) الفرض، كمن مات عن

 تعصيبا . (7) ولابن الباقي
إن كان ي امسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ُينظر بن  :احالة الثالثة

خارج الفروض بالنسب اأربع وهن )اماثلة، وامداخلة، واموافقة، وامباينة( والناتج 
 .يكون أصا  للمسألة

 .والفروض كالنصف، والربع، والسدس، والثلث، والثمن، والثلثن
رب وفـــق ـتـــداخان ُيكتفـــى بأكرمـــا، وامتوافقـــان ُيضـــفـــامتاثان ُيكتفـــى بأحـــدما، وام

 أحدما بكامل اآخر، وامتباينان ُيرب كامل أحدما ي كامل اآخر، كا يي:
ــــــــــة ) ـــــــــــقــوافــام  (          ،         )  ةـــــــــــــلـداخـام (          ،          اماثل  ةـــــــــــــنــايــبــ( ام          ،          )  ةـ

   ( وهكذا.         ،          ) 
 : أصول مسائل أهل الفروض 

 وهي:  ، الفروض سبعة أهلأصول مسائل 

 اثنان، وثاثة، وأربعة، وستة، وثانية، واثنا عر، وأربعة وعرون. 

إْن بقــي بعــد أصــحاب الفــروض يء وا عصــبة ُرّد عــى كــل فــرض بقــدره عــدا الــزوجن، و
 وهكذا.  للبنت فرضا  وردا ..( 3)، والباقي (1)سألة من أربعة: للزوج الربع كزوج وبنت، ام
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 قسمـة الركــة - 6

 :عيني أو نقديفه اميت من مال هي ما خلِ  الركة . 

 :طرق قسمة الركة 

 قسم الركة عى الورثة بإحدى الطرق اآتية: ـتُ 

 طريق النسبة:  :الطريق اأوى
 .وتعطيه من الركة بمثل ذلك ، رث من امسألة إليهاوهي أن تنسب سهم كل وا

ر، ـرون، فامسألة من اثني عشـفلو هلك هالك عن )زوجة وأم وعم( والركة مائة وعش
 (.5)، وللعم الباقي ( 1)، ولأم الثلث ( 3)للزوجة الربع 

أم إى فنسبة ثاثة الزوجة إى امسألة ربعها، فتأخذ ربع الركة ثاثن، ونسبة أربعة ا
امسألة ثلثها، فتأخذ ثلث الركة أربعن، ونسبة مسة العم إى امسألة ربعها وسدسها، 

 فيأخذ ربع الركة وسدسها مسن.

 ،امسألة ّح َص ب نصيب كل وارث ي الركة، ثم تقسم احاصل عى مَ َرْ  :الطريق الثانية
 .فيخرج نصيبه من الركة

( تقسمه 321( والناتج )111، تربه ي الركة )( 3)ع فللزوجة ي امسألة السابقة الرب
 ( وهكذا. 31( يكون نصيبها من الركة )11عى أصل امسألة )

رب به نصيب الوارث ـامسألة، وحاصل القسمة تض ّح َص الركة عى مَ  ةقسم :الطريق الثالثة
 من امسألة، والناتج هو نصيبه من الركة. 

( 11( يكون الناتج )11( عى أصل امسألة )111ركة )ففي امسألة السابقة تقسم ال
رة ـربه ي عشـ، نض( 1)رب به نصيب كل وارث، فنصيب اأم ي امسألة السابقة الثلث ـتض
 ( هو نصيبها من الركة وهكذا. 11=1×11)

          )فاحمد ه عى اهدى والبيان :
 .[12/النحل]  (

 مة:حكم إعطاء من حر القس 

إذا حر قسمة امراث أقارب اميت الذين ا يرثون، أو اليتامى، أو َمْن ا مال هم 



 
111 

 . ، مع القول احسنفيستحب إعطاؤهم شيئا  من امال قبل قسمة الركة

            )قال اه تعاى:
                  

 من حيث اإرث:  أقسام الورثة  . [2 -1]النساء/(   

 : كا يي ينقسم الورثة من حيث اإرث إى مسة أقسام
 وهم : الزوجان ، واأم ، وولد اأم. ،أهل فرض حض -1
 وهم : اأبناء ، وبنوهم ، واإخوة وأبناؤهم ، واأعام وأبناؤهم. ،أهل تعصيب حض -1

 من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بنفسه كاأب واجد. -3

 كون ذا فرض بنفسه وتعصيب بغره كاأخوات مع البنات.من ي -1

 أقسام مسائل أهل الفروض:   وهم ذوو اأرحام. ،من ليس بذي فرض وا تعصيب -5

 تنقسم مسائل الورثة بالفرض إى ثاثة أقسام هي:
 وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل امسألة. امسألة العادلة،اأول: 
( ، ولأخت الشقيقة 1ة ( ، امسألة من اثنن، للزوج النصف ): )زوج وأخت شقيقامثال

 (.1( تساوي أصل امسألة )1( ، فالسهام )1النصف )
 وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل امسألة. امسألة الناقصة،الثاي: 
(، ولأخت أم 3(، للزوجة الربع )11: ) زوجة، وأخت أم ( ، امسألة من )امثال

( 3( ، فللزوجة )11( أقل من أصل امسألة )5=1+3فمجموع السهام ) (،1السدس )
( لأخت أم فرضا  وردا  ، وُيـرد عى ميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجن 2والباقي )

 واأب واجد.
 وهي التي زادت سهام فروضها عى أصل امسألة. امسألة العائلة،الثالث: 
(، ولإخوة أم 1(، لأم السدس )2تان ( ، امسألة من ): ) أم، إخوة أم، أختان شقيقامثال

(، وهو أكثر من أصل 7(، فمجموع سهام الفروض )1(، ولأختن الثلثان )1الثلث )
 (.7(، فامسألة عائلة إى )2امسألة )
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ل -2  الَعـو 
 :زيادة ي السهام، ونقص ي اأنصباء. الَعـْول 

 :ل عى الورثة  أثر الَعـو 

فإنه ينقص نصيب كل وارث عا كان له لو م يكن  -كا سبق  -ي امسألة صل عول إذا ح
 ي امسألة عول.

  :ل  أقسام أصول امسائل من حيث الَعـو 

 (.11،  11،  1،  2،  1،  3،  1أصول امسائل سبعة: )
 وتنقسم أصول امسائل من حيث العول وعدمه إى قسمن:

 (.1،  1،  3،  1: أصول ا تعول ، وهي أربعة: )اأول
 (.11،  11،  2: أصول تعول ، وهي ثاثة: )الثاي
  :هاية عول اأصول 

 أصل ستة يعول أربع مرات كا يي:اأول: 
يعول أصل ستة إى سبعة كا لوماتت امرأة عن )زوج، وأختن شقيقتن(، امسألة  -1

 (.1( ولأختن الثلثان )3(، للزوج النصف )7(، وتعول إى )2من)
يعول أصل ستة إى ثانية كا لو ماتت امرأة عن ) زوج، وأخت شقيقة ، وأختن أم ( ،  -1

(، 3(، ولأخت الشقيقة النصف )3( للزوج النصف )1(، وتعول إى )2فامسألة من )
 (.1ولأختن أم الثلث )

زوج، وأختن شقيقتن، وأخوين يعول أصل ستة إى تسعة كا لو ماتت امرأة عن )  -3
(، 1)الثلثان (، ولأختن الشقيقتن3(، للزوج النصف)2(، وتعول إى)2، فامسألة من)م(أ

 (.1ولأخوين أم الثلث )
 ،يعول أصل ستة إى عشـرة كا لو ماتت امرأة عن ) زوج، وأم، وأختن شقيقتن -1

(، ولأم السدس 3(، للزوج النصف )11(، وتعول إى )2فامسألة من ) (،وأختن أم
 (.1(، ولأخـتـيـن أم الثـلث )1(، ولأختـيـن الشقيقـتـيـن الثلثان )1)
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 أصل اثني عر يعول ثاث مرات كا يي:الثاي:
، مرأة عن ) زوج، وأب، وأم، وبنت (( كا لو ماتت ا13( إى )11يعول أصل ) -1

لأم (، و1(، ولأب السدس )3(، للزوج الربع )13(، وتعول إى )11فامسألة من )
 (. 2( ، وللبنت النصف )1السدس )

( كا لو ماتت امرأة عن ) زوج، وأب، وأم، وبنتن ( ، 15( إى )11يعول أصل ) -1
(، ولأم 1(، ولأب السدس )3(، للزوج الربع )15(، وتعول إى )11فامسألة من )

 (.1(، وللبنتن الثلثان )1السدس )
 ،خص عن ) زوجة، وأم، وأختن أب( كا لو مات ش17( إى )11يعول أصل ) -3

(، ولأم السدس 3(، للزوجة الربع )17(، وتعول إى )11فامسألة من ) ،(وأختن أم
 (.1(، ولأختن أم الثلث )1(، ولأختن أب الثلثان )1)

 أصل أربعة وعرين يعول مرة واحدة إى سبعة وعرين.الثالث: 
(، 17(، وتعـول إلـى )11وبنتن ( ، فامسألة من )كا لو مات شخص عن ) زوجة، وأب، وأم، 

 (.12(، وللبنتـيـن الثـلثـان )1(،ولأم السدس )1(، ولأب السـدس )3للـزوجـة  الثمـن )
 كيفية قسم الركة عى مسائل العول : 

قسم الركة حسب فرض كل وارث، ويكون جموع السهام هو ي ميع مسائل العول تُ 
 .أصل امسألة العائلة

للزوج  ،(2زوج، وأختن شقيقتن، وأخوين أم(، امسألة من ) و مات شخص عن )لف
 (.1ولأخوين أم الثلث ) ،(1) الثلثان ولأختن الشقيقتن ،(3النصف )

، ثم 11( = 2فتقسم الركة عى ) ،(111(، والركة )2عول إى )(، وت2من ) فأصل امسألة
هو نصيبه من الركة،  ،21( = 11×3ف )يرب ها سهم كل وارث، فللزوج النص

، وهكذا 11( = 11×1، ولأخوين أم الثلث )11( = 11×1الثلثان ) ولأختن الشقيقتن
 العمل ي باقي مسائل العول.
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 الرد -8
 :هو إرجاع ما بقي ي امسألة عى من يستحقه من أهل الفروض. الرد 

 باء، فهو عكس العول ، فهو زيادة يَنـْقص ي السهام، وزيادة ي اأنص وسبب الرد:
 أنصباء الورثة.

 الورثة الذين ل ُيرّد عليهم : 

واجد(؛ أن كا  من اأب  واأب، ُيرّد عى ميع أصحاب الفروض ما عدا )الزوجن،
واجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب ابالرد، وا ُيرد عى الزوجن؛ أن الرد إنا 

 م ها من حيث الزوجية ، وأولو اأرحام بعضهم أوى ببعض.ُيستحق بالرحم، وا رح
                                              )قال اه تعاى:

 . [2/اأحزاب]  (                                                
 :الورثة الذين ُيرد عليهم 

 وهم : ،انية أصنافالورثة الذين ُيرد عليهم ث
، واأخ أم،  ، واجدة ، واأم ، واأخت أب ، واأخت الشقيقة ، وبنت اابن البنت 

 واأخت أم.
 وا جتمع ي امسألة الواحدة أكثر من ثاثة أصناف من أهل الرد.

وميع مسائل أهل الرد تؤصل من ستة، ثم ُتـجمع سهام الفروض، واحاصل نجعله أصل 
 رد.مسائل ال

(، 1(، وترجع بالرد إى )2: مات إنسان عن ) بنت، وبنت ابن ( ، فامسألة من )امثال
(، فنجعل أصل مسألة  الرد من 1(، والباقي )1(، ولبنت اابن السدس )3فللبنت النصف )

( فرضا  وردا ، وتأخذ بنت اابن 3(، فتأخذ البنت )1جموع سهام أهل الفروض وهي )
 وهكذا. ( فرضا  وردا ...1)
 :روط الرد 

 يشرط للرد ثاثة روط:
 : أا تستغرق الفروض امسألة ؛ أها إذا استغرقت م يبق باق ُيرّد.اأول
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 : عدم وجود أحد من العصبة ؛ أن العاصب يأخذ الباقي، فا يبقى ما ُيرّد.الثاي
 صفة العمل ي مسائل الرد:  : وجود صاحب فرض.الثالث

 ن معهم أحد الزوجن أو ا يكون.أهل الرد إما أن يكو
يأخذ فرضه من خرجه  : أن يكون معهم أحد الزوجن ، فهنا أحد الزوجناحالة اأوى

الفروض  ، منسوبا  إى أصل الركة، والباقي يكون أصحابوهو إما نصف، أو ربع، أو ثمن
، فرضا  وردا   نت، أخذت امال كلهبحسب رؤوسهم، فإن كان اموجود منهم صنفا  واحدا  كب

عى عدد رؤوسهن كا لو كن  أخذن امال كله فرضا  وردا  يمتعددا  كثاث بنات، يكون أو 
مع أحد الزوجن فنجعل اجدات وإن كان من ُيرد عليه أكثر من صنف كالبنات وعصبة، 

، والباقي أهل الرد ، ثم ثم يعطى فرضهمسألة للزوجية من خرج فرض أحد الزوجن ، 
 لة أهل الرد من أصل ستة.نجعل مسأ

( لأم 3( ، والباقي )1لربع )( ، للزوجة ا1، امسألة من )، أخوان أم (: ) زوجة، أم امثال
 خوة أم.واإ

( ، وترجع مسألتهم 1( ، ولإخوة أم الثلث )1( لأم السدس )2ومسألة الرد أصلها من )
وبن مسألة الرد بالنسب اأربع  (3) ية، وإذا نظرنا بن الباقي ي مسألة الزوج(3إى ) بالرد

 (.1مسألة الرد من مسألة الزوجية )( ، فتصح 3( ينقسم عى مسألة الرد )3وجدنا الباقي )
 وهذه صورها:

 
 
 
 
 

، فا وإن م تنقسم نرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت أو ِوفقها إن وافقت 
ء من مسألة الزوجية أخذه مروبا  ي كل مسألة فمن له يحصل فهو اجامع للمسألتن، 

ومن له يء من مسألة الرد أخذه مروبا  ي كل باينة ، أو ِوفقها عند اموافقة، الرد عند ام
 الباقي من مسألة الزوجية عند امباينة، أو ِوفقه عند اموافقة.

                        1     2 - 3    1 
 1 - 1 ةزوج
 أم

3 
1 1 

 1 1 أخوان أم
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 :وهذه صورة مسألة امباينة واموافقة
 

 ) اموافقة (                  ) امباينة (                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 .أهل الرد (3)، والباقي (1)من أربعة: للزوج الربع  ي امسألة اأوى مسألة الزوجية -1
(، 1( فرجع بالرد إى )1( ولبنت اابن السدس )3ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف )

رب ـفنض ؛ أن بينها مباينة،(1قسم عى مسألة الرد )( ا ين3والباقي ي مسألة الزوجية )
 (.12( وهي اجامعة )1( ي مسألة الرد )1مسألة الزوجية )

 (.1( فيكون نصيبه من اجامعة )1( ي جزء السهم )1ثم نرب نصيب الزوج )
( 11) ( والناتج1( ي جزء السهم )3ثم نرب نصيب البنت وبنت اابن من مسألة الزوجية )

 (3) ×( 3(، ثم نرب نصيب البنت من مسألة الرد )3( والناتج )1مه عى مسألة الرد )نقس
( هو نصيبها من 3( والناتج )3( ي )1، ثم نرب نصيب بنت اابن )(2فيخرج نصيبها )

 اجامعة.
( أهل الرد، 3(، والباقي )1مسألة الزوجية ي امسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع ) -1

( وترجع مسألتهم 1( ولأخوين أم الثلث )1( للجدتن السدس )2مسألة الرد من )وأصل 
( لكن 2( ا ينقسم عى أصل مسألة الرد)3، والباقي بعد الزوجة أهل الرد )(3بالرد إى )

( هو 1( والناتج )1( اثنن، ثم نربه ي مسألة الزوجية )2يوافقها بالثلث، فنأخذ وفق )
 اجامعة.

 .(1( فيكون نصيبها من اجامعة )1( ي جزء السهم )1صيب الزوجة )ثم نرب ن

      1  ×1  2 - 3 1 
 1 × 1 زوجة
  جدة

3 
 

1 
1 

 1 جدة
 1 1 أم أم
 1 أخ أم

 

   1×1 2 –3 12 
 1 × 1 زوج
 بنت

3 
3 2 

 3 1 بنت ابن
 

1 1 
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 (.1( فيكون نصيبها )1( ي جزء السهم )1الرد ) ثم نرب نصيب اجدتن من مسألة
( 1( فيكون نصيبها )1( ي جزء السهم )1ثم نرب نصيب اأخوين أم من مسألة الرد )

 (.1لكل واحد )
 ع أهل الرد أحد الزوجن.: إذا م يكن ماحالة الثانية

 وهم ي ذلك ثاث حاات:
 رد عليه شخص واحد أعطي امال كله فرضا  وردا  با مسألة.إذا كان من يُ  :اأوى

 مثاله: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها امال كله فرضا  وردا .
 صبة.رد عليه صنف واحد، جعل هم مسألة من عدد رؤوسهم كالعإذا كان من يُ  :الثانية

مثاله: بنتان، أو مس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فامسألة من عدد رؤوسهن 
 كالعصبة.

 إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كاجدات مع اأخوات ونحو ذلك. :الثالثة
فيجعل هم مسألة من أصل ستة، وخرج فروضهم كأنه ا رد فيها، ثم جمع سهامهم، وما 

، وتصحح إن احتاجت إى كا ي امسألة اأوى  د كالعولحصل جعل مسألة للر
 :اكا ي امسألة الثانية، وهذه صوره تصحيح

 
                                  (1                                                              )           (1 ) 

 

 2 5  
 فرضا  وردا   3 3 أخت شقيقة

 فرضا  وردا   1 1 أم
 
 
 
 

    2       3 ×3  = 2 
 فرضا  وردا   3 1 1 أم

 أخ أم
1 1 

 فرضا  وردا   1
 فرضا  وردا   1 أخ أم
 فرضا  وردا   1 أخ أم
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 هم كل قريب ا يرث بفرض وا تعصيب.  اأرحام: أولو  اأرحام أويمراث  - 2

 وهم: ،وأولو اأرحام أحد عر صنفا  
خوة أم.. والعات من ميع خوة.. وأواد اإنات.. وأواد اأخوات.. وبنات اإأواد الب

جدة لعم.. واجد أبو اأم.. وكل اجهات.. والعم أم.. واأخوال.. واخاات.. وبنات ا
 اأرحام : أويروط إرث   لت بأب بن أمن، أو بأب أعى من اجد.دأ

 اأرحام برطن:  أولويرث 

 . عدم وجود أهل الفروض غر الزوجناأول:
 عدم وجود العصبة.  الثاي:

 اأرحام: أويكيفية توريث   .]75اأنفال/[(                                                 )قال اه تعاى : 

كل من أدى بأنثى فإنه ا يرث كأب اأم، وابن بنت، وبنت أخت ، لكنه من ذوي اأرحام ، 
 وجهات ذوي اأرحام ثاث : البنوة، واأبوة، واأمومة.

رحام منزلة َمْن أدى به، اأ أويَزل كل واحد من ـــَنـيُ ـاأرحام يكون بالتنزيل، ف أويمراث و
 قسم امال بن امدى هم، فا صار لكل واحد أخذه امدي كا يي: ـثم يُ 

 . وهي البنت ولد البنات وولد بنات البنن بمنزلة أمهاهم -1

، وأواد اإخوة أم بمنزلة اإخوة وهم اإخوة بنات اإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن -1
 . ، وهن اأخوات وات مطلقا  بمنزلة أمهاهمأم، وأواد اأخ

 اأم. بمنزلة اأخوال واخاات وأبو اأم  -3

 اأب.بمنزلة العات والعم أم  -1

وى بمنزلة فاأُ  ، اجدات الساقطات من جهة اأم أو اأب كأم أب اأم، وأم أب اجد -5
 اجدة أم، والثانية بمنزلة اجدة أب. 

، وأب أم اأب، فاأول بمنزلة كأب أم اأمطون من جهة اأب أو اأم، اأجداد الساق -2
 اأم، والثاي بمنزلة أم اأب. 

 كل َمْن أدى بواحد من هذه اأصناف فهو بمنزلة من أدى به كعمة العمة، وخالة اخالة ونحوها.  - 7
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 مراث احمل -10

 :هو اجنن ي بطن أمه. احمل 

 :متى يرث احمل 

 .مل إن استهَل صارخا ، وكان موجودا  ي الرحم حن موت امورث ولو نطفةيرث اح
 أو يبكي ونحو ذلك.  ، أو يعطس ، واستهاله أن يصيح

ُه الَشيْطَاُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  َما ِمْن َبني آَدَم َمْوُلْود  إا َيـَمس 
 .(1)متفق عليه«. اِرخا  ِمْن َمِس الَشيْطَاِن َغْرَ َمْرَيـَم َواْبنَـَهاِحْنَ ُيْوَلُد فيَْستَـِهل  َص 

 : مسألة احمل 

 َمْن َخَلَف ورثة فيهم مل فلهم حالتان: 

 قسم امال. ـثم يُ  ،ويتبن احمل ،أن ينتظروا حتى تلد احامل :اأوى

 .نثينأأكثر من إرث ذكرين أو ف للحمل اأن يطلبوا القسمة قبل الوادة، فهنا يوقَ  :الثانية
وما بقي مستحقه، وَمْن ا حجبه احمل أخذ إرثه كاجدة، وَمْن  ، لد أخذ حقهفإذا وُ 

اميت ، فيوَقف نصيبه  ينقصه أخذ اأقل كالزوجة واأم، وَمْن سقط به م يعط شيئا  كإخوة
 . حتى يولد احمل ، ويتبن اأمر

( للجدة السدس 11دة ، وأخ شقيق( فامسألة من )فلو هلك رجل عن )زوجة حامل، وج
 سواء كان احمل ذكرا  أو أنثى أو ميتا . 

 وللزوجة الثمن إن ُولد حيا  ، والربع إن ُولد ميتا  ، فنعطيها اليقن وهو الثمن. 
واأخ الشقيق إن ُولد احمل ذكرا  سقط، وإن ُولد أنثى أخذ الباقي بعده ، وإن ُولد ميتا  أخذ 

 قي ، فيوَقف مراثه حتى يولد احمل.البا

 

 
 
 

                                                        

 (.1322(، واللفظ له، ومسلم برقم )3131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 مراث اخنثى امشكل - 11

 وم يتبن أمرهوفرج أنثى ،من له فرج ذكر:اخنثى امشكل ،. 

 :عامات معرفة أمر اخنثى امشكل 

 : وعامات هي بأمور امشكل يتضح أمر اخنثى

ن استويا اعتر اأكثر، البول أو امني من إحدى اآلتن، فإن بال منها اعتر اأسبق، فإ
 ظهور اللحية، واحيض، واحبل، وَتَفّلك الثدين، ونزول اللبن من الثدين ونحو ذلك. 

 :صفة مراث اخنثى امشكل 

 اخنثى امشكل له حالتان:

إن  اخنثى امشكل إذا م تتضح حاله يرث نصف مراث ذكر، ونصف مراث أنثى: اأوى
 . ورث ها متفاضا  

فإن م ينتظروا وطلبوا ، إن كان اخنثى يرجى اتضاح حاله انتظروا حتى يتبن أمره: يةالثان
 .ف الباقي إى أن تتميز حالهالقسمة عومل هو وَمْن معه باأر، ويوقَ 

فتُعمل امسألة عى أنه ذكر، ثم ُتعمل عى أنه أنثى، ويدفع للخنثى وكل وارث أقل 
 ف الباقي حتى تتميز حاله.ويوقَ  يعطى حقه كاما  ،ومن ا يتأثر من الورثة  النصيبن،

 :صفة قسمة مراث اخنثى امشكل 

 مات شخص عن ) ابن ، وبنت ، وولد خنثى صغر (. امثال : 
 ( عى أنه ذكر.1( ، وللخنثى )1( ، وللبنت )1( : لابن )5فمسألة الذكورة من )
 ( عى أنه أنثى.1للخنثى )( ، و1( ، وللبنت )1( : لابن )1ومسألة اأنوثة من )

فاأر بالنسبة لابن والبنت أن يكون اخنثى ذكرا  ، فنعطيها من مسألة الذكورة، واأر 
 ي حق اخنثى كونه أنثى ، فنعطيه من مسألة اأنوثة ، ثم يوَقف الباقي إى أن يتبن أمره.
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 مراث امفقـود - 17

  :م َأَحي  هو أم ميت. علهو َمْن انقطع خره فا يُ امفقود  :أحكام امفقود 

 :امفقود له حالتان: اموت أو احياة، ولكل حالة منها أحكام خصها
رث غره ..وأحكام بالنسبة إوأحكام بالنسبة إرثه من غره ..أحكام بالنسبة لزوجته

 .رث غره معه..وأحكام بالنسبة إمنه
مدة يتأكد فيها من  احاكم ا بد من ربفإذا م يرجح أحد ااحتالن عى اآخر، ف

، وما واقعه تكون فرصة للبحث عنه، وُيرجع ي تقرير تلك امدة إى اجتهاد احاكم
 . حصل من مصلحة أو رر

  :أحوال امفقود 

 للمفقود حالتان :
ه، ثا ، فإذا مضت مدة انتظاره وم يتبن أمره فإنه ُيـحكم بموتإذا كان امفقود مورِ  :اأوى

ـقسم ماله اخاص، وما ُوِقَف له من مال مورثه إن كان عى ورثته اموجودين حن ـويُ 
 احكم بموته دون من مات ي مدة اانتظار. 

إن كان امفقود وارثا  وا مزاحم له ُوِقف امال له إى أن يتبن أمره، أو مي مدة : الثانية
ف وا القسمة فيعامل الورثة باأر، ويوقَ وطلب، اانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة 

 الباقي إى أن يتبن أمره، فإن كان حيا  أخذ نصيبه وإا ُرَد عى أهله. 

قسم عى اعتباره ميتا ، فمن كان يرث ي ـقسم امسألة عى اعتبار امفقود حيا ، ثم تُ ـتُ ـف
صيبه كاما ، ومن يرث ي امسألتن متفاضا  أعطي اأقل، ومن يرث فيها متساويا  يعطى ن

 ف الباقي إى أن يتبن أمر امفقود.إحدى امسألتن فقط ا يعطى شيئا ، ويوقَ 
( ، للزوجة 11فإذا مات شخص عن ) زوجة ، وجدة ، وعم ، وابن مفقود( فامسألة من )

 ( أن امفقود ا ينقصها ، وا نعطي العم شيئا  1( أنه اأقل ، واجدة السدس )3الثمن )
( إى أن يتبن أمره ، فإن كان امفقود حيا  أخذه ، 17أن امفقود حجبه ، ونوقف الباقي )

وإن كان ميتا  بعد موت موِرثه قسمناه عى ورثته ، وإن كان ميتا  قبل موت موِرثه فا يء 
 له، وُيـقسم الباقي عى بقية الورثة.
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 مراث الغرقى واهدمى ونحوهم - 13

 :كل ماعة متوارثن ماتوا بحادث عام كغرق، أو حرق، أو قتال، أو هدم،  امقصود هم
 أو حادث سيارات، أو طائرات، أو قطارات ونحو ذلك. 

 الغرقى واهدمى ونحوهم: أحوال 

 مس حاات:  همللغرقى واهدمى ونحو

 أن ُيـعلم امتأخر منهم بعينه فرث من امتقدم وا عكس.  :اأوى

 لم موهم ميعا  دفعة واحدة فا توارث بينهم. أن ُيـع :الثانية

 فا توارث بينهم.  ، أو دفعة واحدة ،أن ُيـجهل كيف وقع اموت، هل كان مرتبا   :الثالثة

 علـم أن موهـم مرتب، ولكـن ا نعلـم عــن امتأخــر منهــم فــا تــوارث بينهم. ـأن يُ  :الرابعة

 نسى فا توارث بينهم. أن ُيـعلم امتأخر ثم يُ  :اخامسة

ففي هذه امسائل اأربع اأخرة ا توارث بينهم، وعليه فيكون مال كل واحد منهم لورثته 
 اأحياء فقط دون من مات معه. 

 : مات ) أخوان ، وأم ( ي حادث سيارة ميعا . امثال
( ، وتركت اأم وترك اأخ اأول ) زوجة ، وبنت، وابن ( ، وترك اأخ الثاي ) زوجة ، وابن 

 قسم مال كل واحد عى ورثته اأحياء فقط .ـ)بنت ، وبنت ابن، وعم ( فيُ 
( لابن والبنت تعصيبا ، للذكر 7( ، والباقي )1(: للزوجة الثمن )1فامسألة اأوى من )

 مثل حظ اأنثين.
 ( تعصيبا  .7( ، ولابن الباقي )1(: للزوجة الثمن )1وامسألة الثانية من )

( 1) ( ، وللعم الباقي1(  ولبنت اابن السدس )3(: للبنت النصف )2مسألة الثالثة من )وا
 تعصيبا  .. وهكذا.

 فلله احمد وامنة عى هذا البيان واهدى.
 (          )قال اه تعاى: 

 .[12/النحل]
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 مراث القاتل - 14

 : هو من َقــتَل موِرثه با حق. القاتل 

 اث القاتل:حكم مر 

 للقاتل حالتان : 

 .م يرثه ٍق ثه أو شارك فيه مبارة أو سببا  باَح بقتل مورِ أحد انفرد  : إذااأوى
وما ، واخطأ  ، وشبه العمد ، والقتل بغر حق: هو امضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد

 جنون.وام ، والنائم ، ل الصبيتْ ــوقَ ، جرى جرى اخطأ كالقتل بالسبب 

ااستعجال للمراث، ومن تعجل شيئا  قبل أوانه ، وسبب عدم إرثه:  فالقاتل عمدا  ا يرث
 .عوقب بحرمانه

ي صيانة للدماء؛ لئا يكون الطمع ؛ لذرائعل ا  وإن كان القتل غر عمد َفَمنْعه من اإرث سد
 سببا  لسفكها.امال 

 فــا يمنع اإرث.  ، و دفاعـا  عن النفـس ونحـو ذلـكأ، أو حـدا  ، إن كـان القتـل قصـاصا  الثانية: 
                          )قال اه تعاى : 

 .]12/النساء[(           
 : مراث امرتد واللقيط 

 امرتــد ا يــرث أحــدا  وا يــورث، فــإن مــات علــى ردتــه فالــه لبيــت مــال امسلمن.  -1

 اللقيط إن م خِلف وارثا  فمراثه وديته لبيت مال امسلمن.  -1

 : مراث من ل ُيعلم أبوه 

ابن الزنى، وابن اماعنة، ا توارث بينها وبن أبيها، انتفاء النسب الشـرعي بينها ، 
وإنا يكون التوارث بينها وبن أمها فقط وقرابتها؛ أن النسب من جهة اأب منقطع ، 

 جهة اأم ثابت .ومن 
 اأمثلة :

 عن )أم وابن غر رعي(  ، الركة لأم فرضا  وردا ، وا يء لابن. رجلتوي  -1
توي ابن زنى عن )أمه وأبيها( الركة كلها أمه، وايء لأب؛ أنه جد من ذوي  -1

 اأرحام.
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 للـــمراث أهل امِ  - 15

 :حكم إرث امسلم من الكافر 

 وا الكافر امسلم؛ اختاف دينها.  ا يرث امسلم الكافر،

ُر ـَوَا الَكافِ  ، رَ ـَا َيِرُث امُْسِلُم الَكافِ  : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها أن النبي 
 .(1)متفق عليه«. ْسِلَم ام
 : حكم مراث أهل امِـلل 

 .الكفار يرث بعضهم بعضا  مع اتفاق أدياهم ا مع اختافها -1
 ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، وامجوس ملة وهكذا.  الكفارو

يتوارث اليهود فيا بينهم، والنصارى فيا بينهم، وامجوس فيا بينهم، وبقية املل  -1
، وُيـقسم امال بينهم كا ُيـقسم عى  فيا بينهم، وا يرث اليهودي النراي وهكذا البقية

 الورثة امسلمن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 (.1211(، ومسلم برقم )2721أخرجه البخاري برقم ) عليه، متفق( 1)
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 أكـرم اإسـام امـرأة وأعطـاها ما يناسـب حالـها مـن اميـراث كا يي:  مراث امـرأة - 16

 معالبنت أو البنتن ترث امرأة أحيانا  أكثر من الرجل ي حاات تزيد عى عشـر كا ي  -1
 أقل من نصيب اأنثى. ،، فاأب يأخذ السدس باأ
 جال كا ي اجتاع اإخوة مع الفرع الوارث من اإناث.ترث امرأة أحيانا  وا يرث بعض الر -1

مثل نصيب الذكر كا ي اإخوة واأخوات أم إذا اجتمعوا يرثون ترث امرأة أحيانا   -3
 بالسوية.

مثل نصيب الذكر أو أقل منه كا ي اأم مع اأب إن كان معها ترث امرأة أحيانا   -1
من اأم واأب السدس، وإن كان معها أواد إناث  فلكلٍ  ، أواد ذكور، أو ذكور وإناث

 فلأم السدس، ولأب السدس والباقي إن م يكن عصبة. 

ع اأبناء كا ي اجتا - وهذا هو اأغلب - نصف ما يأخذه الذكرترث امرأة أحيانا   -5
 . خوة مع اأخواتمع البنات، واجتاع اإ

 وامرأة تناصف الرجل ي مسة أشياء:
 حكمة إعطاء الرجل من امراث أكثر من امرأة:  امراث.. والشهادة.. والعقيقة.. والدية.. والعتق. ي

م بمثلها امرأة كامهر، والسكن، م الرجل بأعباء وواجبات مالية ا ُتلزَ أن اإسام ُيلزِ 
 .والديات ي العاقلة ،واإنفاق عى الزوجة واأواد
 . ، وا عى زوجهاوا عى أوادها ،ن النفقة، ا عى نفسهاأما امرأة فليس عليها يء م

 غالبا   وألقاها عى الرجل، ثم أعطاها ، وبذلك أكرمها اإسام حن طرح عنها تلك اأعباء
 .نصف ما يأخذ الرجل، فاها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعى زوجته وأواده

 ن، وما ربك بظام للعبيد، واه عليم حكيم. بن اجنس واإحسان فهذا هو العدل 

            ) قال اه تعاى: -1
 .[31]النساء/(  

           )قال اه تعاى: و -1
 .[21]النحل/(      

 اللهم فقهنا ي الدين ، واحفظنا ِمْن َمـنْع حق ، أو إعطاء َمْن ا يستحق.
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 ابعــاب الســـالب

 
 

 
 

 القصاص كتاب 

 

 ويشتمل عى ما يي:  

 : وتشمل: اجنايات -1
 ســـــاية عى النفـاجن -1
 شمل :تو ، أقسام القتل -7

 دـل العمـقت -1
 العمده قتل شب -7

 أـل اخطـقت -3
 وتشمل : ، دون النفسناية عى ما اج -7

 اجناية عى اأطراف -1 
 راحــــــــــــاية باجـــــــــــاجن -7 

 وتشمل :الديات ،  -3
 دية النفس -1
 ل :ـوتشم ، الدية فيا دون النفس -7

 دية العظام              -3دية الشجاج واجروح         -7         دية اأعضاء ومنافعها -1   
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 كتاب القصاص
 اجنـايــات - 1

 :أو كفارة.هي التعدي عى البدن خاصة با يوجب قصاصا ، أو ماا   اجناية ، 

 .تنقسم اجنايات إى قسمن: اجناية عى النفس، واجناية عى مادون النفس 
 اجناية عى النفس -1

  :حكمة مروعية القصاص 

وعَلمه أساء كل وأسجد له مائكته آدم بيـده، ونفـخ فيه من روحه، عز وجل خلق اه 
أمر عظيم، وهو أن يقوم  ، رضوكَرمه عى سائر امخلوقات، وجعله خليفة ي اأ يء،

رية كلها من نسله، وأرسل اه إليهم ـالبشسبحانه  بعبادة ربه وحده ا ريك له، وجعل
 ، ليقوم الناس بعبادة اه وحده ،الرسل عليهم الصاة والسام، وأنزل عليهم الكتب

وتوعد من كفر باه د َمْن آمن وامتثل ما أمر اه به باجنة، عَ ، ووَ واجتناب عبادة ما سواه
 بالنار.  وخالف ما أمر اه به

ي  وي الناس َمْن ا يستجيب لداعي اإيان لضعف عقيدته، أو يستهن باحاكم لضعٍف 
 ،عى اآخرين ي أنفسهم عقله، فيقوى عنده داعي ارتكاب امحظورات، فيحصل منه تعدٍ 

 أو أمواهم.  ،أو أعراضهم

دنيا لتمنع الناس من اقراف هذه اجرائم؛ أن جرد اأمر والنهي ي ال اتالعقوب اه فرع
لوقوف عند حدود اه، ولوا هذه العقوبات اجرأ كثر من لا يكفي عند بعض الناس 

 الناس عى ارتكاب اجرائم وامحرمات، والتساهل ي امأمورات. 

النفوس الباغية، وردع رية، وزجر ـاحدود حفظ حياة ومصلحة البشالقصاص و وي إقامة
 القلوب القاسية اخالية من الرمة والشفقة. 

وإن ي تنفيذ القصاص كفا  للقتل، وزجرا  عن العدوان، وصيانة للمجتمع، وحياة لأمة، 
وحقنا  للدماء، وشفاء  ما ي صدور أولياء امقتول، وحقيقا  للعدل واأمن، وحفظا  لأمة 

 ث الرعب ي البلد، ويتسبب ي ترميل النساء، وتيتيم اأطفال.من وحي يقتل اأبرياء، ويب

 .[172]البقرة/ (        )  قال اه تعاى:
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 فقه العقوبات الرعية: 

 العقوبات عى الذنوب تنقسم إى قسمن:
ا جمع عى العبد فيه بن  ها سوى الرك فإن إن كان الذنب ي حق اه  اأول:

 الدنيا واآخرة. عقوبتن ي
ُتبَاِيُعوِي » :ْجلٍِس َفَقاَل ـِي مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه ُكنَا َمَع َرُسولِ  :َقاَل  ري اه عنه ُعبَاَدَة ْبِن الَصاِمِت  َعنْ 

ُكوا  ُقوا ،َوَا َتْزُنوا ،َشيْئ ا باهَعَى َأْن َا ُتْرِ إَِا اه َوَا َتْقتُُلوا النَْفَس اَلتِي َحَرَم  ،َوَا َتْرِ
 ،َوَمْن َأَصاَب َشيْئ ا ِمْن َذلَِك َفُعوِقَب بِِه َفُهَو َكَفاَرة  َلهُ  اه،َفَمْن َوَى ِمنُْكْم َفَأْجُرُه َعَى  ،ِق باحَ 

ُه   «.َعَذَبهُ  َوإِْن َشاءَ  ،إِْن َشاَء َعَفا َعنْهُ  اه،َعَليِْه َفَأْمُرُه إَِى  اهَوَمْن َأَصاَب َشيْئ ا ِمْن َذلَِك َفَسَرَ
 .(1)متفق عليه
أن يكون الذنب ي حق العباد، إما باعتداء عليهم، أو منعهم حقهم، فهذا قد جمع الثاي: 

إظهار  اآخرة ي قلب امظلوم، وعقوبة ها اه لفاعله بن العقوبتن، عقوبة ي الدنيا يشفي
 خرة.عدل اه، وأما الكافر فإنه مستحق للعقوبتن ي الدنيا واآ

                               قال اه تعاى: -1
                                 

 [.111]البقرة/        
                      وقال سبحانه:  -1

                                    
 [.15]البقرة/       

                                     وقال سبحانه:  -3
 الروريات اخمس: حفظ   [.31-33]الرعد/                                 

 عى حفظها، وهي:  اإهيةاعتنى اإسام بحفظ الروريات اخمس التي اتفقت الرائع 
 . وامال ..والعرض ..والعقل ..والنفس ..الدين حفظ
 ،ويمنع الفساد والعدوان والظلم حقق اأمن، التعدي عليها جناية تستلزم عقابا  مناسبا  واعتر

                                                        

 ( واللفظ له.1712(، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .عى نفسه وأهله وماله روريات يسعد امجتمع، ويطمئن كل فرد فيهـوبحفظ هذه الض
               ) قال اه تعاى: -1

 .[3/امائدة] (             
 .[172/البقرة](                ) قال اه تعاى:و -1
 :أقسام احقوق 

 :تنقسم إى قسمن ي اإسام احقوق

 حقوق بن العبد وربه، وأعظمها بعد التوحيد واإيان الصاة. :اأول

 .بغر حق التي حَرم اه سفكها أعظمها الدماءحقوق بن العبد وغره من اخلق، و :الثاي

، وأول ما ُيـقى بن الناس ة صاال من حقوق ربه فأول ما حاسب عليه العبد يوم القيامة
 يوم القيامة ي الدماء.

اُك بِاه، َوَقتُْل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي  -1 َأْكَرُ الَكبَائِِر: اإْرَ
ورِ النَفْ  وِر، أَْو َقاَل: َوَشَهاَدُة الز   .(1)متفق عليه«. ِس، َوُعُقوُق الَوالَِدْيِن، َوَقْوُل الز 

 ا َيـِحل  َدُم اْمرئ: »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
، َوالنَْفُس ُب الَزايـيِ ـَدى َثاٍث: الثَ ُمْسِلـٍم، َيْشَهُد َأْن ا إَلـَه إا اه، َوأَِي َرُسوُل اه، إا بِإحْ 

 .()متفق عليه«. بِالنَْفِس، َوالتَاِرُك لِِدينِـه، امَفاِرُق لِْلـَجـَاَعةِ 
 :امساواة بن الناس 

امؤمنون تتكافأ دماؤهم، فهم متساوون ي الدية و، الناس متساوون ي احقوق والواجبات 
ي  وا ،ي اجنس وا ،ي اللون وا ،ي النسب ا أحدفليس أحد أفضل من  والقصاص،

 .باإيان والتقوى فقط بن الناس وإنا حصل التفاضل اللغة،

              ) قال اه تعاى:
 حكم القصاص:  .[13]احجرات/ (        

 .بامجني عليه علفعل باجاي كا فَ أن يُ  هو القصاص :
                                                        

 (.11( واللفظ له، ومسلم برقم )2171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.1272ومسلم برقم ) (،2171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  خيَـر اه هذه اأمة ي باب اجنايات بن ثاثة أمور:وقد 
 .أخذ الدية .. أو العفوالقصاص .. أو 

 .ويدرأ امفسدة واأفضل ما حقق امصلحة،
وإن كانت امصلحة تقتي أخذ  ،القصاص أفضلففإن كانت امصلحة تقتي القصاص 

 لعفو أفضل.وإن كانت امصلحة تقتي العفو فا ،الدية فأخذ الدية أفضل
 .مةعن اأ ور والفتنفلكل حالٍة حكم حقق امصلحة العامة واخاصة، ويدفع الر

، ولسنا بأحق بالعفو من اه الذي أفضل مطلقا ، بل اأفضل ما حقق امصلحةوليس العفو 
 .، وحقيق اأمنطفاء الفتنوإ، لقمع الر ،أوجب القصاص واحدود

             )قال اه تعاى :  -1
                   

 .[171]البقرة/      (         
                      )قال اه تعاى : و -1

                              
 حكم اجاهلية:  .]15امائدة/[ (                

نا  ورمة به، وم ترحم امقتول كثر م ن الدول الكافرة جعلت عقوبة القاتل السجن مد 
وم ترحم أهله وأواده الذين فقدوا راعيهم وعمدهم، وم ، وتأم بالقتل ،الذي فقد حياته

رية التي أضحت خائفة عى دمائها وأعراضها وأمواها من هؤاء امجرمن، ـترحم البش
 .بعباده اخبر، وا صاح للبرية إا بحكم اه لقتل، وتنوعت اجرائمر، وكثر اـفزاد الش

                     ) قال اه تعاى:  -1
 .[51-12]امائدة/(   

                                                ) قال اه تعاى:و -1
                                                                        

                                                                   
 .[112 -111/اأنعام]  (                                                  
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 أقسـام القتـل - 7

  القتل:أقسام 

 ثاثة أقسام:  إى القتلينقسم 

 قتل اخطأ  -3               قتل شبه العمد  -1               قتل العمد  -1
 

 قتل العمد -1

 :هو أن يقصد اجاي َمْن يعلمه آدميا  معصوما  فيقتله با يغلب عى الظن  قتل العمد
 موته به.

 عمداً  حكم قتل النفس : 

حق من أكر الكبائر بعد الرك باه، وا يزال امؤمن ي فسحة من  بغر عمدا   قتل النفس
  .دينه ما م يصب دما  حراما  

 ذنب عظيم موجب للعقاب ي الدنيا واآخرة. جريمة القتل و
                   ) قال اه تعاى: -1

                  
 . [171/البقرة] (              

         ) قال اه تعاى:و -1
 .[23]النساء/ (          

َيا  :َقاُلوا «اْجتَنبُوا الَسبَْع امُوبَقاِت » :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَبِِي  َعنْه اهَعْن َأِي ُهَرْيَرَة َرِي و -3
ُك » :َقاَل  ؟َوَما ُهنَ  اه ،َرُسوَل   ،بِاحِق  إَِا  اهَوَقتُْل النَْفِس اَلتي َحَرَم  ،َوالِسْحرُ  اه،بالِرْ

َوَقْذُف امُْحَصنَاِت امؤِمنَاِت  ،ي َيْوَم الَزْحِف ـِ َوالتََول ،َوَأْكُل َماِل اْليَتيمِ ، َوَأْكُل الِرَبا
 .(1)متفق عليه.«الَغافَِاِت 

  :صور قتل العمد 

 ا: منه كثرة لقتل العمد صور

                                                        

 (.12( واللفظ له ، ومسلم برقم )1722أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،( 1)
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 ا فيموت بسبب ذلك.بِا َلـُه نفوذ ي البدن كسكن وبندقية ونحوم اإنسان أن جرح -1
عصا  غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه  وأ ،ربه بمثقل كبر كحجر كبرـأن يض -1

 فيموت بسبب ذلك. ذلك  حائطا  ونحو

ويمنعه  ه، أو نارحرقه، أو سجنكأن يلقيه ي ماء يغرق أن يلقيه با ا يمكنه التخلص منه -3
 الطعام والراب، فيموت بسبب ذلك. 

 أن خنقه بحبل أو غره، أو يسد فمه فيموت.  -1

 هشه حية، أو كلبا  فيموت. نْ ـة أسد ونحوه، أو يُ ـيَ ـبْ زُ ـأن يلقيه بِ  -5

 ت. فيمو ، أو ُيكرهه عى ربه ، أو حقنه ي جسمه أن يسقيه سا  ا يعلم به شاربه -2

 . فيموت بسبب ذلك أن يقتله بسحر يقتل غالبا   -7

دنا قتله، أو تكذب البينة مَ أن َيشهد عليه رجان با يوجب قتله فيُـقتل، ثم يقوان عَ  -1
 .اموجبة للعقاب والعذاب األيم الوحشيةونحو ذلك من الصور فيقاد بذلك

                      ) قال اه تعاى:
  .[23/النساء] (                     

 :ما جب بقتل العمد 

  .وهو قتل القاتل ،جب بالقتل العمد القصاص

 . إن حققت به امصلحة وهو اأفضل أو يعفو ..أو يأخذ الدية ..ولوي الدم أن يقتص

     ):قال اه تعاى -1
                       

                                                  
 . [172 -171]البقرة/ (  

تَِل َلـُه َقتيل  َفُهَو بَِخْرِ ـَوَمْن قُ ».. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
 .(1)يهمتفق عل« النََظَرْيِن إَما َأْن ُيْفَدى، َوإَما َأْن ُيـْقتَل

َما َنَقَصْت َصَدَقة  ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -3
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 .(1)أخرجه مسلم«.هإَا َرَفَعُه ا ٬اه َعبْدا  بَِعْفٍو إا ِعّزا ، َوَما َتَواَضَع َأَحد  
  :روط القصاص ي النفس 

 يشرط ي القصاص ي النفس ما يي:
 وامعصومون أربعة : ، عصمة امقتول -1

 امسلم .. والذمي .. وامعاهد .. وامستأمن .
با  أو زانيا  حصنا  فا قصاص عليه وا دية، لكن يعزر ،أو مرتدا  ،فلو قتل امسلم حربيا  

 ؛ افتياته عى احاكم. حقق امصلحة، ويدفع امفسدة 

 .دا  متعم ،عاقا   ،أن يكون القاتل بالغا   -1
 فا قصاص عى صغر، وجنون، وخطئ، وإنا جب عليهم الدية. 

فا ُيـقتل ،  أن يكون امقتول مكافئا  للقاتل حال اجناية، وهي أن يساويه ي الدين -3
أو ،أو مستأمنا   ،أو معاهدا   ،سواء كان الكافر ذميا  وُيـقتل الكافربامسلم،  ،مسلم بكافر

  .ل الذكر باأنثى، واأنثى بالذكروُيـقت، أو مرتدا   ،حربيا  
 وتعينت الدية امغلظة.  ،إذا اختل رط من الروط السابقة سقط القصاصو

 أَوْ  ،٬ا ِكتَاُب  إَِا  َا : َقاَل ؟ َهْل ِعنَْدُكْم ِكتَاب  : ُقْلُت لَِعيٍ ري اه عنه قال: عن  أي جحيفة 
 َقاَل  ؟الَصِحيَفةِ  َهِذهِ  ي َفَا  :ُقْلُت  :َقاَل  ،الَصِحيَفةِ  َهِذهِ  ي َما َأوْ  ،ُمْسِلم   َرُجل   ُأْعطِيَهُ  َفْهم  

  .()متفق عليه.رٍ ـبَِكافِ  ُمْسِلم   ُيْقتَُل  َوَا  ،اْأَِسر َوَفَكاكُ  ،اْلَعْقُل 

  :روط استيفاء القصاص 

 يشرط استيفاء القصاص ثاثة روط:
 ُحبس اجاي حتى يبلغ،أوغائبا  ،صغرا   عاقا ،فإن كان أن يكون وي الدم بالغا   اأول:

إن حقق  أو عفا وهو اأفضل أو أخذ الدية، ثم إن شاء اقتص، الصغر، ويقدم الغائب،
 أما امجنون فا ُينتظر، وا حق له ي امطالبة، وا يمكنه ذلك.، امصلحة

وإذا عفا ،  بعضاتفاق ميع أولياء الدم عى استيفائه، فليس لبعضهم استيفاؤه دون  :الثاي
 وتعينت الدية مغلظة.  ،أحد اأولياء سقط القصاص
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ن ي ااستيفاء التعدي إى غر القاتل، فإذا وجب القصاص عى امرأة أن يؤمَ  :الثالث
من يرضعه وإا ُأمهلت حتى وتسقيه الَلبأ، فإن ُوِجد  ،حامل م يقتص منها حتى تضع ولدها

 إن م تتحقق فا قصاص.واستيفاء القصاص،  إذا حققت هذه الروط جازف، تفطمه
 :حكم الصغر أو امجنون إذا َقتل 

فا قصاص عليها، وجب الكفارة ي ماها، والدية  آدميا   إذا قتل الصغر أو امجنون
تَله وجب القصاص عى اآمر ـعى عاقلتها، ومن أمر صغرا  أو جنونا  بقتل شخص َفقَ 

 .، وغر مكلف آمروحده؛ أن امأمور آلة ل

 :حكم الشراك ي القتل 

 .قتل القاتلـله ثالث عمدا  فيُ تَ قَ ـإذا أمسك إنسان آخر فَ 
م أن اجاي سيقتل اممسوك ُقتا ميعا ، وإن م يعلم أنه سيقتله لِ عَ  فإنْ  : كأما اممِس 

 .ولغره ا  لهرادعك با يراه احاكم فيعاقب اممِس 
 قتل:حكم من أكره أحدًا عى ال 

 .؛ صيانة للدماء، وقطعا  لدابر الرَمْن أكره أحدا  عى قتل معصوم فقتله فالقصاص عليها معا  

 .[172]البقرة/  (       ) قال اه تعاى:

 :ثبوت القصاص 

 يي:  بواحد مايثبت القصاص 

 اعراف القاتل بالقتل.  -1

 .إن شاء اه تعاى وستأي، شهادة عدلن عى القتل، أو القسامة -1

  تنفيذ القصاص: كيفية 

 .إقامة القصاص إذا ثبت واجبة عى اإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من اإمام
وا ُيستوى القصاص إا بحرة سلطان أو نائبه، وا ُيستوى إا بآلة ماضية من سيف 

، إا أن يقتله بمحرم كأن يسقيه سا  ، أو  تَل بهـــرب به عنقه، أو ُيـقتل بمثل ما قَ ـونحوه ُيض
 .يقتله بسحر فا ُيــقتل به

 أما اأخذ بالتقنية احديثة ي تنفيذ القصاص فا خلو من حاذير: 
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، وي فالقتل بالكري الكهربائي، والرمي بالرصاص، والشنق، فيه حيف وزيادة تعذيب
وا جوز تطبيق الرع بأمر  ،حرم مميتة استخدام للمخدر، وهواخنق بالغاز واحقنة ا

  ، وا ينزجر امفسدون.ا القصاص، وا يتشَفى اأولياء من هذحرم
                                ) : قال اه تعاى -1

 .]33/اإراء[  (                        
           ) : وقال اه تعاى -1

 .]112/النحل[  ( 
هَ ا إِنَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولِ  َعنْ  َحِفْظتُُهَا  ثِنتَانِ بن أوس ري اه عنه قال:  وعن شداد  -3

ءٍ  ُكِل  َعى اِإْحَسانَ  َكتََب   ،الَذْبَح  َفأْحِسنُوا ذَبْحتُمْ  َوإَِذا ،اْلِقتَْلةَ  َفَأْحِسنُوا َقتْلتُمْ  َفإَِذا ،َيْ
 .(1)مسلمأخرجه . «َذبِيَحتَهُ  رْح ـَفْليُ  َشْفَرَتهُ  َأَحُدُكمْ  َوْليُِحدَ 
 :ما ُيفعل باجاي عند القصاص 

 إذا وجب القصاص فإنه ُيـقتص من اجاي ي النفس أوما دون النفس .
وا جوز أن ُيـخَدر اجاي ي القصاص من أجل أا يتأم؛ أننا إذا خَدرناه بامخدر م يتم 

دل ، أنه َقـتَل أو َقَطع أو َجَرح بدون خِدر، فيُقتص منه بدون خِدر ؛ ليذوق القصاص بالع
وكذلك كل حدود ي عليه ، وتتحقق امساواة والعدل، وبال أمره، ويتأم كا تأم امجن

 خَدر؛ ليحصل الزجر واأم، والبعد عن اجريمة. من اجناة رعا  فإنه ا
                  ) : قال اه تعاى -1

                              

 .]15/احديد[  (   
   :أولياء الدم 

هم ورثة امقتول ميعا  من الرجال والنساء، كبارهم  ي الدم الذي له أن يقتص أو يعفوو
قط وإن عفوا ميعا  س ..اختاروا القصاص ميعا  وجب القصاص ذافإ، وصغارهم
؛ أن القصاص وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضا  ولو م يعف الباقون ..القصاص
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اختص  ، وخيف اختال اأمن بكثرة العفو، فإن كثر التحيل إسقاط القصاص ايتجزأ، 
 رء امفاسد مقدم عى جلب امصالح.د ؛ أن العفو بالعصبة من الرجال دون النساء

 :مقدار دية القتل العمد 

، وإنا هي اخطأ  لتي يأخذها أولياء القتيل ي قتل العمد ليست الدية الواجبة بالقتلالدية ا
إن  بدل عن القصاص، ولأولياء أن يصاحوا عليها، أو أكثر منها، أو أقل، والعفو أفضل

 . حققت به امصلحة

 ألف (111ي باد احرمن اآن: )باأوراق النقدية امعمول به ي دية الرجل امسلم و
 .، ونصفها لأنثى من عفا عن القصاص ريال سعودي ي دية قتل العمد

 . ؛ أن احق هم، أو يعفونبا زيادة فاحشة أو أكثر أن يطلبوا أقل الدم وأولياء

إذا عفا وي الدم من القصاص إى الدية وجبت الدية مغلظة من مال اجاي، وهي مائة و
ا َقتُلوا، َوإْن ؤُمْؤِمنا  ُمتََعِمدا  ُدفَِع إَى أَْولِيَاِء امْقتُوِل، َفإْن َشاَمْن َقتَل : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛من اإبل

، َوَما َصاَلـُحوا َعَليْـِه ؤَشا ، َوَأْرَبـُعوَن َخِلَفة  ، َوَثاُثوَن َجَذَعة  ا َأَخُذوا الِديَة َوِهَي َثاُثوَن ِحَقة 
 .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َفُهَو َلـُهـْم، َوَذلَِك لِتَْشِديِد الَعْقلِ 

 :أحكام القتل العمد 

بالقتل غر  أحدُتقتل اجاعة بالواحد، وإن سقط القود أََدوا دية واحدة، وإن َأَمر -1
 .َفَقتَل فالقود أو الدية عى اآمر ،مكلف، أو مكلفا  جهل حريمه

 اآمر.  وإن قتل امأمور امكلف عاما  بتحريم القتل فالضان عليه دون

، أو كمجنون ومكلفإذا اشرك اثنان ي قتل ا جب القصاص عى أحدما لو انفرد  -1
وعى الكافر، ويعزر ،  امجنونمسلم وكافر ي قتل كافر، وجب القصاص عى ريك 

 نصف الدية.  كل واحد منهاإى الدية فعى  وي الدم لدَ عَ  اآخران، فإنْ 

 ْن يرثه سقط حقه من امراث. مَ بغر حق إذا قتل القاتل  -3

  امة:حكم الَقَس 

  أيان مكررة ي دعوى قتل معصوم. هي :امةَس القَ 
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ـِهـم به شخص وم تكن بينة، وقامت ـتشو رع القسامة ي القتيل إذا وجد وم ُيـعلم قاتله، وات 
 القرائن عى صدق امدعي.

  :روط القسامة 

ل، تْ ـن بالقتل، أوالسبب البِن كالتفرق عن قَ وجود العداوة، أوكون امتهم من امعروف
 وهو التكلم ي عرضه، وأن يتفق اأولياء ي الدعوى. ،طخلوالَ 
  :صفة القسامة 

إذا توفرت روطها ُيبدأ بامدعن فيحلف مسون رجا  مسن يمينا ، توزع عليهم )أن 
أو م يكملوا اخمسن، ،  فانا  هو الذي قتله( فيثبت به القصاص، فإن امتنعوا عن احلف
 امتهم. حلف امدعى عليهم مسن يمينا  إن رضوا، فإذا حلفوا برئ

وإن امتنع الورثة عن اأيان وم يرضوا بأيان امدعى عليهم فدى اإمام القتيل بالدية من 
 ؛ لئا يضيع دم امعصوم هدرا . بيت امال

ْبُن َسْهِل  اهَعبُْد  َخَرَج  :َا َقاَا أهُ  ري اه عنها ِن َخِديٍج َرافِِع بْ و َسْهِل ْبِن َأِي َحثَْمةَ  َعنْ 
ُثَم  ،َتَفَرَقا ِي َبْعِض َما ُهنَالَِك  بَِخيَْرَ  َحتَى إَِذا َكاَنا َحيَِصُة ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َزْيدٍ ـَومُ  ْبِن َزْيدٍ 

َوُحَوِيَصُة ْبُن  ُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهُثَم أَْقبََل إَِى َرُسوِل  ،ا  َفَدَفنَهُ َقتِي ْبَن َسْهلٍ  اهَعبَْد  َجِدُ  َحيَِصةُ ـمُ  إَِذا
لِيَتََكَلَم َقبَْل َصاِحبَيِْه  الَرْمَنِ َعبْدُ  َفَذَهَب  ،َوَكاَن َأْصَغَر اْلَقْومِ  َوَعبُْد الَرْمَِن ْبُن َسْهلٍ  َمْسُعودٍ 

 ،َفتََكَلَم َصاِحبَاُه َوَتَكَلَم َمَعُهَا  ،َفَصَمَت  « الِسنِ َكِرْ اْلُكْرَ ِي » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقاَل َلُه َرُسوُل 
ِلُفوَن َمِْسَن َيِمين ا»َفَقاَل َهُْم:  َعبِْد اه ْبِن َسْهٍل، َمْقتََل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكُروا لَِرُسوِل اه  وَن  أََحْ َفتَْستَِحق 
ُئُكمْ ـفَ » :َقاَل  ؟َمْ َنْشَهدْ َوَكيَْف َنْحلُِف وَ  :َقاُلوا «َصاِحبَُكْم أَْو َقاتَِلُكمْ   «بَِخْمِسَن َيِمين ا ودُ َه  تُْرِ

 .(1)متفق عليه .َأْعطَى َعْقَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَلَا َرأَى َذلَِك َرُسوُل  ؟َوَكيَْف َنْقبَُل َأْيَاَن َقْوٍم ُكَفارٍ  :َقاُلوا

  ًحكم من قتل نفسه متعمدا: 

 ْن قتل نفسه متعمدا  فعقوبته اخلود ي النار.حرم أن يقتل اإنسان نفسه بأي وسيلة، ومَ 
 وإذا تقاتل امسلان بسيفيها فالقاتل وامقتول ي النار.

َمْن َتَرَدى ِمْن َجبٍَل َفَقتََل َنْفَسُه َفُهَو ي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي  -1
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َدى فِيِه َخالِدا  ُمـَخَلدا   ُه ي َيِدِه َناِر َجَهنََم َيَرَ فيَها َأبدا ، َوَمْن َتـَحَسى ُسّا  َفَقتََل َنْفَسُه َفُسم 
َخَلدا  فيَها أَبدا ، َوَمْن َقتََل َنْفَسُه بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتـُه ي َيِدِه َيـَجأ ـَيتَـَحَساُه ي َناِر َجَهنََم َخالِدا  مُ 
 .(1)متفق عليه«. ا  ُمـَخَلدا  فيَها َأبدا  بِـَها ي َبْطنِـِه ي َناِر َجَهنََم َخالِد

إَِذا التَقى امُْسلَِاِن  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  قال: أي بكرة ري اه عنهعن و -1
  ؟َهَذا الَقاتُِل َفَا َباُل امْقتُولِ  ،َيا َرُسوَل اه :ُقْلُت « بَِسيَْفيِْهَا َفالَقاتُِل َوامْقتُوُل ي النَارِ 

 .()متفق عليه«. َعى َقتِْل َصاِحبِهِ  إَِنُه َكاَن َحِريصا  » : َقاَل 

  توبة القاتل عمداً حكم : 

القاتل عمدا  إذا تاب تاب اه عليه، ولكن ا تعفيه توبته من عقوبة القصاص؛ أنه حق 
 للمخلوق، فالقتل عمدا  يتعلق به ثاثة حقوق: 

 لوي.اوحق  .. مقتولاوحق  .. عز وجل هحق 

فإذا َسَلـم القاتل نفسه طوعا  واختيارا  إى الوي، نادما  عى ما فعل، وخوفا  من اه، وتوبة 
نصوحا ، سقط حق اه بالتوبة، وسقط حق الوي بااستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق 

، فيبقى حت مشيئة اه  -وهو هنا متعذر -ورط التوبة منه استحاله بغرحق،  امقتول
 سبحانه، ورمته وسعت كل يء. 

                 ) : قال اه تعاى -1
 .]53/الزمر[  (                                                
  (               ) : وقال اه تعاى -1
 .]111/النساء[

 
 
 
 
 

                                                        

 (.112( واللفظ له، ومسلم برقم )5771، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.11( واللفظ له، ومسلم برقم )2325، أخرجه البخاري برقم )فق عليهمت( 1)
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وم جرحه  ،إنسانا  معصوم الدم  بجناية ا تقتل غالبا  اإنسان هو أن يقصد  :قتل شبه العمد  قتل شبه العمد -7
 ذلك.  أوعصا  صغرة ونحو ، كمن ربه ي غرمقتل بسوط فيموت ها امجني عليه،  ها

 حكم قتل شبه العمد:   فالرب مقصود، والقتل غر مقصود، فسمي شبه عمد، وا قصاص فيه.

 .الدم نه اعتداء عى آدمي معصوم؛ أ حرمقتل شبه العمد 
ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن َا  ئِحل  َدُم اْمرِ ـَا يَ  : »ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل َرُسوُل  : قال ابن مسعود ري اه عنه عن

 ،التَاِرُك لِِدينهِ وَ  ، َوالنَْفُس بِالنَْفسِ  ،يُِب الَزايـالثَ  :إَِا بِإِْحَدى َثَاٍث  اهَوَأِي َرُسوُل  اهإَِلَه إَِا 
 ما جب بقتل شبه العمد:  .(1)متفق عليه «.َفاِرُق لِْلَجَاَعِة ــامُ 

 .جب الدية ي قتل شبه العمد واخطأ مع الكفارة
 . وشناعته لعظمه وشدته ؛أما قتل العمد العدوان فا كفارة فيه؛ أن إثمه ا يرتفع بالكفارة

 ظة والكفارة كا يي: الدية امغل  ب ي قتل شبه العمدوج

. َأا إَن .: ». ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقوله  مائة من اإبل، أربعون منها ي بطوها أوادها الدية امغلظة: -1
ِمنْـَها أَْرَبـُعوَن ي ُبُطونِـَها  ، لِ ـة  ِمَن اإبـا َكاَن بِالَسْوِط َوالَعَصا ِمائَ ــِه الَعْمِد، مَ ــأِ ِشبْ ــَة اخَطَ ــديَ 

 .()هـن ماجـواب و داودـه أبـأخرج«. َأْواُدَها

 ( ألف ريال سعودي.111) تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كا سبقو

 وتكون هذه الدية مؤجلة عى ثاث سنن. 
، فإن عفوا سقطت، أما إن حققت بذلك امصلحة  يستحب أولياء القتيل العفو عن الديةو

 الكفارة فهي ازمة للجاي. 

 ر تنوع أحكام القتل:  وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن م جد صام شهرين متتابعن.  :الكفارة -1

، وم جب الكفارة أن اجريمة ل العمد لوجود قصد ااعتداءوجب القصاص ي قت
 عظيمة ا يكِفرها إا التوبة النصوح.

                                                        

 ( ، واللفظ له .1272(، ،  ومسلم برقم )2171، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
 (.1211(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1517/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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النفس م جب القصاص ي شبه العمد أن اجاي م يقصد القتل، ووجبت الدية لضان و
 امتلفة، وُجعلت مغلظة لوجود قصد ااعتداء، وُجعلت الدية عى العاقلة أهم أهل

 . ، وتأديب نفسهالرمة والنرة، ولزمت الكفارة اجاي خاصة عتقا  أو صياما  محو اإثم
وم جب القصاص ي قتل اخطأ أن القتل غر مقصود ، ووجبت الدية لضان النفس 

 جبت الكفارة محو اإثم عن القاتل.امُـتَلفة ، وو
 حكم تريح جثة اإنسان:  . [51/امائدة] (              ) قال اه تعاى:

لكشف اجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء؛ صيانة  ،رورةـجوز تريح اميت عند الض
رورة ـالضحاجة واكا جوز عند ، انة حق اجاعة من داء ااعتداءحق اميت، وصي

 ريح جثث اموتى من الكفار لكشف امرض، والتعلم والتعليم ي جال الطب. ـتش
 الِغي لة:قتل حكم   أما جثث امسلمن فهي مصونة حرمة ي حال احياة واموت.

هو ما كان عمدا  وعدوانا  عى وجه احيلة واخداع، أو عى وجه يأمـن معـه  الِغيْلة:قتل 
مـن غائلـة القاتـل، كمـن خدع إنسانا  ويأخذه إى مكان ا يراه فيه أحد ثم يقتله، أو امقتـول 

  .لئا يطالبه أو يفضحه ونحو ذلك ،يأخذ ماله قهرا  ثم يقتله

ا قصاصا ،  َحّدا   ،مسلا  كان أو كافرا   ،ُيـقتل فيه القاتل، من كبائر الذنوبيلة فهذا القتل غِ 
 .وماية ها ،؛ صيانة للنفوسِخرة فيه أولياء الدمفو من أحد، واح فيه العيقبل وايصوا

                        ) قال اه تعاى:
 . [23/النساء] (             

؛ أو يء من أطرافه بذلك فا دية له ،له فتلفت نفس الظام َمْن َخَلص نفسه من يد ظامٍ و
 .أنه معتٍد ، وا إثم واقصاص عى من دافع عن نفسه

َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو  : »يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َسِمْعُت  : َقاَل  ري اه عنه َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ 
تَِل ُدوَن َأْهِلِه ـَوَمْن قُ  ، تَِل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيد  ـَوَمْن قُ  ، تَِل ُدوَن دينِه َفُهَو َشِهيد  ـَوَمْن قُ  ، َشِهيد  

 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. َفُهَو َشِهيد  
                                                        

 ( وهذا لفظه.1111وأخرجه الرمذي برقم )(، 1771/ أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
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 قتل اخطأ -3

 :فيصيب آدميا  معصوما   ،أو غرضا    مثل أن يرمي صيدا   ،علههو أن يفعل ما له فِ  قتل اخطأ
 .م يقصده فيقتله

 عمد الصبي، وامجنون، والقتل بالتسبب.  وُيلحق به

 أ:أقسام قتل اخط 

 قتل اخطأ ينقسم إى قسمن: 

ي  قسم فيه الكفارة عى القاتل، والدية عى العاقلة، وهو قتل امؤمن خطأ   :القسم اأول
 .بيننا وبينهم ميثاق كفار غر صف القتال، أو كان القتيل من قوم

 الدية امخففة عى العاقلة، والكفارة عى اجاي كا يي:  هنا فتجب

ما روى عمرو بن العاص ري اه عنه أن رسول اه  ؛مائة من اإبل فة:الدية امخف -1
َثاُثوَن بِنَْت َمـَخاٍض، َوَثاُثوَن بِنَْت َلبُوٍن، ، َقَى َأَن َمْن َقتََل َخَطأ  َفِدَيتُـُه ِماَئة  ِمَن اإبِل  ملسو هيلع هللا ىلص

ة  َبنِي َلبُوٍن َذكٍر.  ، َوَعْرَ  .(1)وابن ماجه أخرجه أبو داودَوَثاُثوَن ِحَقة 

تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها حسب كل عر، وامعمول به اآن ي باد احرمن و
ريال سعودي ونصفها لأنثى، وتكون هذه الدية مؤجلة  ( ألف 311ي دية قتل اخطأ )
 عى ثاث سنن. 

 .وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن م جد صام شهرين متتابعن الكفارة: -1
 لكفارة ي مال اجاي خاصة محو اإثم الذي ارتكبه. وجب ا

وهم اأجر من اه عز  إن حقق بذلك مصلحة، يستحب أولياء القتيل العفو عن الديةو
 وجل، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي ازمة للجاي. 

الكفار وهو امسلم الذي يقتله امسلمون بن  ، قسم جب فيه الكفارة فقط :القسم الثاي
 بل عليه الكفارة: ؛ ي بادهم يظنونه كافرا ، فا دية عى قاتله

 فإن م جد صام شهرين متتابعن.  ..عتق رقبة مؤمنة

                   )قال اه تعاى: 

                                                        

 (.1231(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1511/أخرجه أبو داود برقم )حسن( 1)
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 .[21]النساء/  (  

 :حكم قضاء الصيام عن اميت 

قتل خطأ أوظهار  أوصوم شهرين متتابعن كفارة،  من مات وعليه صيام واجب كرمضان
 أو صوم نذر فا خلو من حالن: ونحوما ،

يتقاسمون  ،أوأولياؤه، إما أن يكون قادرا  عى الصيام فلم يصم فيصوم عنه وليه  :اأوى
 حتى تنتهي اأيام. ، ثم الثاي وهكذا ، يصوم اأول ي صوم الكفارة ، برط التتابع، ياماأ

  «.َمْن َماَت َوَعَليْـِه ِصيام  َصاَم َعنْـُه َولي ـهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه 
 .(1)متفق عليه
 ا اإطعام.معذورا  بمرض ونحوه فا يلزم عنه القضاء و أن يكون :الثانية

  عاقلة اإنسان: ما تتحمله 

 .ي قتل شبه العمد وقتل اخطأ تكون الدية عى العاقلة، والكفارة عى القاتل
وعاقلة اإنسان هم: الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حارهم وغائبهم، يبدأ 

 .باأقرب فاأقرب، ويدخل فيهم أصول الرجل دون فروعه
 . فيا دون النفس فوق الثلث من الدية الدية ي قتل شبه العمد واخطأ، ومامل العاقلة حْ ـوتَ 
 قلة: ل تتحمله العا ام 

مل العاقلـة دية العمد، وا دية العبد جانيا  أو جنيا  عليه، وا ما دون ثلث الدية كدية حْ ـا تَ 
 سن ونحوه، وا الصلح، وا ااعراف.

 ى، وا عى فقر، وا عى خالف لدين اجاي.وا عقل عى غر مكلف، وا عى أنث
 
 

                                                        

 (.1117(، ومسلم برقم )1251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 التعدي عى اأطراف باجرح أو القطع:حكم   دي بحياته. وْ ا يُ و اجناية عى ما دون النفس: هي كل أذى يقع عى جسم اإنسان من غره  دون النفسناية عى ما اج – 7

عمدا  ففيه القصاص،  داءااعت إن كانفنسان ااعتداء عى غره بغر حق، حرم عى اإ
 وإن م يكن عمدا  كاخطأ وشبه العمد ففيه الدية. 

 .يد به ي الطرف واجراح، ومن ا فا كا سبقـقِ يد بأحد ي النفس أُ ـَمْن أُقِ و
فموجب القصاص ي اأطراف واجراح هو موجب القصاص ي النفس وهو العمد 

 ا الدية.امحض، فا قود ي اخطأ وشبه العمد، بل فيه
َفَأتى َبْطَن اْلَواِدي َفَخَطَب :  -وفيه  - ملسو هيلع هللا ىلصي صفة حجة النبي  –ري اه عنه  جابرعن 

ي  ، ي َشْهِرُكْم َهَذا ، إَِن ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَرام  َعَليُْكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا » : النَاَس َوَقاَل 
 أقسام القصاص فيا دون النفس :  .(1)أخرجه مسلم«. َبَلِدُكْم َهَذا

 فالقصاص فيا دون النفس نوعان:   إذا كانت اجناية عمدا  

فتؤخذ العن، واأنف، واأذن، والسن، واجفن، والشفة، ، ي اأطرافالقصاص ول: اأ
، واليد، والرجل، واإصبع، والكف، والذكر، واخصية ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله

 . والسن بالسن وهكذا العن بالعن،

                 ) : قال اه تعاى
                  

 روط القصاص ي اأطراف:   . [15]امائدة/ (     

 يشرط للقصاص ي اأطراف ما يي :
قتص من مسلم ـيُ وأن يكون مكافئا  للجاي ي الدين، فا  ..أن يكون امجني عليه معصوما  

 .اجناية عمدا   وأن تكون ..وأن يكون اجاي مكلفا   ..لكافر
 :فإذا حققت هذه الروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الروط اآتية

 وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. ، اأمن من احيف -1
                                                        

 (.1111برقم ) أخرجه مسلم ( 1)
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غر مفصل كالذراع عضاء الظاهرة من وقد توصلت التقنية الطبية احديثة إى إمكان قطع اأ
، وكذا كرها وكر اأسنان من غر حيف أو تعد ، ما حقق امساواة والساق ونحوما

 واماثلة ي القصاص .   

فتؤخذ العن بالعن مثا ، وا تؤخذ يمن بيسار، وا ، اماثلة ي ااسم واموضع -1
 ر ببنر وهكذا. ـخنص

َاء، وا عن صحيحة فا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بَش  ،حة والكالااستواء ي الص -3
 بعن ا تبر، ويؤخذ عكسه وا أرش. 

 وتعينت الدية. ،روط جاز استيفاء القصاص،وإن م تتحقق سقط القصاصـإذا حققت هذه الشف

 وح :روط القصاص ي اجر  حه عمدا  فعليه القصاص. رَ ـفإذا َج ، ي اجروحالقصاص الثاي: 

يشرط لوجوب القصاص ي اجروح ما يشرط لوجوب القصاص ي النفس، مع إمكان 
زيادة، وذلك بأن يكون اجرح منتهيا  إى عظم  استيفاء القصاص من غرحيف وا

 ونحوها.  والفخذ، عظم ي سائر البدن كالرأسوهي كل جرح ينتهي إى  ،ضحةوْ ـكامُ 

 وتعينت الدية.،  حيف وا زيادة سقط القصاص إذا م يمكن استيفاء القصاص من غرو
وا قصاص فيا ي جوف اإنسان إا ما ُأمن فيه احيف والتعدي والسـراية ، وكان ماثا  

 :ي اأطراف واجروححكم العفو عن القصاص    جرح امجني عليه .    

، وأفضل من حةإن حقق به مصل يستحب العفو عن القصاص ي اأطراف واجروح إى الدية
 ومن عفا وأصلح فأجره عى اه، ويستحب طلبه من يملكه.  إن حقق مصلحة، ذلك العفوجانا  

                          ) : قال اه تعاى -1
                                    
 . [171/البقرة] (                      

ء  فيْـِه الِقَصاُص إا  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َما ُرفَِع إى َرُسوِل اه و -1 َيْ
 حكم راية اجناية:   .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجهَأَمـَر فيْـِه بِالَعْفِو. 

 .راية اجناية مضمونة بقود أو دية ي النفس وما دوها -1
                                                        

 (، وهذا لفظه.1221جه برقم )(،  وأخرجه ابن ما1127/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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ت اجناية إى رَ ـَس  ى سقطت اليد وجب القود ي اليد، وإنْ فلو قطع أصبعا  فتآكلت حت
 النفس فات امجني عليه وجب القصاص. 

 ، اجراح وأالرقة ونحوما، أو ي قصاص ي اأطراف  وأَمْن مات ي حد كاجلد  -1
 فديته من بيت امال. 

ل راية اجناية ؛ احتاي امجني عليه  قتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئهـا يُ  -3
 ي البدن، كا ا ُيطلب له دية حتى يرأ؛ احتال الراية إى غره. 

إذا قطع إصبعا  عمدا ، فعفى عنها امجني عليه، ثم َسـَرت إى الكف أو النفس، وكان  -1
 قوق: حكم العدل ي اح  العفو عى غر يء، فا قصاص وا دية، وإن كان العفو عى مال فله مام الدية. 

ل عَ وُفعل باجاي عليه كا فَ  اقتص منه، ،أو لطمه ،أوبعصا ،بيده متعمدا   َمْن رب غره
تي لطمه ها أومثلها إا أن باآلة ال ي حلها، ،وربة بربة مة بلطمة،طْ فلَ  ،امجني عليهب

                                )  :يعفو
 ف عورات  الناس: َش كَ ــكم من تَ ح  . [121/البقرة] (      

 . ، وا إثم عى من ربه من اطلع ي دار قوم بغر إذهم ففقؤوا عينه فا دية له وا قصاص

َلْو َأَن اْمَرءا  اَطَلَع َعَليَْك بَِغْرِ إْذٍن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال أبو القاسم 
 حكم نقل الدم من إنسان آخر:  .(1)متفق عليه«. أَت َعيْنَـُه َلـْم َيُكـْن َعَليَْك ُجنَاح  َفَخَذْفتَـُه بَِحَصاٍة َفَفقَ 

،  بقدر ما ينقذ امريض من اهلكة رورةـنقل الدم من إنسان إى آخر عند الضُيـرع  -1
وعدم وجود بديل له مباح، إذا قام به طبيب ماهر، وغلب عى الظن نفع التغذية به، وري 

 . واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه،  ررهــوذ منـه مع عدم تضامأخ

با  لوجود امضطر، ومفاجأة اأحوال كاحوادث، ح جوز مع الدم ي )بنوك الدم( -1 س 
 وحاات الوادة، وغر ذلك من حاات نزيف الدم. والكوارث ، واحروب ، 

                      ) : قال اه تعاى
 . [1/امائدة] (   

                                                        

 (.1151( واللفظ له، ومسلم برقم )2211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الديات -3
 أحكام الديات -1

 :بسبب جناية.  ورثتهأو  ،هي امال امؤدى إى جنٍي عليه الدية 

 : أقسام الدية 

 تنقسم الدية من حيث جنسها إى ثاثة أقسام:
 دية النفس .. ودية اأعضاء .. ودية امنافع.

 أو سبب لزمته ديته.وكل من أتلف إنسانا  بمبارة 
وإذا اجتمع إذا اجتمع متسببان فعليها الدية، فإذا اجتمع مباران فعليها الدية ، و

 مبارومتسبب فالضان عى امبارإا ي ثاث مسائل فالضان عى امتسبب:

 : إذا م يمكن تضمن امباركا لو ألقى أحد شخصا  مكتوفا  ي حظرة أسد فأكله.اأوى
: إذا كان امبار ا يمكن تضمينه لعدم تكليفه كصغر وجنون ، فالضان عى من نيةالثا

 أمرما باجناية.

: إذا كانت امبارة مبنية عى سبب يسوغ العمل به رعا  كا لو شهد ماعة عى شخص الثالثة
 ى الشهود.با يوجب قتله َفـُقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا: َعَمْدنا قتله، فالضان ع

 :حكم الدية 

بمبارة أوسبب، سواء كان اجاي صغرا  أو كبرا ،   جب الدية عى كل َمْن أتلف إنسانا  
 .سواء كان التالف مسلا ، أو ذميا  مستأمنا  أو معاهدا  عاقا  أو جنونا ، متعمدا  أو خطئا ، و

 ذا تنازل أهل الدم عن القصاص.إ فإن كانت اجناية عمدا  وجبت الدية حاَلة من مال اجاي

 وإن كانت اجناية شبه عمد أو خطأ وجبت الدية عى عاقلة اجاي مؤجلة ثاث سنن.
                             )قال اه تعاى :  -1

 .]21النساء/[  (                      

 بَِخْرِ  َفُهوَ  َقتيل   َلهُ  ُقتَِل  َوَمنْ ... »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َل وعن أي هريرة ري اه عنه قال: َقا -1
 .(1)متفق عليه .«ْقتََل ـيُ  َأنْ  َوإَِما ، ْفَدىـيُ  َأنْ  إَِما النََظَرْينِ 

                                                        

 ( واللفظ له.1355(، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 : أحوال وجوب الدية 

 تتعن الدية فيا يي :
 إذا اختار وي الدم الدية .. إذا عفا عن القصاص .. إذا هلك اجاي.

، اختارأحدهم القصاص ُقتل اجاي فإذا أربعة أشخاص تعلق به أربع رقاب، جايفلوقتل ا
وللثاثة الباقن ثاث ديات ؛ أن لكل واحد منهم حقا  ، لكن نبدأ باأول فاأول ، فإذا م 

 يمكن القصاص تعينت الدية.
 : حكم دية قتل اخطأ 

رات وقطارات وسفن وحافات إذا كان القاتل خطأ ي وسائل النقل الكبرة من طائ -1
فإنه جب عليه دية لكل مقتول خطأ مها كان عدد القتى ، وعليه كفارة  ،متعديا ، أو مفرطا  

واحدة عن اجميع؛ أن حقوق اه مبنية عى امساحة ، والكفارة عن اجميع من عتق ، 
 أو صيام ، فيها مشقة ، وامشقة جلب التيسر .

 ب خطأ الغر أو تعِديه لزمت الغر الديات والكفارة .إن كان احادث بسب -1
، وتعذر عليه ااحراز منها فا دية  يستطيع دفعهاإن كان احادث بسبب قوة قاهرة ا -3

بالُغـنْم،  عليه وا كفارة، ويتحمل بيت امال ديات القتى؛ أنه وارث من ا وارث له، والُغـْرم
 .امرور، وشهادة الركاب، وشهود احال وَيـحكم بذلك القاي بحسب تقرير

  الدية:يتحمل من 

 الدية يتحملها أحد ثاثة ، وهم:
 : القاتل: وجب ي ماله خاصة ي قتل العمد إذا تنازل أولياء امقتول عن القصاص.اأول
 : العاقلة: وجب عليهم الدية ي قتل شبه العمد، وقتل اخطأ.الثاي
 :بيت امال الديون والديات ي اأحوال اآتية: بيت امال: ويتحمل الثالث

فعى وي اأمر وعجز الورثة عنه ،  ن وم خِلف وفاء،ـْيإذا مات أحد امسلمن وعليه دَ  -1
 قضاؤه من بيت امال.

تل أحد خطأ أو شبه عمد، وم تكن له عاقلة مورة، فالدية تؤخذ من اجاي، فإن إذا قُ  -1
 ت امال.كان معرا  ُأخذت من بي



 
111 

 نحوما فديته من بيت امال.وكل مقتول م ُيـعلم قاتله كمن مات ي زحام، أو طواف  -3

وم يرضوا بيمن امدعى ، ونكل الورثة عن حلف اأيان ، إذا حكم القاي بالقسامة  -1
 فداه اإمام من بيت امال.، عليه 
من مات ي حد ك وظيفته إذا وجبت الدية ي خطأ وي اأمر فيا هو من اختصاص -5

 .جلد ونحوه
 : حكم العفو عن الدية 

إذا مات إنسان بحادث حصل من آخر ، فإن كان اميت عليه َد ْين ا وفاء له إا من الدية فا 
 عفو؛ أن الَدين مقدم عى امراث .

يكن وإن م يكن عليه دين ، فإن كان اجاي من امتهورين فرك العفو عنه أوى ، وإن م 
من امتهورين ، فإن كان ورثة اميت غر مرشدين فا يملك أحد إسقاط حقهم عن امجني 

 عليه ، وإن كانوا مرشدين فالعفو ي هذه احال أفضل إن حققت به مصلحة.
                     )قال اه تعاى :  -1

 .]21/النحل[  (                 
                            ) تعاى: قال اهو -1

                                     
 .[171/البقرة] (                     

 : ما ل دية فيه 

يه، وم يرف، م يضمن ما تلف إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلم صب
 .نه مأذون له به رعا  أ ؛به
َمْن استأجر شخصا  مكلفا  ليحفر له بئرا ، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب و

 ذلك م يضمنه اآمر. 
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 أقســام الديات -7

 دية النفس - 1

 : أجناس دية النفس 

 أجناس دية النفس ستة، وهي :
( 11111ل من الذهب، )( مثقا1111( شاة، )1111، )( من البقر111( من اإبل، )111)

 ( ُحّلة من الثياب.111درهم من الفضة، )
  .من الذهب جراما   1151ألف دينار من الذهب = وامثقال هو الدينار، و

 :أصل دية الرجل امسلم 

 اأصل ي الدية اإبل، واأجناس اأخرى أبدال عنها إذا غلت اإبل أو تعذرت.

 سواها ما فإذا أحر ،فإن غلت اإبل أخذ بدها امسلم مائة من اإبل، الرجل ديةفأصل 
ولوي اأمرأن ختارمن أجناس الديات ما فيه امصلحة  من موافقة َمْن هي له، بد فا

  واليرعى الناس.

أَا إَن اإبَِل َقْد َغَلْت، َقاَل: َفَفَرَضَها  عن عمر بن اخطاب ري اه عنه أنه قام خطيبا  فقال:
َر ألفا ، َوَعى َأْهِل البَقِر ِماَئتَي ـْهِل الَذَهِب َألَف ِدينَاٍر، َوَعى َأْهِل الَوِرِق اْثنَي َعَش ُعَمُر َعى أَ 

َقاَل: َوَتَرَك ِديَة َأهِل الِذَمة ، َلِل ِماَئتَي ُحَلةٍ ـَبَقَرٍة، َوَعى َأْهِل الَشاِء َألَفي َشاٍة، َوَعى َأْهِل احُ 
 .(1)أخرجه أبو داود والبيهقيَرَفَع ِمَن الِديِة.  َلـْم َيْرَفْعها فيَا 

 امسلمة مقدار دية امرأة: 
إذا ُقتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاها عى امسلمة دية امرأة 

 وجراحاته.  امسلم النصف من دية الرجل

َن ِجَراَحاِت الِرَجاِل َوالنَِساِء َتْستَِوي ي عن ريح قال: أََتاي ُعْرَوُة البَارقي  ِمْن ِعنِْد ُعَمـَر أَ 
 .()أخرجه ابن أي شيبةالِسِن َوامُْوِضَحِة، َوَما َفْوَق َذلَِك َفِدَيُة امَْرَأِة َعَى النِْصِف ِمْن ِدَيِة الَرُجِل. 

  الكفارمقدار دية: 

دية  ن أو غرهم من الكفار،الكافر سواء كان من أهل الكتاب، أو امجوس، أو َعبَدة اأوثا
                                                        

 (.12171(، وأخرجه البيهقي برقم )1511/أخرجه أبو داود برقم )حسن( 1)
 (.17117شيبة ي امصنف برقم ) /أخرجه ابن أيصحيح( 1)
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نصف دية امرأة امسلمة، سواء كانت دية  امرأة منهمدية الرجل منهم نصف دية امسلم، و
 النفس، أو اأطراف، أو اجراح، وسواء كان القتل عمدا  أو خطأ. 
، فهم ي الكفر سواء مع ملسو هيلع هللا ىلصفاجميع كفار ؛ أن أهل الكتاب كفروا باإسام بعد بعثة النبي 

فار، وي دخول النار سواء ، وي الدية سواء ، إا ما خصه الدليل من جواز نكاح نساء الك
 أهل الكتاب، وأكل ذبائحهم ، دون سائر الكفار.

 (                            )قال اه تعاى :  -1
 .]15آل عمران/[
دَيُة َعْقِل اْلَكافِِر نِْصُف  »ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اه و -1

 .(1)أخرجه أمد والرمذي. «دَيِة َعْقِل امْؤِمِن 

 :مقدار دية اجنن 

ر دية ـدية اجنن إذا سقط ميتا  بجناية عى أمه ُغَرة عبد أو أمة، قيمتها مس من اإبل، ُعش
 ّلت أو كثرت. ـقَ  ،أمه، ودية الرقيق قيمته

ا َرَمْت  ُهَذْيلٍ  ِمنْ  اْمَرَأتنِ  َأنَ عنه  عن أي هريرة ري اه  ،َجنينَها َفطََرَحْت  اْأُْخَرى إِْحَداُمَ
 .()متفق عليه .َأَمةٍ  َأوْ  َعبْدٍ  بُِغَرةٍ  فِيَها ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َفَقَى 

 :حكم قتل الذمي 

مرأن ، ولوي اأ حرم قتل الذمي مستأمنا  أو معاهدا ، وَمْن قتله فقد ارتكب إثا  عظيا  
 يعِزره با حقق امصلحة ، ويدفع امفسدة .

َمْن َقتََل ُمَعاَهدا  َلـْم َيَرْح َراِئَحَة : »قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها عن النبي 
 .(6)أخرجه البخاري«. اجَنَِة، َوإَن ِرَحَها ُيْوَجُد ِمْن َمِسَرِة َأْرَبـِعَن َعاما  

 اجاي: حكم الدية إذا مات 

من قتل شخصا  عمدا  ثم مات اجاي فيسقط القصاص ؛ لفوات حل القصاص باموت، 
 ويبقى حق أولياء امقتول ي الدية أو العفو. 

                                                        

 (، وهذا لفظه.1113( ، وأخرجه الرمذي برقم )2221/ أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
 (.1211( واللفظ له، ومسلم برقم )2211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.3122برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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 الدية فيا دون النفس - 7
 : أقسام اجناية 

 إن م يعف امجني عليه عن اجاي. إذا كانت اجناية فيا دون النفس عمدا  ففيها القصاص

إن م يعف امجني عليه عن  وجب الدية قصاص، فا خطأ أو شبه عمدانت اجناية وإن ك
 أقسام الدية فيا دون النفس :   اجاي.

 الدية فيا دون النفس تنقسم إى ثاثة أقسام: 

  : دية اأعضاء ومنافعهاالقسم اأول:  

، واللسان، والذكر، كاأنف كاملة ففيه دية النفس ما كان ي اإنسان منه يء واحد: -1
لب ونحوها واجلد،واللحية،   ومثلها ذهاب السمع، والبر، والكام، والعقل.  ، والص 

واليدين،  ، كالعينن، واأذنن، والشفتن، والبيضتن ما كان ي اإنسان منه شيئان: -7
احد منها حوها ففي كل وامرأة، والثدين ون ، واأليتن، وَأْسَكتيينوالرجلن، واللحْ 

منفعة أحدما ففيه نصف الدية، وإن ذهبت  ْت فإن ذهبَ  ،نصف الدية، وفيها معا  الدية كاملة
 منفعتها معا  فالدية كاملة، وي عن اأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة. 

كأجفان العينن اأربعة، ففي كل واحد ربع الدية، ما كان ي اإنسان منه أربعة أشياء:  -3
  ميعها الدية كاملة. وي

ر ـففي كل أصبع ُعش، كأصابع اليدين والرجلن :أشياء ما كان ي اإنسان منه عرة -4
رة ميعا  الدية، وي أنملة كل أصبع ثلث دية اأصبع، وي أنملة اإهام ـالدية، وي العش

 .نصف ديته
 ففيها الدية كاملة. وإن ذهبت منفعة أصبع ففيه ُعر الدية، وإن ذهبت منافع اأصابع

                        )قال اه تعاى : 
 : دية اأسنان  .]21/النحل[  (              

 ،، وأربعة أنياب ، أربع ثنايا، وأربع رباعياتسنا  علويا  وسفليا   أسنان اإنسان اثنان وثاثون
 .ي كل جانب عرة ،رون رسا  ـوعش
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 دية الشعر :  . ( بعرا  121، ودية ميع اأسنان )كل واحد من اأسنان مس من اإبلوجب ي 

  جب الدية كاملة ي كل واحد من الشعور اأربعة إذا ذهبت، وهي:
ي احاجب جب و، أهداب العيننشعر شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر احاجبن، و
 دية العضو امشلول :  ية. الواحد نصف الدية، وي اهدب الواحد ربع الد

 ، ي كل واحدة إذا ذهبت ثلث ديتها. والعن التي اتبر ي اليد الشاء،جب 

  : دية الشجاج واجروحالقسم الثاي: 

 ما جرح بقية البدن.واجرح :  اسم جرح الرأس والوجه خاصة، ة:جَ الَش 

 دية.ومس فيها مقدر رعي من ال ..مس فيها حكومة والشجاج عر:

 اخمس التي فيها حكومة هي: الشجاج ف

 حرص اجلد وتشقه وا يظهر منه دم. التي وهي  احارصة: -1

 وهي التي يسيل منها الدم القليل.  البازلة: -1

 وهي التي تشق اللحم.  الباضعة: -3

 وهي الغائصة ي اللحم.  امتامة: -1

 يقة تسمى السمحاق. وهي التي بينها وبن العظم قرة رق السمحاق: -5

 بل فيها حكومة. رعا  ، هذه الشجاج اخمس امتقدمة ليس فيها دية مقدرة ف

م وهي به قد برئت، فا نقص م امجني عليه كأنه عبد ا جناية به، ثم يقوَ أن يقوَ  واحكومة:
، ويراعى ي احكومة وجتهد احاكم ي تقديرها ،من القيمة فله مثل نسبته من الدية

  .صول الَشن،وحصول الضـرر، وحصول اأمح
 اخمس التي فيها مقدر رعي فهي: الشجاج وأما 

 وديتها امقدرة رعا  مس من اإبل. ، وهي التي وصلت إى العظم وأوضحته ضحة:وْ امُ  -1

 ح العظم وهشمه، وفيها عر من اإبل. ِض وْ ـوهي التي تُ  اهاشمة: -1

 ح العظم وهشمه وتنقله، وفيها مس عرة من اإبل.ِض وْ ـالتي تُ وهي  ة:ـِقلـنَ ــامُ  -3

 . الكاملة وهي التي تصل إى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية امأمومة: -1
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 :اجائفةدية   وهي التي خرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضا . الدامغة: -5

  .، أو الصدر، أو احلق ونحوهاهي اجرح الذي يصل إى باطن اجوف، أو الظهر اجائفة :

،  ، فإن بلغ اجوف ففيه ثلث الديةكالظهر والبطن والصدر إذا كان اجرح ي سائر البدنف
 ففيه حكومة.  كجرح حم اليد والرجل ونحوما وإن م يبلغ اجوف

  دية العظام:القسم الثالث: 

 جب الدية ي كر العظام كا يي:

  مستقيا  ففيه بعر. الضلع إذا ُكر ثم ُجر -1

 رت مستقيمة ففيها بعر، وي الرقوتن بعران. رت ثم جُ الرقوة إذا كُ  -1

 ر مستقيا  بعران.إذا ُج ، ي كر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق  -3

 .إذا م جر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة -1
لب إذا ُكر فلم ينجر ففيه ا  بقية العظام ليس فيها يء مقدر بل فيها حكومة. ، ولديةوالص 

وإذا طلب امجني عليه من اجاي تكاليف العاج بدا  من الدية فليس من حقه ذلك، بل 
يعطيه امقدر رعا  من الدية، قليا  كان أو كثرا ، وعليه أن يرى بحكم اه ورسوله: 

روى أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن  من الديات ي أحكام ما سبقو  .[51/امائدة] (              )
: -وفيه-أنه كتب إى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات  ملسو هيلع هللا ىلصجده عن النبي 

الِلَساِن  وياأَنِف إَذا ُأْوِعَب َجْدُعُه الِدَيُة،  ويالنَْفِس الِدَيَة ِماَئة  ِمَن اإبِِل،  يَوَأَن »... 
ْلِب الِدَيُة،  ويالَذَكِر الِدَيُة،  ويالبَيَْضتَْنِ الِدَيُة،  ويالَشَفتِن الِدَيُة،  ويالِدَيُة،   ويالص 

ُلُث اجَاِئَفِة ثُ  ويامَْأُموَمِة ُثُلُث الِدَيِة،  ويالِرْجِل الَواِحَدِة نِْصُف الِدَيِة،  ويالَعيْنَْنِ الِدَيُة، 
ر  ـُكِل َأْصبُـٍع ِمْن َأَصابِـِع اليَِد َوالِرْجِل َعْش  ، ويَرَة ِمَن اإبِلِ ـِقَلِة َخـْمَس َعْش ـنَ ـــامُ  ويالِدَيِة، 

امُْوِضَحِة َخـْمس  ِمَن اإبِِل، َوَأَن الَرُجَل ُيـْقتَُل  ويالِسِن َخـْمس  ِمَن اإبِِل،  ويِمَن اإبِِل، 
 . (1)أخرجه النسائي والدارمي«. ْرَأِة، َوَعى َأْهِل الَذهِب َألُف ِدينَارٍ بِامَ 

                                                        

 (.1177برقم ) (، وأخرجه الدارمي1153/ أخرجه النسائي برقم )صحيح( 1)
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 الباب الثامن

 

 كتاب احدود

 ويشتمل عى ما يي:    

 أحكام احدود -1
 شمل :: وت أقسام احدود -7

 الزنىحد  -1

 ذفـالقحد  -7          

 حد الرقة -3

 قطاع الطريقحد  -4

 ل البغيـأهحد  -5

 ( ، النذراليمن ،  ، الردة لتعزيرا )
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 كتـاب احــدود
 أحكام احدود -1

  :أجل حق اه تعاى. معينة قوبة مقدرة رعا  ي معصية هو عاحد 

 وتطلق احدود ي اإسام عى عدة أمور هي:
   [.112البقرة/ ]             الواجبات الرعية كا قال سبحانه: -1
 [.117البقرة/ ]             امحرمات كا قال سبحانه: -1
حدود الرعية كحد الزنى، وحد الرقة، وحد القذف العقوبات امقدرة رعا  كا -3

 ونحوها من عقوبات امعاي.
ما حصل به التعريف لليء ليتميز عن غره فيقال: حد الوضوء، وحد الصوم، وحد  -1

 الزكاة ونحو ذلك.
 النصيب امقدر لكل وارث كالنصف أو الربع أو السدس ونحو ذلك كا قال سبحانه:  -5

                        
 [.13] النساء/                      

 امراسيم، وهي العامات التي تفصل بن جارين، فيقال: هذه حدود أرض فان. -2
 احدود:  أنواع 

 حدود اه نوعان :
اتباع ، أو أو النقص منها ،نها بالزيادة عليهاد منع َمْن كان فيها من اخروج عحدو: اأول
      ) :التي  يقول اه عنها ، وهيالتي أمر اه ها وهذه هي الواجبات واأحكام غرها،

 .]112البقرة /  [ (                          
وهذه هي الكبائر وامحرمات التي  ، كان خارجها من الدخول فيها نْ حدود منع مَ : الثاي

 .وهذه هي امقصودة هنا ، ]117البقرة /  [   (            ) :يقول اه عنها

 حدود اه ي اأوامر الرعية، فا نتعداها بزيادة أو نقص أو ترك إى غرها. فاأول
 حدود اه ي امناهي الرعية، فا نقرها أبدا . والثاي
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 احدود:  عدد 

 ، وهي: مسةاحدود ي اإسام 

 .أهل البغيحد و ..قطاع الطريقحد و ..الرقةحد و..القذفحد و ..حد الزنى
 ولكل جريمة من هذه اجرائم عقوبة حددة رعا . 

 (                             ):قال اه تعاى
 حكمة مروعية احدود:  .]117البقرة /  [

 .عنه مر به، واجتناب ما هىل ما أَ عْ أمر اه عز وجل بعبادته وطاعته، وفِ 
رعه اجنة، وعى خالفته النار، فإذا ـوَحَد حدودا  مصالح عباده، ووعد عى االتزام بش

     )  : اه ها باب التوبة وااستغفار فتح ،وقارفت الذنب ،ت نفس اإنسانحَ مَ ـَج 
 .[111/النساء] (                            

التعدي بوأبت إا أن تغشى ماه، وتتجاوز حدوده  ،هعى معصية االنفس إذا أرت ف
حها بإقامة حدود اه َا ـح جِ بْ فا بد من كَ  ،أنفسهم وأ ،أعراضهم وأ ،عى أموال الناس

، ونعمة بعباده واحدود كلها رمة من اه تعاى، تعاى؛ ليتحقق لأمة اأمن والطمأنينة
 عى اجميع. 
             ): قال اه تعاى

 حفظ الرورات اخمس:   .]3امائدة / [ (              

رورات، ـرورات اخمس، وإقامة احدود حمي تلك الضـحياة اإنسان قوامها حفظ الض
وبإقامة حد  ..رقة ُتصان اأموالـوبإقامة حدالس ..فبالقصاص ُتصان اأنفس، وحافظ عليها

ابة ُيصان اأمن وامال واأنفس رَ احِ  وبإقامة حد.. ن اأعراضالزنى والقذف ُتصا
، ُيصان الدين كله والتعزيراتوبإقامة احدود ، ُتصان العقول انالسكر بجلدو.. واأعراض
 .، والنفوس كلهاواحياة كلها

          ) :قال اه تعاى -1
                                           

 .]15/  احديد[ (  
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 (                                 )وقال اه تعاى:  -1
 :فقه احدود  .[11/اأنعام]

 .معينةاحدود الرعية : عقوبات مقدرة رعا  عى معصية 
ك رْ ـوتَ  أو مباح، رع عى غر معصية، فا حد عى ترك واجبـوليس هناك عقوبة ي الش

،  ذا كانت ردة ففيه القتل، والقتل بالردةإل امحرم، لكن ليس فيه عقوبة إا عْ الواجب يتضمن فِ 
 يمكن أن ؛ أن احد حق ه ا بد من تنفيذه ، وا والقصاص بقتل العمد ليسا من احدود

 .وأما القصاص فيسقط بالعفو ؛ أنه حق آدمي ، فله أن يسقطهيسقط حتى لو تاب صاحبه ، 
 والردة يسقط القتل فيها بالتوبة، والرجوع إى اإسام.

                                : قال اه تعاى
                                        

 فقه إقامة احدود:   .]32-31/  امائدة[

عليه، تطهره من دنس اجريمة وإثمها، احدود زواجر عن امعاي، وجوابر من أقيمت 
 :الرعية حدود اه  .يتجدد ، وحفظ اأمة من ر حققوتردع غره عن الوقوع فيا وقع فيه

ومن ، رقة ونحوماـهي حارمه التي منع من ارتكاها وانتهاكها كالزنى، والسحدود اه 
 .الواجباتوغرها من  ما حَده وقَدره كامواريث اه حدود

 رعـه الشواحدود امقدرة الرادعة عن حارم اه كحد الزنى والقذف ونحوما ما حدَ 
 ا جوز فيه الزيادة وا النقصان. ره كامواريث ونحوها من اأحكاموقدَ 

                                 ):  قال اه تعاى
 دود:الفرق بن القصاص واح  .]7احر /  [ (  

جرائم القصاص احق فيها أولياء القتيل، وامجني عليه نفسه إن كان حيا  من حيث استيفاء 
 .إذا طلبوه ، أو العفو، واإمام منفذ لطلبهمالقصاص
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أها حق ه ا بدمن  ؛إسقاطها بعد أن تصل إليه فاجوز رها إى احاكم،مْ أما احدود فأَ 
أما ، ـعفى عنها ببدل كالدية، أو ُيـعفى عنها با مقابلوكذلك جرائم القصاص قد يُ ، تنفيذه

ما ي  ؛بعوض أو بدون عوض ،الشفاعة فيها مطلقا   وا ،احدود فاجوزالعفو عنها
وبإقامة القصاص واحدود حيا اأمة حياة  ،والرامستطر التهاون ها من الباء العظيم،

 .طيبة مطمئنة
                           )  قال اه تعاى:  -1

 .[12-11/الرعد] (                    

 .]172/  البقرة[  (           ): قال اه تعاىو -1

  :من يقام عليه احد 

زم أحكام اإسام من ، ملت ، ذاكر، عام بالتحريم ، متعمد ، عاقل بالغ كل قام احد عىي
 .مسلم وذمي

 .(1)أخرجه مسلم«. َقْد َفَعْلُت »، قال اه:  (        )   ما نزلت:و

ُرفَِع الَقَلـُم َعْن َثاَثٍة: َعِن النَاِئِم َحتَى َيْستَيِْقَظ، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه عن النبي و
 .()خرجه أمد وأبو داودأ«. ِن َحتَى َيـْعِقَل َيـْحتَِلـَم، َوَعِن امَـْجنُوَوَعِن الَصبِِي َحتَى 

  :حكم تأخر إقامة احد 

؛ ما ي ذلك من امصلحة العامة ، وامبادرة إى تنفيذ  رعا   جب إقامة احد فورا  إذا ثبت
جوز تأخر إقامة احد لعارض يرتب عليه مصلحة لإسام كا ي و، أمر اه عز وجل

، أو  ، أو مرضلعذره كا ي تأخره عنه تالغزو، أو يرتب عليه مصلحة للمحدود ذا
 ق به كاحمل والرضيع ونحوما. َمْن تعلَ  مصلحةِ 

  :من يتوى إقامة احدود 

 ، ي جامع الناس رة طائفة من امؤمننـ، بحض يتوى إقامة احد إمام امسلمن أو من ينيبه
 ، وا تقام احدود ي امساجد.كساحات اأسواق 

                                ):عاىقال اه ت -1 
                                                        

 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (، وهذا لفظه.1113(، وأخرجه أبو داود برقم )211/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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                                  ) 
 .]12/  ص [
                                       )  وقال اه تعاى:  -1

 .[1/النور] (                      

 دود ي مكة: حكم إقامة اح 

وا جرما   فاحرم ا يعيذ جانيا   ،وغرها ي مكةإذا ثبتت إقامة احدود والقصاص  بج
 ،أو حبسا   ،حد من حدود اه تعاى سواء كان جلدا  قصاص أو فمن وجب عليه ، وا فاسقا  
 أقيم عليه احد ي احرم وغره.، أو قتا  

                      )  قال اه تعاى: 
                            

 .[15]امائدة/ (                    

  :صفة اجلد ي احدود 

يكون اجلد بسوط ا جديد وا َخِلق، وا ُيـجَرد امروب من مابسه، وُيفَرق الرب 
 . لئا تتكشف ُتشد عى امرأة ثياهاعى بدنه، وَيتقي الوجه، والرأس، والفرج، وامقاتل، و

  :احكم إذا اجتمعت عليه حدود 

تداخلت، ، مرارا ، أو رق مرارا   أحد تعاى من جنس واحد بأن زنى ٬إذا اجتمعت حدود 
وُيبدأ ، وإن كانت من أجناس كبكر زنى ورق فا تتداخل، فا ُيـحد إا مرة واحدة
 ثم ُيـقطع.  ،باأخف، فيُـجلد للزنى

              ):  قال اه تعاى

 .]21/  النحل [ (        

  أنواع اجلد: أشد 

 ثم جلد التعزير.، ثم جلد التعزيري اخمر، ثم جلد القذف، احدود جلد الزنى اجلدي شدأ
  :حكم من أقر باحد عند اإمام 

 وا يسأله عنه. ،عليهفالسنة أن يسر  ،من أقر بحد عند اإمام وم يبينه
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َفَجاَءُه َرُجل  فَقاَل: َيا َرُسوَل اه،  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَنِس ْبِن َمالٍِك َرِيَ اه َعنْـُه َقاَل: ُكنُْت ِعنَْد النَبِِي 
ى َمَع النَبِِي ـَرِت الَصاُة، َفَصلَ ـَي، َقاَل: َوَلـْم َيْسأْلـُه َعنْـُه، َقاَل: َوَحَض ـأَصبُْت َحّدا ، َفأِقْمُه َعلَ  إِِي 
ِي أَصبُْت َحّدا ، َفأِقْم الَصاَة، َقاَم إَِليْـِه الَرُجُل فَقاَل: َيا َرُسوَل اه، إِ  ملسو هيلع هللا ىلصى النَبِي  ـَ، َفَلـَا َقضملسو هيلع هللا ىلص
ْنبََك، أْو ذ َفإَِن اه َقْد َغَفَر َلَك »َقاَل: َنَعْم، َقاَل: «. يَْس َقْد َصَليَْت َمَعنَا؟أل»َقاَل: ،   كتاب اهيَ 

 .(1)متفق عليه«. َقاَل: َحَدكَ 

  :فضل السر عى النفس والغر 

، ويستحب من علم به أن يسر تعاى  يستحب من أتى ذنبا  أن يسر نفسه ويتوب إى اه
 حتى ا تشيع الفاحشة ي اأمة.، عليه ما م يعلن بفجوره 

                  ):  قال اه تعاى -1

 .]12/  النور [ (              

 إَا ُمَعاىُكل  ُأَمتِي »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1
ُه اه ُح َوَقـْد َستَـرَ الَليِْل َعَمـا ، ُثَم ُيْصبامُـَجاِهِريَن، َوإَن ِمَن امُـَجاَهَرِة أَْن َيـْعَمَل الَرُجُل بِ 

 «.ُح َيْكِشُف ِسْرَ اه َعنْـهُ َوُيْصب اَت َيْسُرُه َرب ـُه،َوَقْد بَ  َفيَـُقـوُل: َيا ُفـاُن َعِمْلـُت البَاِرَحـَة َكـَذا َوَكَذا،
 .()متفق عليه

َمْن َنَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -3
ْنيَا، َنَفَس اه َعنْـُه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َيَس كُ   َر اه َعَليْـِه يـٍر َيَس ـ ُمْعِس َر َعىـَرِب الد 

هُ  ْنيَا َواآِخَرِة، َوَمْن َسَرَ ُمْسِلـا  َسَرَ ْنيَا َواآِخَرِة، َواه ي ااه ي الد  َكاَن الَعبِْد َما   َعْونِ لد 
 .(6)أخرجه مسلم«.  َعْوِن َأِخيهِ الَعبُْد ي

  :حكم الشفاعة ي احدود 

 .، والذكر واأنثى القريب والبعيد، والريف والوضيعكل جان ، جب إقامة احد عى 
أو  وإذا بلغت احدود احاكم َحُرم أن يشفع ي إسقاطها أحد، أو يعمل عى تعطيلها

 .ساد العظيم؛ ما ي ذلك من الف تبديلها
                                                        

 (.1721( واللفظ له، ومسلم برقم )2113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1221( واللفظ له، ومسلم برقم )2122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1222برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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وحرم عى احاكم قبول الشفاعة، وجب عليه إقامة احد إذا بلغه، وا جوز أخذ امال 
 سقط عنه احد.من اجاي ليُ 

ع بن فسادين عظيمن: ليعطل حدود اه فقد م عليه احد سيقاممن خذ امال ومن أ
 ل امحرم.عْ وفِ  ،وأكل السحت ..وترك الواجب  ،تعطيل احد

                      ):  ل اه تعاىقا -1

 .]12/  ص [ (                     

تهم امرأة امخزومية التي رقت فقالوا: َمْن عن عائشة ري اه عنها أن قريشا  أمَ و -1 
ُئ َعَليْـِه إا أَُساملسو هيلع هللا ىلصُيَكِلـُم َرُسوَل اه   ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكَلـَم َرُسوَل اه ملسو هيلع هللا ىلصَمُة ِحب  َرُسوِل اه ، َوَمْن َيـْجَرِ

َل َمْن َكاَن ـَها النَاُس إَنَا َض َيا َأي»اَم َفَخَطَب َفَقاَل: ُثَم قَ « ؟ه َحٍد ِمْن ُحُدْوِد اْشَفُع يَأت»َفَقاَل: 
يُف َقبَْلُكْم َأهُ  َق الَرِ َق  ـْم َكاُنوا إَذا َرَ يُف فِيِهـْم أََقاُموا َعَليْـِه احََد، َواْيـُم الَضعَتَرُكوُه، َوإَذا َرَ

َقْت َلَقطََع ُمـَحـَمد  َيَدَها  .(1)متفق عليه«. اه َلْو َأَن َفاطَِمَة بِنَْت ُمـَحـَمٍد َرَ

 :حكم الصاة عى امقتول 

دفن ي مقابر ى عليه، ويُ ـامقتول قصاصا  أو حدا  أو تعزيرا  إن كان مسلا  ُيـغَسل وُيَصلَ 
به أن يرك الصاة ، وقاتل نفسه يصي عليه امسلمون ، ولإمام ومن ُيقتدى  امسلمن

 .، وزجرا  لغرهعليه عقوبة له
حفر له ى عليه، وا ُيدفن ي مقابر امسلمن، فيُ ـوا ُيَصلَ  ،وامقتول مرتدا  كافر ا ُيـغسل

 ويوارى فيها كالكافر.  ي فاة من اأرض حفرة

 إقامة احدود : حكم 

؛ ما ي ذلك من حصيل امصالح ، ودفع  ملسو هيلع هللا ىلصجب إقامة احدود التي رعها اه ورسوله 
إقامة احدود الرعية عى  اجرائم احسمها ويقي امجتمع من رها إافامفاسد، 
 وذلك من العقوبات الوضعية فهونحو  اجناة أو سجن، أما أخذ الغرامة امالية، مرتكبيها

 وزيادة ر.  وضياع فر،فر عى كُ وكُ  ، حكم بغر ما أنزل اه
                              ):  قال اه تعاى
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 .]51 -12امائدة /  [ (              
 ر امسلم :حكم إقامة احد عى غ 

 .. وامعاهد. والذمي .. وامستأمن .امسلم . اأنفس امعصومة أربع:
 امسلم .. والذمي. فصنفان :اإسام أما املتزمون أحكام 

د إا فيا فالذمي ملتزم أحكام اإسام ، لكنه ا يطالب بالعبادات ، وا يقام عليه اح
 ؛ريعة ، فإذا زنى بامرأة مثله أقمنا عليه احد كل فالزنى حرم ي يعتقد حريمه كالزنى، 

فإذا كان ليس أها  ، الذنب ، وتكفر: امنع من الوقوع ي مثلهاالزنى فيه علتانحد أن 
 أنه كافر أقمنا عليه احد للعلة الثانية، وهي امنع من الوقوع ي مثلها. الذنبلتكفر

ا َفَأَمَر ِهَِا َزَنيبَِرُجٍل ِمنُْهْم َواْمَرَأٍة  ملسو هيلع هللا ىلصا إَِى النَبِِي ؤَجا َأَن اْليَُهودَ  ري اه عنها  عن ابن عمر
 .(1)متفق عليه .ْسِجِد امَ نَاِئِز ِعنَْد اجَ ِمْن َمْوِضِع  ا  َقِريبَفُرِمَا 

 :اجهل الذي يمنع من إقامة احد 

حرام أو ليس اجهل با يرتب عى الفعل امحرم ليس بعذر، أما اجهل بالفعل هل هو 
 وا يعلم أن حده الرجم أو اجلد فهذا ا يعذر، بحرام فهذا عذر، فمن يعلم أن الزنى حرام 

ومن جهل أن الزنى حرام كحديث عهد بإسام فهذا ، بجهله، بل يقام عليه احد وهكذا
 ُيعذر بجهله ؛ أن اأحكام ا جب إا بعد العلم ها ، والتمكن من فعلها.

                    ):  اىقال اه تع

                              

 .]112/  البقرة [ (                 
 
 
 
 

                                                        

 (.1222( واللفظ له، ومسلم برقم )1312، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)



 
111 

 أقسام احدود -7
 حكم الزنى:  ي ُقبل امرأة ا حل له.  تغييب احشفةهو  الزنى:  حد الزنى - 1

 .و من أعظم اجرائم، وأكر الكبائر بعد الرك باه، وقتل النفس بغر حقالزنى حرم، وه
 بحسب حال الزاي ، وبحسب حال امزي ها . وهو يتفاوت ي الشناعة والقبح

وأشنعها،  من أعظم أنواعه، والزنى بحليلة اجار رم،حْ فالزنى بذات زوج، والزنى بذات امَ 
 . وزنى الثيب أعظم من زنى البكر

                                    ):  قال اه تعاى -1
 .[3/النور]  (         

ا َيـِحل  َدُم اْمرئ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
يُِب الَزاي، َوالنَفُس ـإْحَدى َثاٍث: الثَ ُمْسِلـٍم، َيْشَهُد َأْن ا إَلـَه إا اه، َوَأِي َرُسوُل اه، إا بِ 

 .(1)متفق عليه«. بِالنَْفِس، َوالتَاِرُك لِِدينِـه، امَفاِرُق لِْلـَجـَاَعةِ 
أي الذنب أعظم عند  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: سألت رسول اه و -3

، َقاَل ُقْلُت :ُقْلُت َلـهُ  َقاَل « نِّدا  َوُهَو َخَلَقَك  ٬َأْن َتـْجَعَل »اه؟ قال:  ؟ :إَن َذلَِك َلَعظيم  ُثَم َأي 
؟ َقاَل:  :ُقْلُت « ُثَم َأْن َتْقتَُل َوَلَدَك َمـَخاَفَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك »َقاَل:  َزاَي َحِليَلَة ــُثَم َأْن تُ »ُثَم َأي 
 أرار الزنى:   .()متفق عليه«. َجاِركَ 

م امفاسد، وهي منافية مصلحة نظام العام ي حفظ اأنساب، مفسدة الزنى من أعظ
 ، وصيانة اأعراض. وماية الفروج، وحفظ احرمات

 والزنى جمع خال الر كلها، ويفتح عى العبد أبوابا  من امعاي، ويوِلد اأمراض النفسية
سقطهم من أعينهم، يُ ة، ور العباد من الزنانفِ ي، ويورث الفقر وامسكنة، و واجسدية والقلبية
 . تعاىوهذه اأسباب حَرمه اه ، د سياء الفساد ي وجه فاعله، ووحشته من الناسويولِ 

 .[31/اإراء](                  ):  قال اه تعاى
                                                        

 ( واللفظ له.1272(، ومسلم برقم )2171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.12(، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  :سبل الوقاية من الزنى 

 .وِحْفظ النسل ، م اإسام بالنكاح الرعي أسلم طريقة لتريف الغريزة اجنسيةنظَ 
وغض وأمر بالصوم ، فأمر باحجاب، ،  روعـرف ي غر هذا الطريق امشـأي تص منعو

ر، وهى عن رب النساء باأرجل، والترج، وااختاط، وإبداء الزينة، وخلو الرجل ـالبص
 رم، وذلك كله لئا يقع كل منحْ ـباأجنبية، أو مصافحتها، كا هى عن سفر امرأة بغر مَ 

 الرجل وامرأة ي فاحشة الزنى.
                  ):  قال اه تعاى -1

                                    
 .[31-31/النور](               

               ):  قال اه تعاىو -1

 زنى: أقسام ال  .[52/حزاباأ](               

ُكتَِب َعى ابِن آَدَم َنِصيبُـُه ِمَن الِزَنى، ُمْدِرك  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
ُم، َذلَِك َا َمـَحاَلَة، َفالَعيْنَاِن ِزَناُهـَا النََظُر، َواأُذناِن ِزَناُهـَا ااْستِـَاُع، َوالِلَساُن ِزَناُه الَكا

اليَُد ِزَناَها البَطُْش، َوالِرْجُل ِزَناَها اخَُطا، َوالَقْلُب َيـْهَوى َوَيتَـَمنَى، َوُيَصِدُق َذلَِك الَفْرُج وَ 
 :ي الدنيا عقوبة الزاي  .(1)متفق عليه«. َوُيَكِذُبـهُ 

 الزاي إما أن يكون حَصنا  أو غر حَصن.
، وما حران مكلفان ،ي ُقبلها بنكاح صحيح ، وهو من وطئ زوجته بيِ ـهو الث: نامحَص و

 والبكر من ليس كذلك.

 رجا  كان أو امرأة، مسلا   ،أن ُيرجم باحجارة حتى يموت :هي عقوبة الزاي امحصن -1
 أو كافرا .  كان

رجا  كان أو امرأة،  ،َرب سنةـغَ ـجلد مائة جلدة، ويُ ـأن يُ  :هي عقوبة الزاي غر امحصن -1
 رجا  كان أو امرأة. ،غَربُيـجلد مسن جلدة، وا يُ والرقيق 

                                                        

 ( واللفظ له.1257لم برقم )(، ومس2113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .د إن م َتَدع شبهة أو إكراها  حَ ـإذا ملت امرأة ا زوج ها وا سيد فإها تُ و
 .مهر مثلهاوها  ،؛ أها معذورة من استكره امرأة عى الزنى فعليه احد دوهاو

                                                    ):  قال اه تعاى -1
 .[1/النور]  (                     

َقْد  أنهَفَحَدَثُه  ملسو هيلع هللا ىلص اهِمْن أَْسَلْم َأتى َرُسوَل  َأَن َرُجا   ري اه عنه عبد اهَعْن َجابر ْبِن و -1
  .ُرِجَم َوَكاَن َقْد ُأْحِصنَ ـف ملسو هيلع هللا ىلص اهبِِه َرُسوُل َزَنى َفَشِهَد َعى َنْفِسِه َأْرَبَع َشَهاَداٍت َفَأَمَر 

.(1)متفق عليه  : عقوبة الزاي ي اآخرة 
للزنى عقوبة شديدة، فعقوبته ي الدنيا: احد الصارم بالرجم للمحصن، واجلد والتغريب 

 .لغر امحصن
ور ـن  ـعراة ي تَ  جمع الزناة والزوايـوعقوبته ي اآخرة إن م يتب: الوعيد الشديد، حيث يُ 

 .، ويضاعف هم العذاب ي نار جهنم
                                            )  قال اه تعاى: 

                                             
                                  

 .[71-21/الفرقان] (                                

 :روط حد الزنى 

 يشرط لوجوب احد ي الزنى ثاثة روط: 

 . ا حل له تغييب حشفة أصلية ي ُقبل امرأة حية :اأول

 انتفاء الشبهة، فا حد عى من َوطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.  :الثاي

 ين أو أحدما:ويثبت بأمر ثبوت الزنى:  :الثالث

به أربع مرات من كان متها  ي  به من ُعرف بالعقل مرة واحدة، وُيـقرّ  بأن ُيـقرّ  ،اإقرار -1
 ضعف عقله، وي كليها يرح بحقيقة الوطء، ويستمر عى إقراره إى إقامة احد عليه. 

 بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمن. ، الشهادة -1
                                                        

 (.1221(، واللفظ له ، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)



 
111 

بالفحص الطبي ، وا بالتصوير ، وا بالتسجيل ، وا غرها ؛ أن تلك  وا يثبت الزنى
قد جعل مبدأ درء الوسائل حتملة ا يقينية ، وقد يعرها اخطأ أو اهوى ، واإسام 

، ويبني عى ذلك تعزير قاي أن جعلها قرينة يستعن ها، لكن للاحدود بالشبهات
 امتهم بالزنى با يراه مناسبا  .

                                قال اه تعاى: 
 .[7/احر]         

  :من يقام عليه حد الزنى 

فوجب ، ؛ أنه حد ترتب عى الزنى  يقام حد الزنى عى الزاي مسلا  كان أو كافرا   -1
 والقطع ي الرقة. ، عى الكافر كوجوب القود ي القتل

 وتغريب.  فلكٍل حده من رجم، أو جلدٍ  محصن بغر امحصنةإذا زنى ا -1

 فلكل واحد حكمه ي احد.، سه بأن زنت حرة بعبد كْ وعَ  ةٍ ـمَ إذا زنى احر بأَ  -3

يقام احد عى الزاي إذا كان مكلفا ، ختارا ، عاما  بالتحريم، بعد ثبوته عند احاكم  -1
 أو شهادة، مع انتفاء الشبهة. ،بإقرار

 تنكشف.  لئا لكن امرأة ُتشد  عليها ثياها ،- امرأةرجا  كان أو -حفر للمرجوم ي الزنىـيُ  او

 .أول من يرجم، ثم الناسأو نائبه فاإمام  ،، أو اعرفت به أيا امرأة حبلت من الزنىو
 س. ، ثم الناأو نائبه فإن ثبت حد الزنى بشهـادة أربعـة شهود فهم أول من يرجـم، ثم اإمام

 :حكم الزوجية بعد الزنى 

رم عى زوجها، حْ ـرم عليه زوجته، وكذا لو زنت امرأة ا تَ حْ ـإذا زنى رجل وهو متزوج فا تَ 
 لكنها ارتكبا إثا  عظيا ، فعليها التوبة وااستغفار. 

 . [31 ]اإراء/ (          )قال اه تعاى:  -1
                          )  وقال اه تعاى:  -1

 .[32]امائدة/ (       

 : حكم ابن الزنى 

ولد الزنى ينسب إى أمه ا إى الزاي ، وينسب إليها نسبة رعية تثبت ها اأحكام من 
 ثبوت امحرمية ، ويرثها وترثه .
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جهة اأب منقطع ، وولد الزنى ليس بينه وبن أبيه من الزنى نسب وا توارث ؛ أن نسبه من 
والولد من الزنى ا ينسب إى الزاي ولو تزوج بأمه التي زنى ها ، وا يكون َمـْحرما  لبنات 

 الزاي من غر أمه ، لكن حرم عليه أن يتزوج بواحدة منهن .
وحرم عى الزاي أن يتزوج ابنته من الزنى ، أها من مائه ، كا حرم عى ولد الزنى أن 

 أمه الزانية . يتزوج من
واحمل من سفاح ليس عذرا  إباحة اإجهاض ، وفِـْعل ذلك يؤدي إى حصول جريمتن 

 .بغر حقإثمها عظيم ، أوها : الزنى ، وثانيها : القتل 
 (                      )قال اه تعاى:

 . [112البقرة/]

  َرم:ح  ـحكم من زنى بذات م 

؛ وهو عام بتحريم ذلك وجب قتله نامرأة أبيه ونحوه وأبنته  وأرم كأخته حْ ـمن زنى بذات مَ 
 والعافية. لشناعة جرمه، وحسن سر أمره وعقوبته عن الناس؛ لشناعة العار، نسأل اه السامة

                )  قال اه تعاى:  -1
                           

                                   
                              

 .[13/النساء] (                                        

                             )قال اه تعاى : و -1
 .[11 /النساء] (             

َبـعثني رُسوُل  فقاَل: أيَن ُتريُد؟ :أََصبُْت َعِمي َوَمَعُه َراية  َفُقلُت  ري اه عنه قاَل: عن الراءو -1
َب ُعنَُقهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا  .(1)أخرجه الرمذي والنسائيوآُخَذ َماَلـُه.، إى َرُجٍل َنَكَح اْمَرَأَة َأبِيِه َفَأَمـَري َأْن َأْرِ

 :عمل قوم لوط 

 ر.الذك دبري  تغييب احشفةهو 
                                                        

 (، وهذا لفظه.3331(، وأخرجه النسائي برقم )1321/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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  عمل قوم لوط:شناعة 

، وعقوبته أغلظ من عقوبة الزنى؛ لغلظ حرمته، هو من أكر اجرائم امفسدة للُخلق والفطرة
أن الزنى فعل فاحشة ي فرج يباح بالنكاح، أما عمل قوم لوط  فهو فعل فاحشة ي دبر 

 ايباح أبدا .
ة اخطرة، وقد خسف شذوذ جني خطر يسبب اأمراض النفسية والبدنيوعمل قوم لوط  

 .بقدر جرمهم اه بمن فعله، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وهم النار يوم القيامة

              ): قال اه تعاى -1
 .[11-11 ]اأعراف/  (            

           )وقال اه تعاى:  -1
 حكم عمل قوم لوط:  .[13-11/ ]هود   (           

با  ، حصنا  أو غر حصن ، قتل الفاعل وامفعول بهوعقوبته: أن يُ ،  عمل قوم لوط حرم
ـُمْوُه َيـْعَمُل َمْن َوَجْدت  : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛م باحجارة ونحوماْج ل بالسيف، أو رَ َقتْ يراه اإمام من 

 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. َوامَْفُعوَل بِـهِ  َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقتُُلوا الَفاِعَل 

  السحاق: حكم 

 . با يقطع دابره هو إتيان امرأة امرأة، وهو حرم، وفيه التعزير السحاق:

 :حكم الستمناء 

 وي الصوم وقاية منه. ؛ ما فيه من ااعتداء ،  ااستمناء باليد ونحوها حرام

          ) ح لإنسان:قال اه تعاى مبينا  ما يبا -1
 . [7-5]امؤمنون/ (             

َر الَشبَاِب َمِن ـَيا َمْعَش : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال: َقاَل َلنَا َرُسوُل اه و -1
َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َلـْم َيْستَطِْع َفَعَليِه  ِر،ـاْستََطاَع ِمنُْكُم البَاَءَة َفْليَتََزَوْج، َفإَنـُه أََغض  لِْلبََص 

 .()متفق عليه«. بِالَصْوِم، َفإَنـُه َلـُه ِوَجاء  
                                                        

 (.1152(،  وأخرجه الرمذي برقم )1121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 ( واللفظ له. 1111(، ومسلم برقم )5122خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( 1)
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 حد القذف -7

 :أو نفي نسب موجب للحد فيها. بعمل قوم لوطأو ، بزنى آدمي هو رمي القذف ، 

 :حكمة مروعية حد القذف 

شينها، وأمر بالكف عن أعراض اأبرياء، يَ حث اإسام عى حفظ اأعراض عا يدنسها و
 وماية ها من التلوث.  من الدنس ، وحرم الوقوع ي أعراضهم بغر حق؛ صيانة لأعراض

لنوايا ختلفة،  ، ْقِدُم عى ماَحَرم اه من قذف وتدنيس أعراض امسلمنـوبعض النفوس تُ 
أن يأي با يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن  ا كانت النوايا من اأمور اخفية ُكِلف القاذفـومَ 

 م يفعل أقيم عليه حد القذف ثانن جلدة.
 :حكم القذف 

وهو من الكبائر، وقد أوجب اه عى القاذف عقوبات غليظة ي الدنيا  القذف حرم،
 . ، ومن تاب تاب اه عليه ، ومن ثبت قذفه أقيم عليه حد القذفواآخرة

                         ) قال اه تعاى: -1

 . [5 -1]النور/ (                       

           ) قال اه تعاى:و -1
 . [13]النور/  (  

 َقاُلوا:« اْجتَنبُوا الَسبَْع امُْوبَِقاِت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -3
ْرُك بِاه، َوالِسْحُر، َوَقتُْل النَْفِس اَلتِي َحَرَم اه إا بِاحِق، ـالّش »َيا َرُسوَل اه، َوَما ُهَن؟ َقاَل: 

ي َيوَم الَزْحِف، َوَقْذُف امُـْحَصنَاِت امُؤِمنَاِت ـَوَأْكُل الِرَبا، َوَأْكُل َماِل اليَتِيِم، َوالتََولِ 
 .(1)ق عليهمتف «.الَغافِاِت 

  :ألفاظ القذف 

 ألفاظ القذف نوعان :

 كأن يقول: يا زاي، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها. القذف الريح :اأول

 .بة، يا فاجرة ونحوماحْ أن يقول ما حتمل القذف وغره كقوله: يا قَ  ، وهوالكناية :الثاي
                                                        

 (.12(، واللفظ له، ومسلم برقم )1722، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 روط وجوب حد القذف:  .با يردعه ويردع غره ِزرـوعُ  ، م ُيـَحدّ د الرمي بالزنى ُحَد للقذف، وإن م يقصده َص قَ  فإنْ 

 يشرط لوجوب حد القذف ما يي: 

 ختارا .  ،أن يكون القاذف مكلفا   -1

 جامع مثله.  ،عفيفا   ،حرا   ،مكلفا   ،أن يكون امقذوف مسلا   -1
 أن يطالب امقذوف باحد.  -3

 ثبوت حد القذف:  يثبت قذفه. أن يقذفه بالزنى اموجب للحد، وم  -1

 : ثانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد.  حد القذف

 عقوبة القذف :  يثبت حد القذف إذا أقر القاذف عى نفسه، أو شهد عليه رجان عدان بالقذف.و

 ختلف عقوبة القذف باختاف القاذف، واختاف امقذوف. 
 والقاذف صنفان :

 أو عبدا  ، وامقذوف حصنا  ، فحده ثانون جلدة. : إذا كان القاذف حرا  اأول
 : إذا قذف غر حصن فا حد عليه ، لكنه يعزر با يردعه ويردع غره. الثاي

 وامحصن هنا : هو امسلم احر امكلف العفيف املتزم الذي جامع مثله.
 :ييوحد القذف حق للمقذوف ، ويرتب عى ذلك ما 

ه ، وا يقام احد حتى يطالب به امقذوف ، وأن العبد ُيـحد كاما  أن حد القذف يسقط بعفو
 سقوط حد القذف:   ثانن جلدة.

يسقط حد القذف إذا اعرف امقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل 
 ما يرتب عى ثبوت حد القذف:   زوجته واعنها. 

 : ما يي  إذا ثبت حد القذف ترتب عليه
احكم عليه بالفسق ..عدم قبول شهادة القاذف إا بعد التوبةالقاذف ثانن جلدة.. جلد
 يتوب.  حتى
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 ب نفسه فيا يعود، وأن يكذِ حصل توبة القاذف بااستغفار، والندم، والعزم عى أّا و
 رمى غره به. 
                          ) قال اه تعاى:

 . [5 -1]النور/ (                   

 :حكم من قذف أحداً بغر الزنى أو عمل قوم لوط 

وهو كاذب فقد ارتكب حرما ، وا ُيـحد   عمل قوم لوطغره بغر الزنى أو اإنسان إذا قذف 
 . ، ويكف لسانه عن غره حد القذف، ولكن يعزر با يراه احاكم مائا  ما حصل منه

 ، أو اخيانة ونحو ذلك. يه بالكفر، أو النفاق، أو السكرالقذف بغر الزنى: أن يرم مثالو
                         ) : قال اه تعاى -1

 . [32/اإراء] (   جئ
                   )  وقال اه تعاى:  -1

 .[51/اأحزاب] (          

                            ) : تعاى قال اهو -3

 . [33/اأعراف] (                         
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من موضع خصوص، بقدر خصوص، ، ذ مال حرم لغره ا شبهة فيهْخ هي أَ  رقة:ـالس  حد الرقة -3
 حكم الرقة:   .عى وجه اخفية

 . ؛ ما تسببه من الظلم والعدوان وأكل احرام ن كبائر الذنوب، وهي م حرمةالرقة 

رقة وااغتصاب والنهب ـفنهى عن الس، ، وحَرم ااعتداء عليه أمر اإسام بحفظ امالوقد 
 . ، وفِْعله يتناى مع اإيان ؛ أن ذلك أكل  أموال الناس بالباطل وااختاس

               ) قال اه تعاى: -1

 . [111/البقرة] (       

 َوُهوَ  يـَيْزنِ  ِحنَ  يـالَزانِ  يـَيْزنِ  َا » :ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   َقاَل ه قال: وعن أي هريرة ري اه عن -1
ُب  َوَا  ،ُمْؤِمن   ُب  ِحنَ  َخْمرَ ـالْ  َيْرَ ُق  َوَا  ،ُمْؤِمن   َوُهوَ  َيْرَ  َوَا  ،ُمْؤِمن   َوُهوَ  ِرُق ـَيْس  ِحنَ  َيْرِ

 حكمة مروعية حد الرقة:   .(1)متفق عليه«. ُمْؤِمن   َوُهوَ  َينتَِهبَُها ِحنَ  َأبَصاَرُهمْ  فيَها إَِليْهِ  النَاُس  َيْرَفعُ  ْهبة  ـنُ  تَِهُب ــَينْ 

صان اه اأموال بإجاب قطع يد السارق، فإن اليد اخائنة بمثابة عضو مريض جب بره 
رقة أموال الناس، وتطهر ـالسارق عرة من حدثه نفسه بس وي قطع يد، ليسلم اجسم

 عقوبة السارق:   للسارق من ذنبه، وإرساء لقواعد اأمن والطمأنينة ي امجتمع، وحفظ  أموال اأمة. 

            ) قال اه تعاى: -1
                 ) 
 . [32-31]امائدة/

ِرُق البَيَْضَة ـَلَعَن اه الَساِرَق َيْس : »ملسو هيلع هللا ىلصأي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  عنو -1
ُق احَبَْل فتُ   نصاب الرقة: مقدار   .()متفق عليه«. ْقطَُع َيُدهُ ـفتُْقَطُع َيُدُه، َوَيْرِ

 ، أو َعرض يساويه.  ربع دينار من الذهب فصاعدا  نصاب الرقة 

                                                        

 (.57( واللفظ له، ومسلم برقم )1175، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1217م )( واللفظ له، ومسلم برق2722، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 روط قطع يد السارق:  .(1)متفق عليه«.ْقطَُع اليَُد ي ُرْبِع دْيناٍر َفَصاِعدا  ـتُ : »ملسو هيلع هللا ىلص عنها قالت: قال النبي عن عائشة ري اه

 جب القطع ي حد الرقة إذا توفرت الروط اآتية: 

 أن يكون السارق مكلفا  )وهو البالغ العاقل(، ختارا ، مسلا  كان أو ذميا . -1

 أو مر ونحوما. ، حرما ، فا قطع برقة آلة هوأن يكون امروق ماا   -7

روق نصابا ، وهو ربع دينار من الذهب فصاعدا ، أو َعرض قيمته ربع ـأن يبلغ امال امس -3
 دينار فصاعدا . 

 ،كااختاس فإن م يكن كذلك فا قطع، أن يكون أخذ امال عى وجه اخفية وااستتار -4
 حوها، ففيها التعزير. واانتهاب ون ،وااغتصاب

حفظ فيه اأموال، وختلف بحسب ـواحرز: ما تُ ، يأخذ امال من حرزه وخرجه منه أن -5
 ،والدكاكن وامصارف اأموال ي الدور فحرز، العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه

 وامراح للغنم وهكذا. ،اأشياء امستودعات وحرز
رقة من مال والديه وإن علوا، وا من مال ولده ـُيـقطع بالسانتفاء الشبهة عن السارق، فا  -6

 وإن سفل، وا ُيـقطع أحد الزوجن بالرقة من مال اآخر، وكذا َمْن رق ي جاعة.

 مطالبة امروق منه باله.  -2

 : أو ها معا   ثبوت الرقة بأحد أمرين -8

 اإقرار بالرقة عى نفسه مرتن.  -1

 ما يرتب عى ثبوت الرقة:  يشهد عليه رجان عدان بأنه رق.  الشهادة، بأن -1

 :ما يي الرقةيرتب عى ثبوت 

، أو مثله أو قيمته إن كان  جدروق إن وُ ـامس رد وهو ، السارق عليه حقان: حق خاص -1
أو تعزيره إن م  روط،ـالش متع يده إن طْ وهو قَ  ، هوحق اه تعاىووعليه حق عام ، تالفا  

 تكمل الروط.

، مت بغمسها بزيت مغي ِس ـإذا وجب القطع ُقطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وُح  -1
                                                        

 (.1211(، واللفظ له، ومسلم برقم )2712، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وا جوز إعادة ما ُقطِع من اأعضاء بحد أو قصاص ؛ من الوسائل الطبية،  أو با يقطع الدم
 ا .أن النكال ا يتم إا برؤية العضو امقطوع ، ليحصل الردع والزجر له ولغره ما دام حي

 وحرم الشفاعة ي حد الرقة بعد بلوغه احاكم.

رى من منتصف ظهر القدم، فإن عاد ُحبس ـإذا عاد السارق مرة أخرى ُقطعت رجله اليس -3
 حتى يتوب وا ُيـقطع.  با يراه اإمام رادعا   وُعزر

بلغ ما أخذه  إنْ  - ، ويأخذ منه امال خفية وهو الذي يبط  اجيب أو غره -َرار ـقطع يد الطَ ـتُ و
 حكم درء احدود بالشبهات:  نصابا ؛ أنه سارق من حرز. 

 .الرجوع عن اعرافهب التعريض له للقايف، وم توجد معه ، إذا اعرف السارق بالرقة 
ع؛ أن طْ رقة ثم رجع فا قَ ـوإذا اعرف السارق بالس، فإن أر وم يرجع عن إقراره ُقطع

 حكم َمن  رق من بيت امال:  . وامقصود الردع ا القطع ، درأ بالشبهاتاحدود تُ 

َرم غرامة مثليَة وا ـوُيـغ با يراه اإمام رادعا  له ولغره ،َمْن رق من بيت امال فإنه ُيـعَزر
 مس. ومثله َمْن رق من الغنيمة أو اخُ أن له نصيبا  منه،  ؛ُيـقطع

 حكم الرقة من آلت الرف اآي :  ته، وبحسب الرر امرتب عى ذلك.وختلف التعزير بحسب كثرة امروق وقلَ 
مكائن وآات الرف اآي وضعت مصلحة الناس ، وهي معدة حفظ امال ورفه ، 
ومن رق منها ُقـطعت يده ، سواء كانت داخل البنك أو ي اميادين العامة ، وذلك إذا 

رق من احساب امري عن طريق  اكتملت روط القطع اأخرى ، وكذا حكم من
روط القطع عزره اإمام ردعا  احاسب اآي ، وحويلها إى حساب آخر ، وإذا م تتوافر 

 حكم الرقة من غر حرز:  ، وزجرا  لغره .له

، وُتضاَعف ا قطع فيها، وإنا يعَزر السارق -نت ماا  أو عينا  سواء كا -الرقة من غر حرز
 ، وما زاد عن امروق فلبيت امال. عليه القيمة

ُسِئَل َعِن الثََمِر  أنه ملسو هيلع هللا ىلص اه َعْن َرُسوِل  اري اه عنه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  اهَعبِْد عن 
َء َعَليْهِ : »امَعَلِق َفَقاَل  َج َوَمْن َخرَ  ،َمْن َأَصاَب بِفيِه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْرَ ُمتَِخٍذ ُخبْنَة  َفَا َيْ
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ٍء ِمنُْه َفَعَليِْه َغَراَمُة ِمثَْليِْه َواْلُعُقوَبةُ  َق ِمنُْه َشيْئا   ،بَِيْ َبْعَد َأْن ُيْؤِوَيُه اجَِريُن َفبََلَغ َثَمَن  َوَمْن َرَ
َق ُدوَن َذلَِك َفَعَليِْه َغَراَمُة ِمثَْليِْه َواْلُعُقوَبةُ ، امَِجِن َفَعَليِْه اْلَقْطعُ   حكم جاحد العارية:  .(1)والنسائي جه أبوداودأخر«.َوَمْن َرَ

، وحرم الشفاعة ي إسقاط رقةـداخل ي اسم الس هو إذ ،العارية جب القطع عى جاحد
 . احد عنه

قَْت َفَقاُلوا يأََمَُهْم َشأُْن امَْرأَِة امَْخُزوِميَِة اَلت أََن ُقَرْيشا   عن عائشة ري اه عنها -1 َمْن  :َرَ
ُئ َعَليِْه إَِا أَُساَمُة ِحب  َرُسوِل  :َفَقاُلوا ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهِلُم فِيَها َرُسوَل ُيكَ  َفَكَلَمُه  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهَوَمْن َجَْرِ

َا» :ُثَم َقاَم َفاْختَطََب َفَقاَل  «؟اهأََتْشَفُع ي َحٍد ِمْن ُحُدوِد  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقاَل َرُسوُل  ،أَُساَمةُ  النَاُس  أَه 
يُف َتَرُكوهُ إَِنَا  َق فيِهُم الَرِ َق فيِهُم الَضِعيُف  ،َأْهلََك اَلِذيَن َقبَْلُكْم أََهُْم َكاُنوا إَِذا َرَ َوإَِذا َرَ

قَْت َلَقطَْعُت َيَدَهاـَلْو أََن َفاطَِمَة بِنَْت مُ  اهَواْيُم ، أََقاُموا َعَليِْه احَدَ   .()متفق عليه«.َحَمٍد َرَ
قالت : كانت امرأة خزومية تستعر امتاع وجحده ، فأمر  شة ري اه عنهاعن عائو -1

 حكم امال امروق:  .(6)متفق عليه أن ُتقطع يدها. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

روق لربه إذا كان تالفا ، فإن كان مورا  دفعه لصاحبه، وإن ـمن مام توبة السارق ضان امس
ن امروقة موجودة بعينها َفَرد ها لصاحبها وإن كانت الع،  رة إى ميرةكان معرا  فنظِ 

 حكم من تاب قبل القدرة عليه:  .، فإن عى اليد ما أَخَذت حتى تؤديه رط لصحة توبته

، احد  فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه أو غرماَمْن وجب عليه حد رقة أو زنى 
 لصاحبه. ما أخذ من مال رع له كشف نفسه بعد أن سره اه، لكن عليه ردـوا يش

                 ): قال اه تعاى
 .[32 -31 /امائدة]  (                                   
 
 

                                                        

 (.1251(، واللفظ له، وأخرجه النسائي برقم )1321/ أخرجه أبوداود برقم )حسن( 1)
 (، واللفظ له.1211ومسلم برقم)، (3175برقم )أخرجه البخاري متفق عليه، ( 1)
 (، واللفظ له.1211ومسلم برقم)، (3175برقم ) أخرجه البخاريمتفق عليه، ( 3)
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 حد قطاع الطريق -4
 :رضون للناس بالساح ي الصحراء أو البنيان، فيغصبوهم عْ هم الذين يَ  قطاع الطريق

 . ؛ أهم حاربون ه ورسوله وأهل دينهبنون حارِ جاهرة ا رقة، ويسمّ امال قهرا ، 

 :صفات قطاع الطريق 

وله قوة بنفسه أو بغره من العصابات امختلفة  ،وأخاف الطريق ،َمْن أشهر الساحكل 
، وعصابة خطف البنات وامصارف كعصابة القتل، وعصابة اللصوص للسطو عى البيوت 

 قطاع طريق.  وأمثاهم صابة خطف اأطفال ونحوهم، فهؤاءللفجور هن، وع

  ِابة:رَ ـحكم اح 

اِحَرابة هي التعرض للناس بالساح ي الصحراء أو البنيان، ي البيوت،أووسائل النقل 
 لسفك دمائهم، وانتهاك أعراضهم، وَغْصب أمواهم ونحو ذلك من قطع الطريق.

ي الطرق وامنازل والسيارات والقطارات  ويدخل ي حكم احرابة كل ما يقع من ذلك
والسفن والطائرات، سواء كان هديدا  بالساح، أو زرعا  متفجرات، أو نسفا  مباي، أو 

 حرقا  بالنار، أو أخذا  لرهائن ونحو ذلك.
 . التي تقطع دابرها احرابة من أعظم اجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوباتو

                            )  : قال اه تعاى
                              

 .[33]امائدة/ (                  

  :عقوبة قطاع الطريق 

 قطاع الطريق هم أربع حاات:
 ُقتلوا وُصلبوا.  ، وأخذوا امال، تلوا إذا قَ  :اأوى

 ُقتلوا وم ُيصلبوا.  ، وم يأخذوا امال ،تلوا إذا قَ  :الثانية

 ُقطع من كل واحد منهـم يـده اليمنى ورجله اليرى. ، قتلـوا ــوم يَ ، إذا أخـذوا امال  :الثالثة

 .فوا من اأرضـنُ  ، لكن أخافوا السبيل، وم يأخذوا امال ، قتلوا ــإذا م يَ  :الرابعة
 دعا  هم ولغرهم؛ قطعا  لدابر الر والفساد.ولإمام أن جتهد ي شأهم با يراه را
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            ) قال اه تعاى: -1
               

                   
 .[31-33]امائدة/ (     

ُعْكٍل، َفأْسَلـُموا، َفاْجتََوُوا  َنَفر  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أنٍس ري اه عنه َقاَل: َقِدَم َعى النَبِِي و -1
وا ـامَِدينََة، َفأَمـَرُهـْم أْن َيْأُتوا إبَِل الَصَدَقِة َفيَْش  وا، َفاْرَتد  َرُبوا ِمْن أْبَوالِـَها َوأْلبَانِـَها، َفَفَعُلوا َفَصح 

، َفَقطََع أْيِدَيـُهـْم َوأْرُجَلـُهـْم،  بِـِهـمْ ، َفُأَي  َوَقتُلوا ُرَعاَتـَها، َواْستَاُقوا اإبَِل، َفبَـَعَث ي آثاِرِهـمْ 
 روط وجوب احد عى قطاع الطريق:  .(1)متفق عليهَوَسَمَل أْعيُنَـُهـْم، ُثَم َلـْم َيـْحِسْمُهـْم َحتَى َماُتوا.  

 يشرط لوجوب احد عى قاطع الطريق ما يي: 

 ، مسلا  أو ذميا . مكلفا   - بويسمى امحارِ  - أن يكون قاطع الطريق -1

 أن يكون امال الذي أخذه حرما .  -1

 قليا  كان أو كثرا .  ،أن يأخذ امال من حرز -3

 أو شاهدي عدل.  ،ثبوت قطع الطريق منه بإقرار -1

 كيفية النفي من اأرض:   .انتفاء الشبهة -5

ن اأرض، فيُـطردون من قطاع الطريق إذا أخافوا الناس وم يقتلوا وم يأخذوا ماا  ُينفون م
 إزالة رهم عن الناس، ولرتدعوا عن جرمهم. اأرض التي قطعوا فيها الطريق؛

وإذا م يمكن اتقاء رهم بنفيهم ُحبِسوا؛ أن احبس سجن الدنيا، وامحبوس كامنفي من 
م، فإذا أمكن اتقاء رهم بنفيهم نفيناهأقرب إى السامة من ره، اأرض، وحبسه أحيانا  

 حكم توبة امحارب:  .، قطعا  لدابر الر وأهلهوإذا م يمكن إا بحبسهم حبسناهم

من نفي، وقطع، وصلب،  ٬َمْن تاب من ُقطاع الطريق قبل أن ُيـقدر عليه سقط عنه ما كان 
وإن ُقبض ، ، ومال إا أن ُيـعفى له عنها فرَ ـل، وُأخذ با لآدمين من نفس، وطَ تْ حت م قَ ـوتَ 

                                                        

 (.1271(، واللفظ له، ومسلم برقم )2111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 . ؛ لئا ُيتخذ ذلك ذريعة إى تعطيل حدود اه عز وجل بل التوبة أُقيم عليه حد احرابةعليه ق
             ) قال اه تعاى:

               
                   

 حكم الختطاف :  .[31-33]امائدة/ (    

ها ، والتهديد بالقتل أو ل امواصات من طائرات وحافات ونحوووسائ ،خطف الرهائن
، وهو من اإفساد ي اأرض ، وااعتداء ذلك حرم ي حال السلم ا احرب ، كلالتفجر

 عى اأنفس امعصومة ، ويطــبَـق بحق من فعل ذلك حد احرابة.

                          ) : قال اه تعاى
 صفة الدفاع عن النفس:  .[121/البقرة] (     

عه بأسهل ما يغلب عى ظنه، فإن م فَ َمْن صال عى نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو هيمة دَ 
  فا خلو الصائل من إحدى ثاث حاات: يندفع
 : أن يريد الصائل امال ، فهذا جوز أن يعطيه امال وا يقاتله ، وله أن يقاتله وااأوى

 يعطيه امال.
: أن يريد الصائل انتهاك احرمة كالزنى ، فهذا ا جوز مكينه ، بل جب َدْفعه با الثانية

 يمكن ولو بالقتال.
: أن يريد الصائل قتل النفس ، فيجب عى امعتدى عليه الدفاع عن نفسه إا ي الفتنة الثالثة

 فيجوز أَا يدافع.
تَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو ـَمْن قُ  : » يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َسِمْعُت  : َقاَل  ري اه عنه َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ 

تَِل ُدوَن َأْهِلِه ـَوَمْن قُ  ، تَِل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيد  ـَوَمْن قُ  ، تَِل ُدوَن ِدينِه َفُهَو َشِهيد  ـَوَمْن قُ  ، َشِهيد  
 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. َفُهَو َشِهيد  

 
                                                        

 ( وهذا لفظه.1111(، وأخرجه الرمذي برقم )1771/ أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
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  :حكم الزنديق 
 . ، وهذا هو أعظم أنواع النفاق بطن الكفرويُ ، ظهر اإسام الزنديق: هو من يُ 

ورسوله، وحاربة الزنديق لإسام بلسانه أعظم من حاربة قاطع  هالزنديق حارب ف
 .نالطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا ي اأموال واأبدان، وفتنة الزنديق ي القلوب واإيا

بل  ، قبل توبتهـ، أما بعد القدرة عليه فا تُ  وُيـحقن دمه، قبل توبته ـفإن تاب قبل القدرة عليه فتُ 
 .، إا إن علمنا صدق توبته ، وُحْسن استقامته فا نقتلهُيـقتل حدا  من غر استتابة

                           ): قال اه تعاى -1
 .[153 /افاأعر]  (     

                                           ): قال اه تعاىو -1
                                              

                                    
 .[71 -21 /الفرقان]   (    

                            ۓ): قال اه تعاىو -3
                           

 .[112 -115 /النساء]  (             
                        )  وقال اه تعاى:  -1

                              
                                    

 .[31-33]امائدة/ (                
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 حد أهل البغي -5

 :أو  ،خرجون عى اإمام بتأويل سائغ، يريدون خلعه، عة ـهم قوم هم شوكة وَمنَ  البغاة
 وشق عصا الطاعة له.  ،خالفته

 :صفة البغاة 

م امسلمن، أو خلعت طاعته، فهم كل طائفة منعت احق الذي عليها، أو ميزت عن إما
 مة، والبغاة امسلمون ليسوا كفارا . لَ بغاة ظَ 

  :كيفية معاملة البغاة 

ذكروا مظلمة  إذا خرج البغاة عى اإمام فعليه أن يراسلهم، ويسأهم ما ينقمون منه، فإنْ  -1
أروا  إنْ القتال، فبفإن رجعوا وإا وعظهم وَخَوفهم ، أزاها، وإن ادعوا شبهة كشفها

 طفأ فتنتهم.وتُ  ،حتى يندفع رهمعليهم وعى رعيته معونته ، هملَ ـقاتَ 

 ،كالقذائف امدمرة، وا جوز قتل ذريتهم عمّ إذا قاتلهم اإمام فا يقتلهم با يَ  -1
 وَمْن ترك القتال منهم.  ،وجرحهم ،وُمْدبِرهم

 بى ذرارهم.ْس وا تُ ، م وَمْن أُر منهم ُحبس حتى خمد الفتنة، وا ُتغنم أمواه

ما تلف من أمواهم حال احرب فهو هدر، وَمْن ُقتل  ، ومود الفتنة، بعد انقضاء القتال  -3
 وا أنفسا  تلفت حال القتال.   منهم فهو غر مضمون، وهم ا يضمنون ماا  

 :ما جب فعله عند اقتتال طائفتن 

فها ظامتان، وتضمن كل واحدة ما  ،اسةأو رئ ،لعصبية من امؤمنن إذا اقتتلت طائفتان
 ، وَقْمع من أر عى البغي حتى يرجع. ، وجب اإصاح بينها بالعدلأتلفت عى اأخرى

            ) قال اه تعاى: -1
                    

 .[2]احجرات/   ( 

َمْن َأتاُكْم َوَأْمُرُكْم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصت رسول اه عن عرفجة ري اه عنه قال: سمعو -1
، َعى َرُجٍل َواِحٍد، ُيِريُد َأْن َيُشَق َعَصاُكْم، َأْو يُ   .(1)أخرجه مسلم«. ِرَق َجـَاَعتَـُكْم َفاْقتُلْوهُ ـفَ ـَجـِميْـع 

                                                        

 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 :حكم اخروج عى إمام امسلمن 

جار  ولو -واخروج عليه  ،وحرم معصيته ب اإمام من أعظم واجبات الدين،ْص نَ  -1
، ما م يرتكب كفرا  بواحا  عندنا من اه فيه برهان، سواء ثبتت إمامته بإماع  -وظلم

امسلمن، أو بعهد من اإمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل احل والعقد، أو بقهره للناس حتى 
 واحا  عندنا من اه فيه برهان.وه إماما ، وا ُيـعزل بفسقه، ما م يرتكب كفرا  بعَ أذعنوا له ودَ 

اخارجون عن طاعة اإمام إما أن يكونوا قطاع طريق، أو يكونوا بغاة، أو يكونوا  -7
وأمواهم،  ، ويستحلون دماء امسلمنكبرةال بمرتكهم الذين ُيكِفرون  اخوارجو، خوارج

 .وهؤاء فسقة جوز قتاهم ابتداء
خارجون عن طاعة اإمام، من كلهم  -البغاة ، واخوارج قطاع الطريق ، و - فهؤاء الثاثة
 .فحكمه حكم عصاة اموحدينمات منهم 

                  )  قال اه تعاى: -1
 .[52]النساء/ (ۇ                            

                              )  قال اه تعاى:و -1
 ما جب عى إمام امسلمن:   . [115]النساء/ (                

لن يفلح قوم َوَلوا أمرهم إمام امسلمن جب أن يكون من الرجال ا من النساء، ف -1
ويلزم اإمام ماية باد اإسام، وحفظ الدين، وتنفيذ أحكام اه، وإقامة احدود، ، امرأة

وجباية الصدقات، واحكم بالعدل، وجهاد اأعداء، والدعوة إى اه،  وحصن الثغور،
 .اأرض ي ونر اإسام

 .جب عى اإمام أن ينصح لرعيته، وا يشق عليهم، وأن يرفق هم ي سائر أحواهم -7
                                    )  قال اه تعاى: -1

 . [12/ص] (                                  

َما ِمْن َعبٍْد : »يقول ملسو هيلع هللا ىلص وعن معقل بن يسار ري اه عنه قال : سمعت رسول اه -1
ِعيِه اه َرِعيَ  ، َيـُموُت َيوَم َيـُموُت َوُهَو َغاش  لَِرِعيَتـِه إَا َحَرَم اه َعَليْـِه اجَنَةـَيْسَرْ  .(1)متفق عليه«. ة 

                                                        

 ( واللفظ له.111(، ومسلم برقم )7151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :ما جب عى اأمة 

 .جب عى اأمة طاعة اإمام ي غر معصية اه عزوجل

                 )  قال اه تعاى: -1
 . [52]النساء/ (ۇ                          

ِلـِم الَسْمُع َعى امَْرِء امُْس »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي و -1
 «. َوالَطاَعُة فيْـَا َأَحَب َوَكِرَه إَا َأْن ُيْؤَمـَر بَِمْعِصيٍَة، َفإْن أُِمَر بَِمْعِصيٍَة َفا َسْمَع َوا َطاَعةَ 

 .(1)متفق عليه

  ًتوبة من ارتكب جريمة توجب حدا : 

 ط احد. بعد القدرة عليه فهذه التوبة ا ُتسقمن ارتكب جرما  يوجب حدا  ثم تاب 

وإن كانت توبة مرتكب اجريمة احِدَية قبل القدرة عليه فتُقبل توبته، وُتْسِقط عنه احد، 
 رمة من رب العامن برفع العقاب عن امذنبن التائبن. 

              ) قال اه تعاى: -1
                

                         
 .[31-33]امائدة/  (        

             ) قال اه تعاى:و -1
 .[153]اأعراف/ ( 
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 التعـزيـــر

 :وا كفارة. ، وا قصاص ، ا حد فيها  هو عقوبة غر مقدرة عى معاصٍ  التعزير 

 : أقسام العقوبات 

 اع: العقوبة عى امعاي ثاثة أنو

  بل فيه احد. ،فهذا ا كفارة فيه وا تعزير والقتل عمدا ، ،ما فيه حد مقدر كالزنى  :اأول

، وشبه عمد فهذا فيه  والقتل خطأ ، ما فيه كفارة وا حد فيه كاجاع ي هار رمضان :الثاي
 . الكفارة والدية

امعاي وامنكرات ، كاخمر وامخدرات ونحوها من  ما ليس فيه حد وا كفارة :الثالث
 . با يراه احاكم رادعا  للمجرم وغره ، وقاطعا  لدابر الروالفساد عن اأمة فهذا فيه التعزير

 ة التعزيرحكمة مروعي : 

ة بمقومات نقص منها عى اجرائم امخلَ رع اه عز وجل عقوبات مقدرة ا يزاد عليها وا يُ 
 رض، والعقل، ورع لذلك حدودا  زاجرة، وهيال، والعِ ظ الدين، والنفس، وامفْ اأمة من حِ 

 ا يمكن لأمة أن تعيش إا بامحافظة عليها بإقامة احدود. من أعظم أسباب اأمن ، و

وهذه احدود روط وضوابط، قد ا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة حددة إى 
  .وهي التعزير ،، ويدفع امفسدةبا حقق امصلحة  ، عقوبة غر حددة يراها اإمام

  :حكم التعزير 

واجب ي كل معصية ا حد فيها وا كفارة، سواء كانت فعا  للمحرمات، كاستمتاع التعزير 
، والقذف بغر  ، وإتيان امرأة امرأة جناية ا قود فيها وأ،  ع فيهاطْ رقة ا قَ  وأ،  ا حد فيه

كقضاء الديون، وأداء عليها قدرته للواجبات مع  أو كانت امعصية تركا   ،الزنى ونحوها
كالتهاون ي أداء الصاة والصوم  اأمانات والودائع، ورد امغصوب وامظام ونحو ذلك

 .ونحوها من الواجبات
                                     ) قال اه تعاى:

 . [1امائدة/ ]   (   

 ا يعزر.ُيسر عليه وفإنه ، ثم جاء تائبا  نادما  ، ا حد فيها ومن ارتكب معصية 
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                                  )قال اه تعاى: -1
 . [32امائدة/ ]   (       

                               ) قال اه تعاى:و -1
 أقسام التعزير:   . [115 -111هود/ ]   (                                 

 ينقسم التعزير إى قسمن:
ه، ـخادم كتأديب الوالد لولده، والزوج لزوجته، والسيد التأديب والربية من أجلتعزير :اأول

 ، وهذا مروع ؛ ما فيه من امصالح. ةـي غر معصيـــف
َرِة َأْسَواٍط ـا َتـْجِلُدوا َفْوَق َعْش : »ملسو هيلع هللا ىلصي ـــول النبلق ؛ رة أسواطـهذا ا جوز أن يزيد عى عشو

 .(1)متفق عليه«.٬اإا ي َحٍد ِمْن ُحُدوِد 

فهذا جوز فيه الزيادة للحاكم بحسب امصلحة واحاجة،  ،تعزير عى امعاي :الثاي
ها وحجم امعصية، وكثرها وقلتها، وليس ها حد معن، لكن إن كانت امعصية ي عقوبت

 التعزير: أنواع   . هافا يبلغ بالتعزير احد امقدر مقدرة من الشارع كالزنى والرقة ونحوها

واإنذار،  التعزير جموعة من العقوبات تبدأ بالنصح والوعظ، واهجر، والتوبيخ، والتهديد،
 .، وتنتهي بأشد العقوبات كاحبس واجلدونحو ذلك  والعزل عن الواية
بتدع، كقتل اجاسوس، وام ذلك قتل تعزيرا  إذا اقتضت امصلحة العامةوقد تصل إى ال

ونحو  وقد يكون التعزير بالتشهر، أو الغرامة امالية، أو النفي، وصاحب اجرائم اخطرة
 . ذلك ما حقق امصلحة ، ويدفع امفسدة

                                   )  قال اه تعاى: 
 مقدار عقوبة التعزير:   .[1]امائدة/ (      

، وحمي اأمة من ختيار العقوبة التي تائم اجايغر مقدرة، وللحاكم ا عقوبة التعزير
 خرج عا أمر اه به، أو هى اه عنه، وذلك ختلف باختاف اأماكن، رط أّا ـبش ،ره

 .جرائم، وا واأزمان، واأشخاص، وامعاي، واأحوال
                                                        

 (.1711(، واللفظ له، ومسلم برقم )2151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  اخمر:حكم 

 . وغرها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من اأربة اخمر:

 كل راب أسكر كثره فقليله حرام. و
                           ) قال اه تعاى: -1

 . [21امائدة/  ] (       

 -وهو شـراب العسـل -عن البِتِْع  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: سئل رسول اه و -1
اٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَرام  : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه   حكمة حريم اخمر:   .(1)متفق عليه«. ُكل  َرَ

اخمر أم اخبائث، وحرم تعاطيها بأي صورة كانت، ربا ، أو بيعا ، أو راء، أو تصنيعا ، أو 
 وتروجها بن الناس. أَي خدمة تؤدي إى رها

امال والولد، ُتفسد ر البدن والروح، وـرفات تضـرف تصـتغطي عقل شارها فيتص واخمر
 ،هلْ ـالبُ  رف، والفرد وامجتمع، وهي تزيد ي ضغط الدم، وتسبب له وأوادهـرض والشوالعِ 

، والفساد والفقر، وإضاعة اأوقات ي امحرمات ، واميل إى اإجرام ،والشلل ،واجنون
 .باتوترك الواج

والسكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي حصل به التمييز، فا يعلم صاحبه ما يقول، 
 رادعة متعاطيها. تعزيرية  ورع عقوبة ،ومن أجل ذلك حرمها اإسام

               ) قال اه تعاى: -1
                  

 . [21-21دة/]امائ   (       

ــِ ا َيْزي الَزان»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أََن َرُسوَل اه و -1 ـــي ِحيـ َن َيْزي َوُهَو ـــ
، َوا َيْش  ، َوا َيْس ـَرُب اخَـْمَر ِحَن َيْش ـُمْؤِمن  ، َوا ـِرُق ِحَن َيْس ـَرُب َوُهَو ُمْؤِمن  ِرُق َوُهَو ُمْؤِمن 

ـــــْهبَة  َيْرَفُع النَاُس إَليْـِه فِيَها َأْبَصاَرُهـْم َوُهَو ُمْؤمِ َينْتَـِهُب ُنـ  ثبوت رب اخمر:  .()متفق عليه«. ن  ـ

 اخمر بأحد أمرين:  ربيثبت 

                                                        

 (.1111( واللفظ له، ومسلم برقم )5512، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.57( واللفظ له، ومسلم برقم )2771، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 1)
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 إقرار شارها بأنه رب اخمر.  -1

 شهادة شاهدين عدلن.  -1
من اعتبار الرائحة أو والفحوص الطبية قرينة قوية عى الراب امسكر ، وهي أوى وأقوى 

 عقوبة شارب اخمر:   القيء ،  خاصة ي اأمور الكبرة التي حصل ها رر من موت ، أو إصابات بالغة .

 ميع احدود التي رتبها الشارع عى اجرائم ا يزاد فيها وا ُينقص ، وهي :
 حد الزنى، والقذف ، والرقة ، وقطاع الطريق ، والبغاة.

ي السنة، وكان  حده ي القرآن وا حد؛ أنه م يرد ِذكر ا تعزير خمروعقوبة شارب ا
الصحابة ري اه عنهم إذا جيء بشارب اخمر ربوه باجريد والنعال ونحوها ، ولو كان 

 له حد لوجب ضبطه كغره من احدود.
ذلك ي عهد أي بكر ري اه نحو أربعن، وك ملسو هيلع هللا ىلصوُجلد شارب اخمر ي عهد النبي 

، وما أكثر الناس من ربه َجَلد عمر ري اه عنه شاربه ثانن، وأحقه بعد مشاورة عنه
الصحابة بأخف احدود وهو القذف، ولو كان للخمر حد ما استطاع عمر ري اه عنه وا 
 غره جاوزه ؛ أن احدود ا تغر، فتبن هذا أن عقوبة شارب اخمر تعزير ا حد كا يي:

، ولإمام تعزيرا   جلدة ُجلد أربعنكر اخمر ختارا  عاما  أن كثره ُيْس  اإنسانرب إذا  -1
 رأى اهاك الناس ي الراب. أن يبلغ به الثانن تعزيرا  إنْ 

، فإن رب ثانية ُجلد، فإن رب ثالثة  أربعنَمْن رب اخمر ي امرة اأوى ُجلد  -1
 .وامفسدين ا  للفسادقمعأو قتله تعزيرا ؛ صيانة للعباد، و ،هُجلد، فإن رب رابعة فلإمام حبس

رها ي اآخرة وإن ُأدخل اجنة، وَمْن رها ـَمْن رب اخمر ي الدنيا وم يتب م يش -3
دخل النار، فإن تاب تاب اه وم يتب قبل له صاة أربعن صباحا ، وإن مات ـر م تُ كِ وَس 

 اه يوم القيامة من عصارة أهل النار.عليه، وَمْن كرر رها سقاه 
وحريق أمكنة اخارين بحسب امصلحة فيا  ،ر أواي اخمرـجوز لإمام التعزير بكسو

 وتروجها. يراه رادعا  وزاجرا  عن رها

 ملسو هيلع هللا ىلص نَبَِي ال َفَسَأل - اليََمنِ  ِمنْ  َوَجيَْشانُ  - َجيَْشانَ  ِمنْ  َقِدمَ  َرُجا   َأنَ  جابر ري اه عنه عن -1
اٍب  َعنْ  َرةِ  ِمنْ  بِأَْرِضِهمْ  َرُبوَنهُ ـَيْش  َرَ  :َقاَل  «؟ُهوَ  أََوُمْسكِر  » :ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   َفَقاَل  ،ْزرُ ــامِ  َلهُ  ُيَقاُل  الذ 
 ُمْسكِرَ ـالْ  َرُب ـَيْش  َمنْ ـلِ  َعْهدا   َوَجَل  َعزَ  ٬ا ىـَعلَ  إِنَ  ،َحَرام   رٍ ــُمْسكِ  ُكل  » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َقاَل  .َنَعمْ 
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 َأوْ  ،النَارِ  َأْهلِ  َعَرُق » :َقاَل  ؟اخَبَالِ  طينَةُ  َوَما! ٬ا َرُسوَل  َيا :َقاُلوا «َخبَالِ ـالْ  طينَةِ  ِمنْ  َيْسِقيَهُ  َأنْ 
 .(1)أخرجه مسلم. «رِ النَا َأْهلِ  ُعَصاَرةُ 

َب  َمنْ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َأنَ ا وعن ابن عمر ري اه عنه -1 ْنيَا ي رَ َخمْ ـالْ  َرِ  مْ  ُثمَ  الد 
 حكم امخدرات:  .()متفق عليه. «اآِخَرةِ  ي ُحِرَمَها ِمنَْها َيتُْب 

 مواد تفسد اجسم، وتورث اخدر والفتور ي البدن ، واخلل ي العقل. امخدرات:
 واجرائم ، وُتفسد العقول واأبدان. امخدرات داء عضال تسبب الرور واأمراضو
 .وتروجها، والتجارة فيها ،تعاطيها، وهريبهاع امخدرات وتصنييحرم ف

، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛  لتْ ـولإمام عقوبة َمْن فعل ذلك با حقق امصلحة من قَ 
 ، وحفظا  لأنفس واأموال واأعراض والعقول. عن الباد  ر والفسادـقطعا  لدابر الش

                        ) قال اه تعاى: -1
                        

 . [157/اأعراف]    (  
                        ) قال اه تعاى:و -1

 عقوبة أهل امخدرات:   . [11/الروج]    (      

 يي:  با ار العلاءـــكبكثر من ى ــلك، أفتـررها امهــم، وضـدرات العظيــر امخـخط

 مهرب امخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم رره وره.  -1

 : َرِوج امخدرات بالبيع والراء، أو التصنيع، أو ااستراد، أو اإهداءـمُ  -1
حسب رأي  ، ي امرة اأوى يعزر تعزيرا  بليغا  باحبس، أو اجلد، أو امال، أو ها كلها

 امفسدة.الذي حقق امصلحة ، ويدفع  احاكم
حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ أنه بفعله هذا ، ذلك فيعزر با يقطع ره عن اأمةوإن تكرر منه 

 من امفسدين ي اأرض.
                            ) قال اه تعاى:

                                                        

 (. 1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1113( واللفظ له، ومسلم برقم )5575، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 حكم امفرات:   . [31 -33/امائدة]    (        

 هي كل ما يورث الفتور ي البدن، واخدر ي اأطراف. امفرات:
تسبب الفتور واخدر ي البدن كالدخان، واجراك، والقات ونحوها ما ا  التي امفراتو

الديني  ررهاـلض ؛ مة ا جوز تعاطيهايصل إى حد اإسكار، وا يغيب العقل، وهي حر
 . ، وااجتاعيالصحي، والبدي، واماي، والعقيو

، ويدفع حقق امصلحةيقدرهـا احاكـم حسب ما ،عقوبـة تعاطـي امفتـرات عقوبـة تعزيريـةو
 .امفسدة ، وحفظ اأوقات واأموال واأبدان

                              ) : قال اه تعاى
 حكم استعال الكحول ي الطب:   . [1/امائدة]    (  

الكحول مادة مطهرة للجروح ، وَخْلط بعض اأدوية بيء يسر من الكحول واستعال 
 ذلك الدواء ي الطب للتعقيم وإزالة اأم جائز للحاجة .

                            ) : قال اه تعاى
 حكم التزوير :  . [3/امائدة](                         

حاكاة اأصل بقصد الغش ما يرتب عليه رر وظلم وكذب كتزوير اأوراق  التزوير: هو
 الرسمية ، أو اأوراق النقدية ، أو البطاقات الشخصية، أو اجوازات ، أو اأختام ، أو التوقيع.

جريمة حرمة ؛ وذلك ما يرتب عى هذا التزوير من إبطال حق ، وإثبات  والتزوير بأنواعه
 باطل، وأكل للال احرام ، وكل ذلك حرم .

 [.31/احج]                قال اه تعاى: -1

 .(1)مسلم أخرجه«.َمْن َغَشنا َفَليَْس ِمنَا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أَن َرُسوَل اه و  -1

                                                        

 (.111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الــــردة

 :هو َمْن كفر بعد إسامه طوعا .  امرتـد 

 :حكم امرتد 

امرتد أغلظ كفرا  من الكافر اأصي، والردة كفر خرج من املة، وموجب للخلود ي 
 .النار إن م يتب قبل اموت

 مقابر وا ُيدفن ي،  ا ُيـغَسل وا ُيصى عليه ،فهو كافر أو مات وم يتب، وإذا ُقتل امرتد 
 امسلمن. 

                         )      قال اه تعاى: -1
                              

 . [117]البقرة/  (         
                          )      :  قال اه تعاىو -1

 . [31 -33/حمد]  (                                    

 .(1)البخاري أخرجه «.َمْن َبَدَل ِدْينَـُه َفاْقتُُلوهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن النبي و -3

  :حكمة مروعية قتل امرتد 

ر، موافق للفطرة والعقل، ـاإسام منهج كامل للحياة، ونظام شامل لكل ما حتاجه البش
 .سعادة الدنيا واآخرة للبرية ى الدليل والرهان، وهو من أكر النعم، وبه تتحقققائم ع

من الدين،  لعبادهما رضيه اه  دَ ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إى أسفل الدركات، ورَ 
ا تصلح و، إا بهوخان اه ورسوله، فيجب قتله؛ أنه أنكر احق الذي ا تستقيم الدنيا 

 . ، وعصـى الرمن، وأطاع الشيطانإا به اآخرة
                             )  : قال اه تعاى

                                   
                             

 . [11 -15/حمد]  (                        

                                                        

 (.3117برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 ردة: أقسام ال 

 تنقسم الردة إى ثاثة أقسام: 

الردة بااعتقاد: كأن يعتقد اإنسان وجود ريك مع اه ي ربوبيته، أو ألوهيته، أو  اأول:
 .جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته

أو يعتقد تكذيب الرسل عليهم الصاة والسام، أو جحد الكتب امنزلة، أو ينكر البعث، 
 .أو النار، أو يبغض شيئا  من الدين ولو عمل بهأو اجنة، 

 .أو يعتقد أن الزنى أو اخمر ونحوما من حرمات الدين الظاهرة حال
أو جحد وجوب الصاة، أو الزكاة، أو نحوما من واجبات الدين الظاهرة ومثله ا جهله، 

شك ي يء من أو  ،رفَ ـوأر عى اعتقاده كَ ، عرف حكمه  له م يكفر، فإنْ هِ َج  فإنْ 
 .والزكاة ونحوما ومثله ا جهله كالصاةالظاهرة واجبات الدين 

أو ادعى  أو دينه ، الردة بالقول: كأن يسب اه، أو رسله، أو مائكته، أو كتبه امنزلة،الثاي: 
 .ولدا  أو زوجة ٬النبوة، أو دعا مع اه غره، أو قال إن 

هرة كالزنى والربا واخمر ونحوها، أو استهزأ بالدين أو أنكر حريم يء من امحرمات الظا
 أو أحدا  منهم ونحو ذلك. ي دينهم أو يء منه كوعد اه، أو وعيده، أو سب الصحابة 

 ونحوذلك. الردة بالفعل: كأن يذبح لغر اه، أو يسجد لغر اه، أو يرك الصاة الثالث:
يعرض عن دين اه ا يتعلمه وا يعمل به، أو يظاهر أو أو برك احكم با أنزل اه رغبة عنه، 

 . كالساحرالذي يسحر الناس بواسطة الشياطن ذلكويعاوهم عى امسلمن ونحو ،امركن
 ،فتوبته مع الشهادتن إقراره بامجحود به ،أو َتـْركه َمْن كانت ردته بجحد يء من الدينو

 .وفِْعله له
  (                                 )      :  قال اه تعاى

 . [32/امائدة]

  ُفعل بامرتد:ـما ي 

فيه،  َغبهور إى اإسام ، دعاه اإمام -وهو بالغ عاقل ختار - َمْن ارتد عن اإسام
ُقتل ، وأر عى ردته ، ، وإن م يتب  ، فإن تاب فهو مسلم وعرض عليه التوبة لعله يتوب
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 ، وا يغَسل، وا يصى عليه، وا ُيـدفن ي مقابر امسلمن.را  ا حدا  بالسيف كف
 ، ويبدل اه سيئاته حسنات.جر ما سبق من عمل صالح قبل ردتهومن ارتد ثم تاب فله أ

                                          )      : قال اه تعاى -1
                                             

                                    
 . [71 -21/الفرقان]  (      

َعْن أِي ُموَسى ري اه عنه أَن َرُجا  أْسَلـَم ُثَم َتـَهَوَد، َفأتى ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل َوُهَو ِعنَْد أي و -1
 ا لِـَهَذا؟ َقاَل: أْسَلـَم ُثَم َتـَهَوَد، َقاَل: ا أْجِلُس َحتَى أْقتَُلـُه، َقَضاُء اه َوَرُسولِـِه.ُموَسى، َفَقاَل: مَ 

 .(1)متفق عليه

 :حكم ردة الزوج أو الزوجة 

إذا ارتد الزوج فا حل له زوجته، وله مراجعتها بعد التوبة ما دامت ي العدة، فإن خرجت 
 .لكت نفسها، فلم حل إا برضاها بعقد ومهر جديدينمن العدة وم يراجعها م

وإذا ارتدت الزوجة َحـُرمت عى زوجها، وله مراجعتها إن تابت ما دامت ي العدة، وإن 
 .تابت بعد اخروج من العدة م حل له إا بعقد ومهر جديدين كغره

                        )  قال اه تعاى: -1
                                    

 . [111/البقرة] (                          

                          )  وقال اه تعاى:  -1
                                                  

                                      
 .[11/اممتحنة] (                         

ِك »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص : َسِمْعُت النَبِـَي َقاَل  َرِيَ اهُ َعنْـهُ َجابِر َوَعْن  -3 إَن َبـْنَ الَرُجِل َوَبـْنَ الِرْ
 .()سلممأخرجه  «.َوالُكْفِر َتـْرَك الَصاةِ 

                                                        

 ( ي كتاب اإمارة.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )7157، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.11برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 أو بصفة من صفاته.  ،أو باسم من أسائه ،هي احلف باه اليمن:  اليمن

توكيد اأمر امحلوف عليه بذكر اه، أو اسم من أسائه، أو صفة من صفاته لاليمن وترع 
 صفة اليمن امنعقدة:  عى وجه خصوص، وتسمى احلف أو القسم. 

باه، أو اسم من أسائه، أو صفة  احلفنث هي اليمن التي تنعقد وجب ها الكفارة إذا ح
 حكم احلف بغر اه:  .ذلك ، ورمته ونحو، وتاه، والرمن، وعظمة اهواه، وباه من صفاته كأن يقول:

رك أصغر؛ أن احلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم  بل هو، احلف بغر اه حرم -1
 . ـظَمه كتعظيمه ه فهو رك أكر، وإذا عــ وجل عز ٬ون إا ــا يك

َمْن َحَلَف بَِغْر اه َفَقْد »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: سمعت رسول اه 
 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. َركَ ـَأْش 

 . ونحو ذلكوالنبي، وحياتك، واأمانة، والكعبة، حرم احلف بغر اه كأن يقول:  -1

َأا إَن اه َعَز َوَجَل َينْـَهاُكْم َأْن َتـْحِلُفْوا : »قال ملسو هيلع هللا ىلصاه عنها أن النبي عن ابن عمر ري 
 كفارة احلف بغر اه:   .  ()متفق عليه«. بِآباِئُكْم، َفَمْن َكاَن َحالِفا  َفْليَـْحلِْف بِاه أَْو ليَْصُمْت 

َوالَاِت  َحَلَف َفَقاَل ي َحلِِفِه: َمنْ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
 .(6)متفق عليه«. َفْليَتََصَدْق  ،َتَعاَل أَُقاِمْركَ : َوالُعَزى َفْليَـُقْل: ا إَلـَه إا اه، َوَمْن َقاَل لَِصاِحبِـهِ 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أي وقاص ري اه عنه أنه حلف بالات والعزى، فقال له النبي و -1
 «.، َوا َتُعدْ  إَا اه َوْحَدُه َثاثا ، َواْتُفْل َعْن ِشَالَِك َثاثا ، َوَتَعَوذ بِاه ِمَن الَشيْطَانِ  ُقْل ا إَلـهَ »
 حكم كثرة احلف :  .()خرجه أمد وابن ماجهأ

 .شأها عظيم؛ أن  وعدم ااستهانة ها ، جب حفظ اأيان
                                                        

 (.1535(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )3151/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 ( واللفظ له.1212(، ومسلم برقم )1272، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1217(، واللفظ له، ومسلم برقم )1121م )، أخرجه البخاري برقمتفق عليه( 1)
 (.1127(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )1211/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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وا ااحتيال للتخلص من حكمه،  ،اليمن، فا جوز التساهل بواإكثار من احلف مذموم
 عى اأمر امهم رعا .  أحيانا   وجوز القسم

 .[11 -11/القلم] (                      ) قال اه تعاى: -1

 (                        ) قال اه تعاى:و -1
 :أقسام اليمن  .[12/امائدة]

 : أقسام ثاثة عقاد إىتنقسم اليمن من حيث اان

 وهي كا سبق تنعقد، وفيها الكفارة إن حنث.  ، اليمن امنعقدة اأول:
 م حنث إذا م يفعله.  ،إذا استثنى ي يمينه فقال: واه أفعلن كذا إن شاء اهو

، وهي التي متعمدا   أن حلف عى أمر ماض كاذبا  عاما  : وصفتها  ، اليمن الغموس الثاي:
 .ـهضم ها احقوق، أو ُيـقصد ها الفسق واخيانةتُ 

من أكر الكبائر، وسميت غموسا  أها تغمس صاحبها ي اإثم، ثم ي  واليمن الغموس
 النار، وا كفارة فيها، وا تنعقد، وجب امبادرة بالتوبة منها. 

اُك  :اْلَكبَائِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص: »بِـي  النَ  اَل : قَ اَل قَ  اَعنهُ َعبِْد اهِ ْبِن َعْمٍرو ري اه  َعنْ  ، َوُعُقوُق باهاِإْرَ
 .(1)أخرجه البخاري«.  اْلَوالَِدْيِن، َوَقتُْل النَْفِس، َواْليَِمُن اْلَغُموُس 

كقوله:  كثرا   وهي احلف من غر قصد اليمن ما جري عى اللسان، اليمن اللغو الثالث:
أو حلف عى أمر ماٍض يظن كرام ونحو ذلك ، أو حلف أجل اإا واه، وبى واه، 

 .ذ ها احالفوهذه اليمن ا تنعقد، وا كفارة فيها، وا يؤاَخ ،  صدق نفسه فبان بخافه
 أحكام اليمن:   .[12 ]امائدة/ (           ): قال اه تعاى

 لليمن مسة أحكام:
  أمر واجب كإثبات حق ، أو إبطال باطل.يتوقف عليها  وهي التي ،يمن واجبة :اأول

 . ، وإذا توقف عليها فعل مستحبكاحلف عند اإصاح بن الناس مستحبة يمن :الثاي

 أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.  ،يمن مباحة كاحلف عى فعل مباح :الثالث

                                                        

 (.2275برقم ) أخرجه البخاري( 6)
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ي البيـع كاحلـف عى فعـل مكـروه، أو ترك منـدوب، واحلـف  يمن مكروهة :الرابع
 . من غر حاجة راءـوالش

كمـن حلـف كاذبـا  متعمـدا ، أو وهي التي يتوقف عليها أمر حرم  ،يمن حرمة: اخامس
 كيف خرج احالف من عهدة اليمن:  أو تـرك واجب. ،حلـف عى فعـل معصيـة

 خرج احالف من عهدة اليمن بواحد من ثاثة أمور:
 ا حلف عليه كأن يقول: واه أفعلن كذا، ثم يفعله.إبرار اليمن بفعل م اأول:
 ااستثناء بنحو: واه أفعلن كذا إن شاء اه. الثاي:
 حكم احنث ي اليمن:  كفارة اليمن إن حنث. الثالث:

جب نقض اليمن إذا حلف عى ترك واجب كمن حلف ا يصل رمه، أو حلف عى  -1
 . كفارة يمن ر عنهااليمن، ويكفِ  هذه نقض فعل حرم كمن حلف ليربن اخمر، فيجب

يسن احنث ي اليمن إذا كان خرا  كمن حلف عى فعل مكروه، أو ترك مندوب،   -7
 .ر عن يمينهويكفِ  ،فيفعل الذي هو خر

 يباح نقض اليمن كا إذا حلف عى فعل مباح، أو حلف عى تركه، ويكفر عن يمينه. -3
 .[1 /التحريم] (                            ): قال اه تعاى -1
َمْن َحَلَف َعى َيـمٍن، َفَرأَى : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1

 كفارة اليمن: روط وجوب   .(1)أخرجه مسلم«. ، َوْليَُكِفْر َعْن َيـِمينِـهِ الِذي ُهَو َخْر  َغَرَها َخْرا  ِمنْـَها، َفْليَْأِت 

 يشرط لوجوب كفارة اليمن ما يي:
 أن تكون اليمن منعقدة من مكلف عى أمر مستقبل مكن كمن حلف ا يدخل دار فان.  -1 

 أن حلف ختارا ، فإن حلف مكرها  م تنعقد يمينه.  -1

ناء حديثه أث جري عى لسانهـبا قصد كمن يُ اليمن ، فا تنعقد  أن يكون قاصدا  لليمن -3
 .، وبى واه ا واه

 ذاكرا .  ختارا   ،احنث ي يمينه، بأن يفعل ما حلف عى تركه، أو يرك ما حلف عى فعله -1
                                                        

 (.1212برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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  كفارة اليمن: صفة 

 :اأمور اآتية خر من لزمته كفارة يمن بن

 ،رأو م ،من بر، سواء كان  إطعام عرة مساكن نصف صاع من قوت البلد لكل واحد -1
، واإطعام مقدر بالعرف ا أو أرز ونحوها، وإن غَدى امساكن العرة أو عَشاهم جاز

 بالرع، فيطعم كل أهل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قْدرا  ونوعا .
 كسوة عرة مساكن ما ُيـجزئ ي الصاة.  -1

 عتق رقبة مؤمنة.  -3

 .صام ثاثة أيام ، فإن م جد وهو خر ي هذه الثاثة السابقة
 وا جوز الصيام إا عند العجز عن الثاثة السابقة. 

         ) قال اه تعاى ي بيان كفارة اليمن:
                  

                    
 حكم تقديم كفارة اليمن:  .[12]امائدة/ (   

لة لليمن، وإن م الكفارة عى احنث، وجوز تأخرها عنه، فإن قدمها كانت حلِ جوز تقدي
 حقيقة اليمن :  . ، وتقديمها أحسن ؛ ما فيه من امبادرة إى الطاعةرها كانت مكفرة لهأَخ 

، وم تلحقه من حق امسلـم عى أخيـه إبرار قسمـه إذا أقسم عليه إذا م يكن ي معصية
أو جاها  أنه امحلوف عليه  ،أو مكرها   ،ف ا يفعل هذا اليء ففعله ناسيا  إذا حلو، مشقة

 م حنث، وا كفارة عليه، ويمينه باقية. 
 ومن حلف عى يء مباح ، وأراد نقض اليمن ، كَفر عن يمينه ، وبرئت ذمته.

اليمن تكون و ،ا بلفظه، فمن حلف عى يء َوَوَرى بغره فالعرة بنيته  اأعال بالنياتو
، فإذا حَلفه القاي ي الدعوى أو غرها فيجب أن تكون إذا طلبها  عى نية امستحلف

 حكم من حَرم عى نفسه حالً غر زوجته:   .نية احالفوإذا حلف بدون استحاف فعى ،  عى نية امحِلف ا عى نية احالف

 .كفارة يمن لهعَ فَ  رم عليه،وعليه إنْ حْ ـم يَ  ونحوهطعام كمن حَرم عى نفسه حاا سوى زوجته 
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                       ) تعاى: قال اه
  حكم احلف بامصحف:  .[1-1]التحريم/  (         

 احلف بامصحف ا خلو من حالن :
، والكام أن القرآن كام اه هذا جائز؛أن ينوي بيمينه ما فيه من كام اه عزوجل ف اأوى:

 صفة من صفاة اه عزوجل ، واحلف بصفة من صفات اه جائز. 

 أن ينوي بيمينه ما فيه من الورق وامداد فهذا رك ؛ أنه حلف بغر اه . الثانية:

ومن قال : أقسم بآيات اه ، فإن كان مقصوده آيات اه الشـرعية فهذا جائز ، وإن كان 
آيات اه الكونية كالشمس فهذا ا جوز ؛ أها خلوقة ، واحلف بامخلوق ا  مقصوده

 جوز من امخلوق ، أما اخالق فيقسم با شاء من خلوقاته كالساء واأرض ونحوما .
 أما وضع اليد عى امصحف أو داخله لتغليظ اليمن فهذا بدعة .  

إَِنَا اْأَْعَاُل  » :َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسِمْعُت َرُسوَل  :ه َقاَل َعنْ  اهُعَمَر ْبن اخَطَاِب َرِي  عن
َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِى ُدنيَا ُيِصيبَُها أَْو إِى اْمَرَأٍة َينِْكُحَها  ، َوإَِنَا لُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوى ،يَاِت ـــبِالنِ 

 حكم من حلف عى معصية:  .(1)متفق عليه «.َفِهْجَرُتُه إِى َما َهاَجَر إَِليِْه 

 .ويفعل اخر ، ر عن يمينهَمْن حلف ا يفعل اخر فا جوز له اإرار عى يمينه، بل يكفِ 
         ڤ   ) :قال اه تعاى

 حكم احلف من أجل اإكرام :  . [111]البقرة/  (   
فمن قال أخيه : واه ا أدخل ، أو ا ،  إذا حلف عى إنسان قاصدا  إكرامه ا حنث مطلقا  

، أو رب أحدما قبل قبلك، فقال اآخر: واه ا أدخل، أو ا أرب قبلك، فدخلأرب 
فإن كان قاصدا  إلزامه  ،؛ أن قصدهم اإكرام ا اإلزاماآخر فا ِحنث عليها وا كفارة

 .وم يفعل فإنه حنث
 

                                                        

 (.1217) برقم مسلم، و واللفظ له( 1) أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، ( 6)
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 حكم النذر:  . رعـتعاى شيئا  غر ازم بأصل الش ٬ه َس تار نفْ هو إلزام مكلف خ النذر:  النـــــذر

هى عنه، وبيـَن أنه ا يأي بخر ، وليس فيه فائدة ، فهوا يرد  ملسو هيلع هللا ىلصالنذر مكروه ؛ أن النبي 
 قدرا ؛ أن اه تعاى يفعل ما يشاء، سواء نذرت أو م تنذر.
فالنذر ا  اموفن بالنذر إذا نذروا، واه عز وجل م ُيثن عى الناذرين، وإنا أثنى عى

 .فيلحقه اإثم ، حمد عقباه، وقد يتعذر الوفاء بهـتُ 
 .والناذر يشارط اه تعاى ويعاوضه عى أنه إن حصل مطلوبه قام با نذر، وإا م يقم

 .، وأداء العبادة من غر رط أو نذر أفضل وأكملواه غني عن العباد وطاعاهم
 ل قول يدل عليه. بكويثبت النذر 

                                    )قال اه تعاى :  -1
 .]7 -5اإنسان/[(                                            

 ، ا َيـُرد  َشيْئا  إَنـُه »عن النــذر وقـال:  ملسو هيلع هللا ىلص: هى النبي قال ري اه عنهاوعن ابن عمر  -1
.(1)متفق عليه«. ِكنَـُه ُيْستَـْخـَرُج بِـِه ِمـَن البَـِخيــلِ َولَ    :حكم النذر لغر اه 

اجوز رفه لغراه تعاى؛ أنه يتضمن تعظيم امنذور له، والتقرب  ،النذر نوع من العبادة
رك ـالشإليه بذلك، فمن نذر لغر اه تعاى من قر، أو ملك، أو نبي، أو وي فقد أرك باه 

 اأكر، وهو باطل حرم الوفاء به. 
                                )قال اه تعاى : 

 من يصح منه النذر:   .]71/امائدة[(        

 أقسام النذر:   مسلا  كان أو كافرا .  ،ختار ،عاقل ،ا يصح النذر إا من بالغ

 ينقسم النذر إى ستة أقسام:
 فيلزمـه كفارة يمن.، َوَفَعلـه  ، علـّي نـذر إن فعلـت كـذا ٬النذر امطلق كقولـه: ول: اأ

                                                        

 (.1232(، واللفظ له، ومسلم برقم )2211أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 6)
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 ، أو احمل عليه، رٍط يقصد امنع منهـوهو تعليق نذره بش ،نذر اللجاج أو الغضبالثاي: 
فيخر بن ، مثا  أن أتصدق بائة ريال  أو التصديق، أو التكذيب كقوله: إن كلمتك فعَي 

 ره، وبن كفارة يمن.ذَ ل ما نَ عْ فِ 

، ونحوماهارا  أو يركب دابته  اأبيض ، مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه ،نذر فعل مباح الثالث:
 وكفارة يمن. ، فيخر بن فعله

 فيسن أن يكفر عن يمينه وا يفعله.، النذر امكروه كنذر الطاق ونحوه الرابع: 

ن يقتل أحدا ، أو يرب اخمر، أو يزي، أو أن يصوم مثل أن ينذر أ ،نذر امعصية اخامس:
 ، أوا يصل رمه.يوم العيد

ا َنْذَر ي : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛ كفارة يمنمع التوبة ، وحرم الوفاء به، وعليه  وهذا النذرا يصح
 .(1)أخرجه أبو داود والرمذي«. ، َوَكَفاَرُتـُه َكَفاَرُة َيـِمنٍ  ةٍ ـَمْعِصي

الصاة، والصوم، واحج، ك كمن نذر فِْعل طاعةسواء كان مطلقا   ،طاعةنذر الالسادس: 
أو كان معلقا  ،  فيجب الوفاء به ، والعمرة، وااعتكاف ونحوها بقصد التقرب إى اه تعاى

 .أو صوم ونحوها ،أو ربح ماي فلله عَي كذا من صدقة ، كقوله: إن شفى اه مري
ء به، فالوفاء بالنذر عبادة جب أداؤها، وقد مدح اه امؤمنن رط لزمه الوفاـفإذا ُوِجد الش

 بأهم يوفون بالنذر. 

 . [7]اإنسان/ (           ) قال اه تعاى ي صفة اأبرار: -1

                              ) قال اه تعاى:و -1
 . [171]البقرة/(         

َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اه َفْليُطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصة ري اه عنها عن النبي عن عائشو -3
 .()أخرجه البخاري«. َيـْعِصيَـُه َفا َيـْعِصهِ 

كصيام، وصدقة  َعلها عنه وليهوهو قادر عى فِْعلها، فَ ومات قبل فِْعلها ، َمْن نذر فعل طاعة و
 حكم من عجز عن النذر:  . ابةونحوما ما تدخله الني

 .ويكــره لـه النذر، فعليه كفارة يمن ،من نذر فعل طاعة ثم عجز عن الوفاء با نذر
                                                        

 (.1511(،  وأخرجه الرمذي برقم )3121/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
 (.2222برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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َوَلِكنَـُه  ،إَنـُه ا َيـُرد  َشيْئا  »عن النــذر وقـال:  ملسو هيلع هللا ىلص: هى النبي قال ابن عمـر ري اه عنها عن
 حكم النذر فيا يشق عى اإنسان:  .(1)ق عليهمتف«. ُيْستَـْخـَرُج بِـِه ِمـَن البَـِخيــلِ 

 .يكره النذر ي كل ما يشق عى العبد من اأعال والطاعات
فمن نذر نذرا  ا يطيقه ويلحقه به مشقة كبرة كمن نذر أن يقوم الليل كله، أو يصوم الدهر 

وعليه كفارة  كله، أو يتصدق باله كله، أو حج أو يعتمر ماشيا  م جب الوفاء هذا النذر،
 .، وترأ ذمته يمن

                          )قال اه تعاى : 
 مرف النذر:  .]12/التغابن[(               

 .رف نذر الطاعة عى ما نواه به صاحبه ي حدود الريعة امطهرةـمص
ـه، ـوإن نـوى بنـذره أهـل بيت ،منهفإن نوى بامنذور من حم أو غره الفقراء فا جوز أن يأكل 

ــه، أو أصحابــأو رفقت ــواحــل كـــه أن يأكــه جاز لـ  حكم من خلط ي نذره طاعة بمعصية:  م.ــد منهـ

 . ، وا كفارة عليهَمْن خلط ي نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك امعصية

إذا هو برجل قائم، فسأل عنه  خطب ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال: بينا النبي 
: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي ، فقالوا: أبو إرائيل نذر أن يقوم وا يقعد، وا يستظل، وا يتكلم، ويصوم

 :العيدحكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق   .()أخرجه البخاري«.تِـَم َصْوَمهُ ـُمْرُه َفْليَتَـَكَلـْم، َوْليَْستَظَِل، َوْليَـْقُعْد، َوْليُ »

 جوز أحد أن يصوم يومي العيد، ومن نذر ذلك كَفرعن نذره كفارة يمن ، وبرئت ذمته.ا 
عن زياد بن جبر قال: ُكنُْت َمَع اْبِن ُعَمـَر، َفَسأَلـُه َرُجل  َفَقاَل: َنَذْرُت أْن أُصوَم ُكَل َيْوم ُثاَثاَء 

النَْحِر، َفَقاَل: أَمـَر اه بَِوَفاِء النَْذِر، َوُنـِهينَا أْن َنُصوَم  أْو أْربَعاَء َما ِعْشُت، َفَواَفْقُت َهَذا اليَْوَم َيْومَ 
 .(6)متفق عليهَيْوَم النَْحِر، َفأَعاَد َعَليْـِه، َفَقاَل ِمثَْلـُه، ا َيِزيُد َعَليْـِه.

                                                        

 (.1232(، واللفظ له، ومسلم برقم )2223، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 .(2711برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1132(، واللفظ له، ومسلم برقم )2712، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 لقضاءاب اكت
 والقضاةالقضاء  أحكام -1

 :وفصل اخصومات.  ،واإلزام به ،هو تبين احكم الرعي القضاء 

  :حكمة مروعية القضاء 

 وحفظ الباد والعباد، حفظ احقوق، وإقامة العدل، واحكم با أنزل اه رع اه القضاء
 .وصيانة اأنفس واأموال واأعراض

راء، ـوالش خلق الناس وجعل بعضهم حتاجا  لبعض ي القيام باأعال كالبيع لعز وج واه
 .النكاح، والطاق، واإجارة، والنفقات ونحوها من روريات احياةأمور ف، ورَ وسائر احِ 

بن  يسود العدل واأمنل؛  ووضع الرع لذلك قواعد وروطا  حكم التعامل بن الناس
، أو جها ،  روط والقواعد إما عمدا  ـامخالفات لتلك الش ولكن قد حدث بعض، الناس

العداوة والبغضاء، وقد تصل احال إى تبدأ فتحدث امشاكل، وحصل النزاع والشقاق، و
 .، وهجر القريب والبعيدهب اأموال، وإزهاق اأرواح، وخريب الديار

امشكات،  تلك اخصومات، وحلإزالة  ؛رع اهـفرع اه العليم بمصالح عباده القضاء بش 
 .، لتصل احقوق إى أهلها، ويزول الظلم عن امظلوموالقضاء بن العباد باحق والعدل

                        ) قال اه تعاى:
                                 

                                
 .[11]امائدة/ (                        

 :حكم القضاء 

صب للناس قاضيا  أو أكثر ي كل إقليم أو بلد نْ ـالقضاء فرض كفاية، وجب عى اإمام أن يَ 
احقوق،  حسب احاجة؛ لفصل اخصومات، وإقامة احدود، واحكم باحق والعدل، ورد

 الح امسلمن ونحو ذلك. وإنصاف امظلوم، والنظر ي مص
 ؛به من يكفي سقط اإثم عن الباقنإذا قام  ، وفرض الكفاية فرض كفاية واحكم بن الناس
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الفاعل فهو فرض عن و الفعل وإن كان امقصود، كاأذان أن امقصود الفعل دون الفاعل
 وصوم رمضان ونحوما. ،كالصاة

                              ) :قال اه تعاى -1
                                         

 .]51-12امائدة/[ (                       
                                  )قال اه تعاى : و -1

                                          )
 .]12/ص[

  :روط القاي 

 يشرط فيمن يتوى القضاء ما يي :
 أمينا  عى القيام بعمله. أن يكون القاي قويا  ي علمه، -1
 .لقاي جب أن حكم با أنزل اهأن يكون مسلا ؛ أن ا -1

 أن يكون بالغا  عاقا  ؛ أن الصغر وامجنون قار الترف. -3

 ن أن حيف لفسقه.الفاسق ا يؤمَ  أن يكون عدا  ؛ أن -1

 أن يكون سميعا  ؛ أن اأصم ا يستطيع ساع كام اخصوم. -5

 أن يكون متكلا  ؛ ليستطيع الكام مع اخصوم. -2

 أن يكون جتهدا  عارفا  باأحكام؛ أن امقلد والعامي ا يصلح أن يتوى القضاء. -7

 خدع كثرا .لعاطفة، وهذا ُتـالعقل ، ريعة ا أن يكون ذكرا  ؛ أن امرأة ناقصة -1

اأمثل  توليةوجب  ل البصرعى اأعمى،فَض ـويُ  ،حسب اإمكانعترروط تُ ـوهذه الش
 .، حسب القدرة واحاجةفاأمثل

  :اختيار القاي 

 .ن القضاة إمام امسلمن ـالذي يعيِ 
 ،هم ذكاء، وأقوا الناس أفضلهم علا  وورعا  بن  ءلقضالوجب عى إمام امسلمن أن ختار 

 .ه الفاجروخدعأ، طل، ولئا يضيع احق بْ ـــق وامُ حِ ؛ أن الناس منهم امُ  فراسةأجودهم و
 ع ا يأكل احرام، وا حاي أحدا . وختار أشدهم ورعا ؛ أن الَورِ 
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                                         )قال اه تعاى : 
 .]3-1/الطاق[(                                

 وحبته، وختار اأتقى؛ أن ي التقوى تسهيل اأمور، وتيسركل عسر، ومعرفة احق
 .، والعون عليهواحكم به

 .، الرؤوف الرحيم باخلق وختار القوي ي علمه، اأمن ي عمله، الصادق الفقيه
                      ):  ملسو هيلع هللا ىلصوسى ي شأن م قال اه تعاى -1

 .]12القصص/[ (         
                              )قال اه تعاى:و -1

                                  ) 
 كال الريعة اإسامية:   .]152/آل عمران[  

دة من أعظم العبادات ، فيجب عى ميع احكام والقضاة أن احكم بن الناس بالعدل عبا
 .حكموا با أنزل اه من احق واهدى

فأنزل اه الذي فيه حل ميع مسائل البرية،  ومن رمة اه أن أنزل إلينا الدين الكامل
قوة وأنزل اميزان وهو العدل الذي يمثِل ال ..رائع ـالقرآن الذي فَصل فيه اأحكام والش

 القضائية وأنزل احديد الذي يمثِل القوة التنفيذية لأحكام الرعية.
                           ): قال اه تعاى -1

 .]3/امائدة[   (                          
                         )وقال اه تعاى :  -1

                                                
 خطر احكم بغر ما أنزل اه:  .]15/احديد[   (      

جب عى القاي أن حكم بن الناس با أنزل اه، وا جوز أحد أن حكم بينهم بغر ما 
، بل هو الكفر هل الكفرفاحكم بغر ما أنزل اه من أعال أ، أنزل اه مها كانت اأحوال

 .بعينه، والظلم بعينه، والفسق بعينه؛ ما فيه من جاوز حدود اه، واإعراض عن رع اه

وما كانت الريعة اإسامية كفيلة بإصاح أحوال البرية ي ميع امجاات، فيجب 
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با أنزل اه، واحكم فيها  ،د إليه من القضايا مها كانترِ عى القاي النظر ي كل ما يَ 
 .لكل حالة ، وتبيان لكل يء وهدى  ورمة فدين اه كامل كاٍف شاٍف 

 . [11]امائدة/ (          ) قال اه تعاى: -1
                     ) قال اه تعاى:و -1

                                  
                                

 . [11]امائدة/   (                        
                          قال اه تعاى : و -3

                                            
 حكم الرشوة:  .[51-12]امائدة/                             

 الرشوة: هي ما ُيعطى إبطال حق أو إحقاق باطل.
 وحرم عى اإنسان أخذ الرشوة وإعطاؤها؛ ما يي:

أن ي الرشوة فساد امعامات بن اخلق.. وأكل أموال الناس بالباطل.. وضياع 
ظلم للناس.. وسبب يها فاأمانات؛ أن صاحب احق يصبح غرآمن، وهذا فساد عظيم.. و

لتغير حكم اه ورسوله، فإذا أخذ القاي رشوة َحَكم بغر ما أنزل اه، وَحَكم لدافع 
 .وظلم غره ،، فظلم نفسهالرشوة با ليس له

                          قال اه تعاى: -1
  [.12 ]النساء/                               

 .ْرَتيــالَراِي َوامُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهْبِن َعْمرو ري اه عنها َقاَل : َلَعَن َرُسوُل  اهعن َعبِْد و -1 
 ما جتنبه القاي:   .(1)أخرجه أبو داود والرمذي

حرم عى القاي كغره قبول رشوة، وا يقبل هدية إا من كان هاديه قبل وايته، 
 .()أخرجه أمد«. َهَداَيا الُعَاِل ُغُلول  : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛واأَْوى عدم قبوها

                                                        

 . (1337برقم ) الرمذي وأخرجه، (3511ه أبو داود برقم )أخرج /صحيح( 1)

 (.13222/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 فـضـل القـضــاء - 7

 .وَأِمَن عى نفسه من الظلم واحيف ،فضل عظيم من قوي عليهفيه لقضاء بن الناس ا

 ؛ ما فيه من اإصاح بن الناس،إذا كان خالصا  ه عز وجل  من أفضل القربات والقضاء
وإقامة  امظلوم، ورد الظام، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر، وإنصاف ،وإقامة العدل

 .احقوق إى أهلها، وهو وظيفة اأنبياء عليهم الصاة والسام ورداحدود، 

                       )قال اه تعاى :  -1
 .]111النساء/[ (               

ا َحَسَد إَا ي اْثنَتَِن: : »ملسو هيلع هللا ىلصمسعود ري اه عنه قال: قال رسول اه عن عبداه بن و -1
َوَرُجل  آتاُه اه ِحْكَمة  َفُهَو َيـْقِي بِـَها  َرُجل  آتاُه اه َماا  َفَسَلَطُه َعى َهَلَكتِـِه ي احَِق،

 . (1)متفق عليه«. َوُيـَعِلـُمَها

َن ِعنَْد اه ـإَن امُْقِسطِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعنها قال: قال رسول اه  عن عبداه بن عمرو ري اهو -3
، اَلِذيَن َيـْعِدُلوَن ي ُحْكِمِهـْم  ،َعى َمنَابَِر ِمْن ُنوٍر َعْن َيـِمِن الَرْحـَمِن َعَز َوَجَل  َوِكْلتَا َيَدْيـِه َيـِمن 

 .()أخرجه مسلم«. َوَأْهليِهـْم َوَما َوُلوا
ـُهـُم اه َتَعاى ي ظِِلـِه َيْوَم ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرة ري اه عنه عن النبي عن أي هريو -1 َسبَْعة  ُيظِل 

، َوَشاب  َنَشأَ ي ِعبَاَدِة اه، َوَرُجل  َقْلبُـُه ُمَعَلق  ي امََساِجِد، َوَرُجاِن  ـُه: إَمام  َعْدل  ظَِل إا ظِل 
َوَتَفَرَقا َعَليْـِه، َوَرُجل  َدَعتْـُه اْمَرَأة  َذاُت َمنِْصٍب َوَجـَاٍل َفَقاَل إِي   اه، اْجتَـَمَعا َعَليْـهِ يَتـَحاَبا 

َر اه َأَخاُف اه، َوَرُجل  َتَصَدَق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَى ا َتْعَلـَم ِشَاُلـُه َما ُتنِْفُق َيـمينُـُه، َوَرُجل  َذكَ 
 .(6)متفق عليه«. َخاليا  َفَفاَضْت َعيْنَاهُ 

إَذا َحَكَم احَاِكُم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن العاص ري اه عنه أنه سمع رسول اه و -5
 .()متفق عليه«. َفاْجتَـَهَد ُثَم َأَصاَب َفَلـُه َأْجَراِن، َوإَذا َحَكَم َفاْجتَـَهَد ُثَم َأْخطََأ َفَلـُه َأْجر  

 
                                                        

 ( واللفظ له.112(، ومسلم برقم )73، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1117برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1131(، واللفظ له، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.  1712(، ومسلم برقم )7351، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 خطـر القـضـــاء - 3

 : أمانة القضاء 
 ذلكــم، فلــلقضاء موضوعه احكم بن الناس ي دمائهم وأعراضهم وأمواهم وسائر حقوقها

 ى أحدــي إلــم جدا ؛ أنه ُيـخشى حصول ميل من القاضــره عظيــــخطو ،أجره عظيم جدا  
اخصمن، إما لكونه قريبا  له، أو صديقا  له، أو صاحب جاه ترجى منفعته، أو صاحب رئاسة 

 .، فيتعَرض لسخط اه عليهته ونحو ذلك، فيجور ي احكم متأثرا  با سبقُتـخاف سلط

رعي، والبحث ي اأدلة، وإجهاد النفس ـالقاي يبذل جهدا  كبرا  ي معرفة احكم الشو
ه للحكم ، وهداومن اتقى اه عَلمه للوصول إى الصواب، ما ُينهك بدنه ويرهقه ويضعفه،

 ه إى نفسه.لَ ـوكَ  ر، فإذا جارجُ ـمع القاي ما م يَ  واه، واحكمة والصواب
                       ) قال اه تعاى: -1

                                  
 .[122 -121/البقرة]  (                    

 (                   ) : قال اه تعاىو -1
 .[22/العنكبوت]

 :أقسام القـضاة وأعاهم 
              ) قال اه تعاى: -1

 . [12]ص/  (                 

، اْثنَاِن ي النَاِر، َوَواِحد  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن بريدة ري اه عنه عن رسول اه و -1 الُقَضاُة َثاثة 
ى لِلنَاِس َعَى َجْهٍل َفُهَو ي ـَعِلـَم احَق فَقَى بِـِه َفُهَو ي اجنَِة، َوَرُجل  َقَض  ي اجَنَِة، َرُجل  

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه«. النَاِر، َوَرُجل  َجاَر ي احُْكِم َفُهَو ي النَارِ 
 النَاِس َفَقْد ُذبَِح َمْن ُجِعَل َقاِضيا  َبْنَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -3

 .()أخرجه أبو داود وابن ماجه«. بَِغْر ِسِكْنٍ 
 

                                                        

 (، وهذا لفظه.1315، وأخرجه ابن ماجه برقم ) (3573/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.1311، وأخرجه ابن ماجه برقم ) (3571/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( )
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 :حكم طلب القضاء 

، ومن اختاره وي اأمر فعليه أن يمتثل إن استطاع؛ ا ينبغي طلب القضاء أو احرص عليه
 أن ذلك من التعاون عى الر والتقوى، وحقيق العدل.

َيا َعبَْدالَرْحـَمِن ْبَن : » ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال : قال ي رسول اه عن عبد الرمن بن سمرة ري اه
َفإْن ُأْعطِيتَـَها َعْن َمْسَألٍة ُوِكْلَت إَليْـَها، َوإْن ُأْعطيتَـَها َعْن َغْرِ َمْسَألٍة ، َسُمَرَة ا َتْسَأِل اإَماَرةَ 

 .(1)متفق عليه«. ُأِعنَْت َعَليْـَها

 :َمن  يتوى القضاء 

الناس من أعظم امناصب ي اإسام ، وهو عبادة من أعظم العبادات ، وأعظم القضاء بن 
 امسؤوليات ، فا يتواه إا امسلم البَـّر الفقيه التقي.

 وا جوز توليته أهل البدع ؛ انتفاء الروط الازمة عنهم.
 وأهل البدع قسان :

 م.: أهل بدع مكِفرة ، فهؤاء انتفى عنهم رط اإسااأول
 : أهل بدع مفِسقة ، فهؤاء انتفى عنهم رط العدالة.الثاي

 .، وإنا يتواه من حكم با أنزل اهفا يوَلـى القضاء ا هؤاء وا هؤاء ولو عى جنسهم
                         ) قال اه تعاى: -1

                                          
 . [12/امائدة]  (    

َمْن َأْحَدَث ي َأْمِرَنا َهَذا َما َليَْس : » ملسو هيلع هللا ىلص وعن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول اه  -1
 .()متفق عليه«. فيِه َفُهَو َرد  

 
 
 
 

                                                        

 (.1251له، ومسلم برقم ) (، واللفظ7117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1711(، واللفظ له، ومسلم برقم )1227، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 آداب القـاضـي - 4

 نا  من غر ضعف؛ أن يكون القاي قويا  من غر عنف؛ لئا يطمع فيه الظام، َليِ  نبغيي
 ،رعـوالتس وينبغي للقاي أن يكون حليا ؛ لئا يغضب من كام اخصم، فتأخذه العجلة  لئا هابه صاحب احق. 

عه وأن يكون ذا أناة؛ لئا تؤدي عجلته إى ما ا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة؛ لئا خد  . ، وتأخذه العزة باإثم ، فيجور انتقاما  لنفسه وعدم التثبت
عز وجل، يبتغي بذلك اأجر والثواب، وا خاف ي  ٬وأن يكون أمينا  خلصا  عمله   . لئا ُتـحجب عنه إصابة احق ؛وأن يكون عفيفا  نزها  ي نفسه وماله عن احرام  . بزخرف القول بعض اخصوم
وجب عى القاي أن يسِوي بن اخصمن ي الدخول عليه، واجلوس بن يديه،   وينبغي للقاي أن حر جلسه الفقهاء والعلاء، وأن يشاورهم فيا يشكل عليه.   . بن يديه فيا ؛ ليسهل عليه احكم وأن يكون بصرا  بأحكام القضاة قبله  اه لومة ائم. 

أو عطش،  ، كثرا ، أو حاقن، أو ي شدة جوعقاي أن يقي وهو غضبان لل وا ينبغي  واإقبال عليها، وااستاع ها، واحكم بينها با أنزل اه.
، مكلفا ، عدا ، يكتب له الوقائع والقضايا  أو َهـّم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، فإن خالف وأصاب احق نفذ.  ، والوثائق ويسن للقاي أن يتخذ كاتبا  مسلا 

 ونحو ذلك. والصكوك

 هل يقي القاي بعلمه؟ 

مور احسية الظاهرة ، وا حكم بعلمه ولو كان جب عى القاي أن حكم حسب اأ
متيقنا  لئا ُيتهم، لكن لو حاكم إليه خصان يعلم علم اليقن أن احق مع أحدما ، حّول 

 القضية إى قاض آخر ، وصار شاهدا  باحق الذي يعلمه.

 .ي عى نحو ما يسمعـي إى همته، بل يقضـا يقي القاي بعلمه؛ أن ذلك يفضو
، ي بعلمه إذا م خف الظنون والتهمة، أو يكون اأمرقد تواتر عندهـجوزله أن يقضو

 .، أو با َعـلِمه ي جلس احكموتظافرت به اأخبار، بحيث اشرك ي العلم به هو وغره
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 :فضل اإصاح بن الناس ورمتهم 

 .واإحسان بهم ي العفو والتسامحيستحب للقاي أن يصلح بن امتخاصمن، ويرغِ 
 ما م يتضح احكم الرعي فيحكم به.وي اإصاح أجر عظيم، وزوال الضغينة من القلوب، 

               ) قال اه تعاى: -1
 . [111]النساء/  (            

  (          ) قال اه تعاى:و -1
 . [11]احجرات/

 . [12]الفتح/ (             )  تعاى:قال اهو -3

ا َيْرَحـُم اه َمْن ا َيْرَحـُم : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جرير بن عبداه ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 حكم وعظ اخصوم قبل احكم:  .(1)متفق عليه«. النَاَس 

 . بينهم يستحب للقاي موعظة اخصوم قبل احكم

َي، ـر  َوإَنُكْم َتـْختَِصُموَن إلَ ـإَنَا َأنا َبَش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصه عنها أن رسول اه عن أم سلمة ري ا
ي َعى َنْحِو َما َأْسَمُع، َفَمْن َقَضيُْت ـَفأَْقِض  ،َوَلَعَل َبـْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َألـَحَن بُِحَجتِـِه ِمْن َبـْعضٍ 

 .()متفق عليه«. َفإَنَا أَْقَطُع َلـُه ِقْطَعة  ِمَن النَارِ  َلـُه بَِحِق َأِخيِه َشيْئا  َفا َيْأُخْذُه،

 فذ حكم القاي لنفسه، وا من ا تقبل شهادته له كعمودي نسبه، والزوجية ونحوما. نْ ـا يَ و

 ي وامفتي:الفرق بن القا  ذ حكمه بينها. فَ ـنَ  ي أمر من اأمور إذا َحَكم اثنان فأكثر بينها شخصا  صاحا  للقضاءو

 :القاي له ثاث صفات
 .ومن جهة اإلزام باحكم ذو سلطان ،ومن جهة بيان احكم مفٍت  ،فهو من جهة اإثبات شاهد
 م به، وامفتي يبينه فقط.لزِ أن القاي يبن احكم الرعي ويُ : والفرق بن القاي وامفتي

 من ابتُي ها. وكاما منصب عظيم ، وتوقيع عن رب العامن ، فليتق اه
                                 ) : قال اه تعاى

 . [117 -112/النحل ] (                                                       
                                                        

 (.1312(، واللفظ له، ومسلم برقم )7372، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1713(، واللفظ له، ومسلم برقم )7122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 صفـة احكـم - 5

 أ أحدما، ر عند القاي خصان قال: أيكا امدعي؟ وله أن يسكت حتى َيبدـإذا حض
 فَمْن سبق بالدعوى قَدمه، فإن أقر له خصمه حكم له عليه.

أحرهـا سمعهـا  فـإنْ ، ـرهـاأنكــر اخصـم قــال القاضـي للمدعـي: إْن كـان لـك بينـة فأحِض  وإنْ 
 ا، وا حكـم بعلمـه إا ي حـاات خاصـة كمـا سبق. موجبهكـم بوَح 

  َمه القاي أن له اليمن عى خصمه، فإن طلب لَ عْ وإن قال امدعي ليس ي بينة، أ
 ى سبيله.ـوخلَ ، امدعي إحاف خصمه أحلفه القاي 

ى عليه بالنكول وهو السكوت؛ ـقض ، وأبى أن حلف، وإن نكل امدعى عليه عن اليمن 
 أنه قرينة ظاهرة عى صدق امدعي. 

ا سيا إذا قوي جانب  ، عليهوللقاي أن يرد اليمن عى امدعي إذا امتنع عنها امدعى 
 امدعي، فإذا حلف قى له.

؛ أن يمن  م هاكَ ثم أحر امدعي بينة َح  ،ى القاي سبيلهـوخلَ  ،وإن حلف امنكِر
 امنِكر مزيلة للخصومة ا مزيلة للحق. 

 وا ُينقض حكم القاي إا إذا خالف الكتاب أو السنة، أو إماعا  قطعيا . 
 . لمن العدالة ، ما م تظهر عى امسلم الريبةواأصل ي امس

فإذا ظهرت عليه الريبة فا بد من حقق العدالة ظاهرا  وباطنا  ؛ أنه ا جوز استباحة دماء 
 الناس وأمواهم إا بمن ُعرف بالعدالة ظاهرا  وباطنا  ؛ لئا يقع القاي فيا حرم اه .

                                )قال اه تعاى : 
 .]2احجرات/[(        
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 الدعاوى والبِينات - 6

 :هي إضافة اإنسان إى نفسه استحقاق يء ي يد غره.  الدعوى 

 :هو الطالب للحق، وإذا سكت ُترك.  امَدعي 

 :هو امطاَلُب باحق، وإذا سكت م ُيرك.  امَدعى عليه 

 أركان الدعوى:  

 :، وهي  ثاثةان الدعوى أرك
 أو امدعى به.  ، وامدعى فيه .. وامدعى عليه .. امدعي

 : صفة البينة 

لشهادة، أم قرينة سواء كانت حجة رعية جب قبوها كا: هي ما أبان اليء وأظهره،  البينة
 وسمي الشهود بينةأهم يبينون َمْن له احق ، وَمْن عليه احق.يباح اأخذ ها، 

                  ) ظم البينات كتاب اه عز وجل:عوأ
  .[12/النحل ] (       

 :روط صحة الدعوى 

أن احكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة امَدعى  ؛ ا تصح الدعوى إا حَررة مفَصلة
 كان َدْينا .  إنْ ّا   به، وأن يرح امدعي بطلبه، وأن يكون امَدعى به حا

 :صفة الدعوى 

كان هذا الشـيء عينا  ، أو هي أن يضيف اإنسان لنفسه شيئا  عى غره، سواء  الدعوى:
 واإضافة ثاثة أقسام :منفعة، أو حقا  ، أو َدينا ، 

 : ي عى فان كذا.يف اإنسان لنفسه شيئا  عى غره، وهذه دعوى كأن يقول: أن يضاأول
 لغره عى نفسه ، وهذا إقراركأن يقول : لفان عَي كذا.أن يضيف اإنسان شيئا   الثاي :
: أن يضيف اإنسان شيئا  لغره عى غره ، وهذه شهادة كأن يقول : أشهد أن لصالح  الثالث

 عى خالد كذا.
 : حكم امحامات 

 لتحصيل حقه، أو دفع مرة عنه.امحاماة: هي وكالة عن الغر 
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ورد امظام، سواء  ونرامظلوم، ت للدفاع عن احق،بل ترع إذا كان جوز امحامات،و
 كانت بأجرة أو بدوها .

                                   ) قال اه تعاى: -1
 . [1/امائدة] (    

اِن، َيُشد  اْلـُمْؤِمُن لِْلـُمْؤِمِن َكاْلبُنْيَ ملسو هيلع هللا ىلص: »عن أي موسى ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
 .(1)متفق عليه«. َبْعُضُه َبْعضا  

 :أحوال البينة 

، وتارة برجل وامرأتن، وتارة بأربعة شهداء، وتـارة من الرجال البينة تارة تكون بشاهدين -1
 بثاثـة شهـداء، وتـارة بشاهـد ويمـن امدعي كا سيأي إن شاء اه تعاى. 

حكم ها القاي، فإن علم خاف ما شهدت به م يشرط ي الشهادة عدالة البينة، و -1
 .جزله احكم ها، ومن ُجهلت عدالته سأل عنه

 حكم عليه. يفعل، وُأنظر ثاثا ، فإن م من جاء هم بالتزكيةف ــح اخصم الشهود ُكلِ جـَـروإن 
م  إذا علم القاي عدالة البينة حكم ها وم حتج إى التزكية، وإن علم عدم عدالتهاو

 حكم ها، وإن جهل حال البينة طلب من امدعي تزكيتهم بشاهدين عدلن. 

؛ حفظا  للحقوق واأموال ،  إا قول عدلنوالرمة ا ُيـقبل ي التزكية واجرح والرسالة و
 .فإن النفوس ضعيفة يؤثر فيها الطمع فتقول غر احق

                                    ) قال اه تعاى:
 :الناس ي التُـهم أقسام   . [12/ص] (                                  

 الناس ي الت ـهم ثاثة أصناف:

فهذا ا ُيـحبس ، وأنه ليس من أهل التهم ،صنف معروف عند الناس بالدين والورع: اأول
 رب، ويؤدب من يتهمه.وا يُ 

كشف فهذا ُيـحبس حتى يُ ، أن يكون امتَـَهـم جهول احال ا ُيـعرف بر وا فجور :الثاي
 عن حاله؛ حفظا  للحقوق.

                                                        

 (. 1515(، ومسلم برقم )1112خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( 1)



 
6111 

أن يكون امتَـَهـم معروفا  بالفجور واإجرام، ومثله يقع ي ااهام، وهذا أشد من  :الثالث
 س حتى يقر؛ حفظا  حقوق العباد.متحن بالرب واحبالقسم الثاي، فهذا يُ 

 :صفة حكم القاي 

ذ ْخ فإن كانت البينة صادقة َحَل للمدعي أَ  ُيـحرم حاا ، وا ،ُيـحل حراما   م القاي اُحكْ 
 م له القاي فا حل له أخذه. كَ وَح  ،احق، وإن كانت البينة كاذبة كشهادة الزور

َوَلَعَل َبْعَضُكْم  ، َي ـْختَِصُموَن إِلَ ـإَِنُكْم تَ  »ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها أن رسول اه 
َفَمْن َقَطْعُت َلُه ِمْن  ، َأْسَمُع ِمنْهُ َا ـمِ  ي َلُه َعى َنْحوٍ ـَفأَقِض  ،َأْن َيُكوَن أَحََن بُِحَجتِه ِمْن َبْعضٍ 

 .(1)متفق عليه«. َعة  ِمَن النَاِر َفإَِنَا أَقَطُع َلُه بِِه ِقطْ  ،َفا َيْأُخْذهُ  َحِق َأِخيِه َشيْئا  
 :صفة احكم عى الغائب 

وكان ي حقوق ،  ؛ حفظا  حقوق العباد جوز احكم عى الغائب إذا ثبت عليه احق بالبينة
 ،عند القاي وتعَذر حضوره ر فأكثر،ـمسافة قص ا  الغائب بعيدكان اآدمين ا ي حق اه، و

 ه. فإن حر الغائب فهو عى حجت
 أين تقام الدعوى؟ 

تقام الدعوى ي بلد امدعى عليه؛ أن اأصل براءة ذمته، فإن هرب، أو ماطل، أو تأخر عن 
 .با يردعه ، وحفظ حق غره احضور من غر عذر لزم تأديبه

                                     ) قال اه تعاى:
 . [1/امائدة] (  
 تاب القاي إى القاي:حكم ك 

ُيـقبل كتاب القاي إى القاي ي كل حق آدمي كالبيع، واإجارة، والوصية، والنكاح، 
 ، وي كل حق ه كالزكاة والواجبات والكفارات.والطاق، واجناية، والقصاص ونحوها

ها ؛ أ اونحوم لقذفوا ينبغي أن يكتب القاي إى القاي ي حدود اه كالزنى وا
 مبنية عى السر، والدرء بالشبهات. 

القاي  أويكون وفائدة الكتابة إى قاض آخر: راحة اخصوم من عناء السفروالردد،
                                                        

 .واللفظ له ، (1713(، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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، ثم يدفعها للقاي الثاي فيحررها بشهودها من هو أقل عما  ، امكتوب إليه أكثر عما  
 ليحكم ها ونحو ذلك من امصالح.

                                     ) قال اه تعاى:
 . [1/امائدة] (  
 :حكم امال امختَصم فيه 

 امدعي وامدعى عليه إذا تداعيا عينا  فا خلو من ست حاات:

إن كانت العن ي يد أحدما فهـي له مع يمينه إن م يكن للخصم بينة، فإن أقام كل  -1
 ه مع يمينه. فهي من هي ي يد ،منها بينة

 قسم بينها. فيتحالفان، وتُ  ، وا بينة ، أن تكون العن ي يدها -1

فيقرعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف ، وا بينة، غرما أن تكون العن بيد -3
 وأخذها. 

 ، فيتحالفان ويتناصفاها.  وا بينة أحدما،  تكون العن بيد أحد أّا  -1

 د بينة وليست ي يد واحد منها، فهي بينها عى السوية.أن يكون لكل واح -5

فهي لأول بيمينه إن م  ،واآخر آخذ بزمامها ،وأحدما راكب، إذا تنازعا دابة أوسيارة  -2
 تكن بينة.

 :حكم قسمة اأماك 

 .ركاءـرر أو رد عوض إا برضا الشـا جوز قسمة اأماك التي ا تنقسم إا بض
ريك قسمتها ُأجر اآخر عليها، ـإذا طلب الش ،وارد عوض ي قسمته ،وما اررفيه

رته عى ْج وأُ  ،بهْص ركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، أو بقاسم ختارونه، أو يسألون احاكم نَ ـوللش
 قدر اأماك، فإذا اقتسموا أو اقرعوا لزمت القسمة. 

                                     ) قال اه تعاى:
 . [1/امائدة] (  
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 إثبات الدعوىكيفية  -2
 اليمن.  ..الشهادة ..تثبت الدعوى بواحد ما يي: اإقرار

 اإقــرار -1

 :هو إظهار مكلف ختار ما وجب عليه.  اإقرار 

 :من يصح منه اإقرار 

 .حجور عليه غر ،ختار ، عاقل ، يصح اإقرار من كل بالغ، و اإقرار سيد اأدلة

 :حكم اإقرار 

كالزكاة ونحوها، أو حق آدمي كالدين  ٬اإقرار واجب إذا كان ي ذمة اإنسان حق  -1
 ونحوه. 

جوز اإقرار إذا كان عى امكلف حد من حدود اه تعاى كالزنى، والسر عى نفسه  -1
 والتوبة من ذلك أوى. 

 ،بحق من حقوق اآدمين فا جوز الرجوع عنه فإن كان متعلقا   ، إذا صح اإقرار وثبت -3
 . منه الرجوع وا ُيـقبل

فيجوز  ،رقة ونحوهاـ، أو السلقذفوإن كان متعلقا  بحق من حقوق اه كحد الزنى، أو ا
 ، وحقوق اه مبنية عى العفو وامساحة. درأ بالشبهات؛ أن احدود تُ  الرجوع عنه

                          ) قال اه تعاى:
 . [21/النحل] (           
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 الشهــادة -7

 :ونحو ذلكأشهد، أو رأيت، أو سمعت  : مه بلفظلِ ـهي اإخبار با عَ  الشهادة. 

 . ، ودفع الظلم عن غره إثبات احقوقالشهادة باحق رع اه  وقد
 . [1]الطاق/ (       ) قال اه تعاى:

  :روط وجوب أداء الشهادة 

  :يشرط أداء الشهادة ما يي
 يرتب عى أدائه ها رر يلحقه ي ، وأّا  ذلك ، وأن يقدر عىاإنسان للشهادةأن ُيدعى 

 . ، ومن شهد إثبات حق ، أو إبطال باطل فله أجر عظيم بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله
 . [111/البقرة] (           ) قال اه تعاى: -1
                                   ) قال اه تعاى:و -1

                           ) 
 . [111/النساء]
 :حكم أداء الشهادة 

ل الشهادة فرض كفاية إذا كانت ي حقوق اآدمين، وأداؤها فرض عن عى َمْن  -1 َتـحم 
 .ـَملها إن كانت ي حقوق اآدمينَتـحَ 

                                   ) تعاى: قال اه
 . [113]البقرة/ (    

وتركها  ،د بحد من حدود اه كالزنى ونحوهكمن شهمباح أداء الشهادة ي حق اه تعاى  -1
بالفساد فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر  إا إن كان جاهرا  معروفا   ،أوى؛ لوجوب سر امسلم

 الفساد وامفسدين. 

 ااستفاضة حل أحد أن يشهد إا بعلم، والعلم حصل بالرؤية، أو الساع، أو ا -3
 أو موته ونحوما. ، كزواج أحد -وهي الشهرة  -

                                ) قال اه تعاى:
 . [32/اإراء] (  جئ
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 :حكم شهادة الزور 

فهي سبب ي أكل أموال الناس بالباطل،  ، شهادة الزور من أكر الكبائر، وأعظم الذنوب
 ليحكموا بغر ما أنزل اه. وسبب إضاعة احقوق، وسبب إضال احكام

 : َقاُلوا ؟ َثَاثا  « بَاِئرِ ئُُكْم بَِأْكَرِ اْلكَ ـأََا ُأنبِ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِي   قال : قالري اه عنه عن أي بكرة 
اُك بِا» :َقاَل ، ٬َبَى َيا َرُسوَل ا ْرَ   :َفَقاَل  - َوَجَلَس َوَكاَن ُمتَِكئا   -« َوُعُقوُق اْلَوالَِدْينِ ،  ٬اْإِ

ورِ  »  ط من ُتقبل شهادته: رو  .(1)متفق عليه َسَكَت.َفَا َزاَل ُيَكِرُرَها َحتَى ُقْلنَا َليْتَُه  :َقاَل  .«َأا َوَقْوُل الز 

 يشرط ي الشاهد ما يي :

 قبل شهادة الصبيان إا فيا بينهم. أن يكون بالغا  عاقا ، فا تُ  -1

 قبل شهادة اأخرس إا إذا أداها بخطه. ، فا تُ  الكام -7

ي الوصية أثناء  عند الرورة كا فا جوز شهادة الكافرعى امسلم إا ، اإسام -3
 ن م يوجد مسلم، وجوز شهادة الكفار بعضهم عى بعض. السفر إ

 من مغفل. الشهادة قبل فا تُ  ، احفظ -4

 وهي ي كل زمان ومكان بحسبها، ويعتر ها شيئان:  ، العدالة -5

 وهو أداء الفرائض، واجتناب امحرمات.  ، الصاح ي الدين -1

وحسن اخلق ونحوما، واجتناب ما  ،له كالكرموهي فعل ما جمِ  ، استعال امروءة -1
 والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.  ، والشعوذة فجور ،ُيَدِنسه كال

 حكم الشهادة عى الشهادة :   . ، فا ُتقبل شهادة امتهم وامعروف بعداوته له نفي التهمة -6

موت، ُتقبل الشهادة عى الشهادة ي كل يء إا ي احدود، فإذا تعَذرت شهادة اأصل ب
، َقبِل احاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد عى شهادي ونحوه ، أو مرض، أو َغيْبة

 .وهي من التعاون عى الر والتقوى ؛ لئا تضيع احقوق
                                     )قال اه تعاى : 

 .]1امائدة/[ (  
                                                        

  (.17(، واللفظ له، ومسلم برقم )1251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 موانـع الشهــادة: 

 : كا يي ثانية، وهي موانع دةلشهال

قبل شهادة بعضهم قرابة الوادة: وهم اآباء وإن علوا، واأواد وإن سفلوا، فا تُ :اأول
 .قبل عليهملبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتُ 

 قبل هم وعليهم. ـوأما بقية القرابة كاإخوة واأعام ونحوما فتُ 

 قبـل عليهم. الـزوج لزوجتـه، وا الزوجـة لزوجهـا، وتُ  قبـل شهــادةالزوجيـة: فا تُ  :الثاي

 . ، أو خادمه ونحوهم أو رقيقه ، َمْن جر إى نفسه نفعا  كشهادته لريكه :الثالث

 َمْن يدفع عن نفسه ررا  بتلك الشهادة.  :الرابع

 فهو عدوه. ، العداوة الدنيوية، فمن ره مساءة شخص، أو غمه فرحه : اخامس

 َمْن شهد عند حاكم ثم ُرَدت شهادته خيانة ونحوها.  :السادس

 . لقومه ، أو قبيلته ، أو بلده شهادة من ُعرف بالتعصبُتقبل العصبية، فا  :السابع

 أو خادما  عنده. ، إذا كان امشهود له مالكا  للشاهد :الثامن
 : القذف إا أن يتوب القاذف.التاسع
 أقسام امشهود به وعدد الشهود : 

 : ، وهي  نقسم ذلك إى سبعة أقسامي

 .ا بـد فيــه مـن شهادة أربعـة رجـال عـدول فهذا ، وعمل قــوم لـوط، الزنى ب : القذفاأول
              ) تعاى: قال اه

 . [1]النور/ (      
 بد من شهادة ثاثة رجال عدول. إذا ادعى َمْن ُعرف بالغنى أنه فقر ليأخذ من الزكاة فا  :الثاي

 فيه من شهادة رجلن عدلن.  ابدهذا أوتعزيرا  ف -غر الزنى - ا  ما أوجب قصاصا  أوحدَ : الثالث

قضايا اأموال كالبيع، والقرض، واإجارة ونحوها، واحقوق كالنكاح، والطاق،  :الرابع
 .والرجعة ونحوها

ن، وُيـقبل ي اشهادة رجلن، أو رجل وامرأت وكل ما سوى احدود والقصاص فيُـقبل فيه
 اأموال خاصة رجل ويمن امدعي إن تعذر إمام الشهود.
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جوز للقاي احكم بشهادة الرجل الواحد مع يمن امدعي ي غر احدود والقصاص و
 . ، وم يوجد غرهإذا ظهر صدقه

                       ) قال اه تعاى: -1
                                 

                                     
                               

                               
 . [111]البقرة/ (            

 .(1)أخرجه مسلمَقَى بِيَـِمٍن َوَشاِهٍد. ملسو هيلع هللا ىلصاه عنها َأَن َرُسوَل اه  عن ابن عباس ريو -1

ما ا يَطلع عليه الرجال غالبا  كالرضاع، والوادة، واحيض ونحو ذلك ما ا  :اخامس
 .ره الرجال فيُـقبل فيه رجان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوةـحض

 ة عدل، واأحوط اثنتان، واأكمل كا سبق. امرأ أو رجل عدل منعند التعذر وجوز 

 ما ُيـقبل فيه قول واحد عدل، وهو رؤية هال رمضان أو غره.  :السادس

، فإن تعَذر  نيبيطارن أو حة، وهاشمة ونحوها ُيـقبل فيه قول طبيبِض وْ ، ومُ  داء دابة : السابع
 . ُقبِل قول واحد

 :احكم إذا رجع الشهود عن الشهادة 

 .شهود امال بعد احكم م ُينقض، ويلزمهم الضان دون من زكاهم إذا رجع
 ا حكم وا ضان.ف،  وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل احكم ُألغي

 َغِرَم الشاهد امال كله. ، ثم رجع الشاهد  ي مال ، إذا حكم القاي بشاهد ويمنو
 
 
 
 

                                                        

 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 اليمـــن -3

 :أو بصفة من صفاته.  ،ائهأو باسم من أس ،هي احلف باه اليمن 

  ما ُترع فيه اليمن: 

 حفظا  للحقوق. ُترع اليمن ي دعوى حقوق اآدمين خاصة، فهي التي ُيستحلف فيها 
أما حقوق اه كالعبادات واحدود فا ُيستحلف فيها، فا ُيستحلف إذا قال دفعت زكاة 

رقة؛ أنه يستحب ـنى والسمن حدود اه كالز موجب حد رنكِ امماي، واُيستحلف 
 سرها، والتعريض بالرجوع عنها.

  : حكم اليمن ي الدعوى 

فليس له إا يمن امدعى  ،وأنكر امدعى عليه ،إذا عجز امدعي بحق عى آخر عن البينة
 عليه، وهذا خاص باأموال ونحوها، وا جوز ي دعوى القصاص واحدود. 

،  واليمن عى من أنكر ، والبينة عى امدعي ، ط احقوا ُتسق، اليمن تقطع اخصومة و
 هذا هو اأصل .

فإذا أحضـر امدعي البينة َحَكم القاي بموجبها، وإذا م ُيـحضـرها ُطلب من امدعى عليه 
الذي أنكر أن حلف ، فإذا م حلف رد اليمن عى امدعي؛ أنه ما نكل امدعى عليه 

 يه اليمن ليتأكد، ويقِوي دعواه بيمينه.قوي جانب امدعي، فرد عل
 وللقاي أن يقي عى امدعى عليه بالنكول، وا حِلف امدعي.

 .ِلف امدعى عليه حسب ما يراهحَ ـِلف امدعي، أو يُ جوز للقاي أن ُيـحَ و
فى اكت توجدم  فإذا أن اأصل براءة الذمة إا ببينة، ؛ روعة ي أقوى اجانبنـمش اليمنو

 .التي تؤكد دعواه منه باليمن
لو ُيـْعطَى النَاُس بَِدْعَواُهـْم اَدَعى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن النبي  -1

 .(1)متفق عليه«. َناس  ِدَماَء ِرَجاٍل َوَأْمَواَلـُهـْم، َوَلِكَن اليَـِمَن َعَى امَُدَعى َعَليْـهِ 

نَُة َعى امَُدِعي، َواليَـِمُن ـالبَيِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جده أن النبي  عن عمرو بن شعيب عن أبيهو -1
 .()أخرجه الرمذي«. َعى امَُدَعى َعَليهِ 

                                                        

 ( واللفظ له.1711(، ومسلم برقم )1551، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1311/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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  تغليظ اليمن: حكم 

جوز للقاي تغليظ اليمن فيا له خطر كجناية ا توجب قودا ، وماٍل كثر ونحوما إذا 
 طلبها من توجهت له اليمن. 

 .ر، وي امكان ي امسجد عند امنرـان بعد العصوالتغليظ ي الزم
وإن رأى القاي ترك التغليظ كان مصيبا ، ومن أبى التغليظ م يكن ناكا  عن اليمن، ومن 

 ُحلف له باه فلرض.
                                )قال اه تعاى : 

                                 
                                                       

 مروعية اليمن :  .]112امائدة/[ (       

ى عليه، سواء كان مسلا ، أو من أهل الكتاب، فيحلف باه إن عَ رع اليمن ي حق كل مدَ ت
 خطر اليمن الكاذبة:  .م تكن للمدعي بينة

 .أن حلف يمينا  فاجرة يقتطع ها مال أخيه بغر حق عى اإنسان رمح
ُمْسِلـٍم بِيَـِمينِـِه َفَقْد  ٍئ َمْن اقتََطَع َحَق اْمرِ : »قال  ملسو هيلع هللا ىلص عن أي أمامة ري اه عنه أن رسول اه

َقاَل:  ، إْن َكاَن َشيْئا  َيِسرا  َيا َرُسوَل اهوَ  :َفَقاَل َلـه َرُجل  « َأْوَجَب اه َلـُه النَاَر، َوَحَرَم َعَليْـِه اجَنَةَ 
 ر الناس:   .(1)أخرجه مسلم«. َوإْن َقِضيبا  ِمْن َأَراكٍ »

إَن َرَ النَاِس ُذو الَوْجَهِن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أنه سمع رسول اه  -1
 .()متفق عليه«. َوَهُؤاِء بَِوْجهٍ  ، اَلِذي َيأْي َهُؤاِء بَِوْجهٍ 

َلد   َأبـَغُض الِرَجاِل إى اه اأَ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول اه و -1
 .(6)متفق عليه «.اخَِصمُ 

                                                        

 (.137برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1512(، واللفظ له، ومسلم برقم )7172، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1221(، واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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  حكم السجن :   أحكام السجن -8
 ومنعه من الترف بنفسه واخروج إى أعاله ومهاته . حبس اإنسان السجن: هو

امذنب ، جائزة ، ختارها القاي عند احاجة إليها ، بحسب حال والسجن عقوبة تعزيرية 
 : صفة السجن  أو إطاقه . وَتـحقق امصلحة بسجنه
، والنظافة، وتوفر ائقة بكرامة اآدمي من حيث السعة، واإضاءةجب أن تكون السجون 

والفرش  ، وتوفر امابسفظ صحة السجن النفسية واجسميةامرافق واخدمات التي ح
، وامصاحف والكتب العلمية النافعة، الطبية ، والرعايةالنظيفة، وتوفر الغذاء الصحي

، ومكن السجناء وبناء امساجد ي السجونوتنظيم الدروس العلمية وامواعظ النافعة، 
 من الصاة فيها .

العقوبة،  وجب تصنيف السجناء داخل السجن عى أساس اجنس، والعمر، ونوع اجريمة، ومدة
 وُيـحبس اأحداث ي أماكن إصاحية خاصة ، تزكي نفوسهم باإيان ، وهذب أخاقهم.

رمة والتوجيه واإرشاد ، وموطن للسجون عى أها أداة إصاح وهذيبوجب هيئة ال
، وامعاملة وأن تكون خالية وطاهرة من القسوة، والعنف، واإحسان، واأخذ بيد من عثر

 . والقنوات واأفام السيئة ،الفضائع امرِوعةالوحشية ، و
مِهـْم، ـَتَرى امْؤِمنَن ي َتَراُح : »ملسو هيلع هللا ىلصعن النعان بن بشر ري اه عنها قال: قال رسول اه 

ِر َوَتَواِدِهـْم، َوَتَعاطُِفِهـْم َكَمثَِل اجََسِد إَذا اْشتَـَكى ُعْضوا  َتَداَعى َلـُه َساِئُر َجَسِدِه بِالَسهَ 
 أقسام السجن :  .(1)متفق عليه«. َواحُـَمى

 حبس اإنسان ينقسم إى قسمن :
 : حبس التعزير من أجل الردع والتأديب واإصاح .اأول
، : حبس ااستظهار وااستيثاق ، فغاية حبس ااستظهار الكشف عن حقيقة امتهم الثاي

ود، حتى تيفاء القصاص واحد، وحبس اجناة أجل اسوحبس ااحراز منع وقوع الرر
 تضيع احقوق .ا

                                                        

 (.1512( واللفظ له، ومسلم برقم )2111خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( 1)
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 وسجن اآدمي ينقسم إى قسمن :
 ، ويدفع امفسدة ، ومن أسبابه:: سجن رعي حقق امصلحة اأول

حبس من خشى هروبه من وجب عليه  دين من قدر عى سداده حتى يؤديه..عدم سداد ال
حبس من ُيـخشى خطره أو رره عى  حق ، أو تعزير حتى ُيـستوى منه.. قصاص ، أو حد، أو

 أمن الناس وأرواحهم وأعراضهم وأمواهم ، فـيُحبس حتى يأمن الناس ره ونحو ذلك .
 أحكام السجن :  أوكرامة اآدمي. ين،فيه ظلم وعدوان عى دِ جن غررعي، وهوالسجن بغرحق ما: سالثاي

ياب منه ، وإذا تم حبسه فتجب ا جوز حبس امتهم إا إذا قامت قرائن قوية عى اارت -1
 امبادرة إى معرفة حاله ، وتعويضه عن اأرار التي حقت به إن م يثبت عليه يء .

إذا ُسجن اإنسان تعزيرا  ثم تاب ، فيرع للقاي خفيف مدة السجن ، أوإخراجه إذا  -1
 علم ُحسن توبته ؛ أن امقصود التأديب ا التعذيب .

ند احاجة لشهود جنازة أحد والديه أو أواده ، أو عيادها ، أو ينبغي إخراج السجن ع -3
 لقاء زوجته ونحو ذلك ، فإذا هرب استحق التأديب .

 من حق السجن أا خرج من السجن إذا كان بريئا  إا إذا ُأعلنت براءته . -1

جب عى إدارة السجن حفظ وقت السجن با ينفعه ويصلحه بحفظ اأوقات حفظ  -5
 واجب وي اأمر نحو امساجن :  ف وامهن النافعة ونحو ذلك .رَ ، وطلب العلم ، وتعل م احِ القرآن 

 سلطة احبس لوي اأمر فقط ، وهي أمانة بيده ، يقرر مدها ومكاها القضاء الرعي . -1

 اختيارالقائمن عى السجون من أهل الصاح الذين يعترون عملهم قربة دينية يتعبدون ه ها.  -1

عدم معاقبة السجن با يتناى مع أصول الريعة اإسامية ، ويصادم الفطرة اإنسانية ،  -3
 وتأديب السجن با يليق بكرامته ما ورد به الرع .

، وا يعاقب وبة عى اجرائم باحبس دون احد، والعقا جوز أحد تعطيل حدود اه -1
 اإنسان بالسجن تعزيرا  إذا حصل الزجر بغره .

جري فيها من امظام، ، ومتابعة ماتكليف جان أمينة مراقبة السجونجب عى وي اأمر  -5
 ومتابعة قضايا السجناء، والكشف عن امظلومن، ورفع الظلم عنهم، وحاسبة من ظَـَلمهم.

              قال اه تعاى : 
 .    [21/النحل]         
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 شراـعالاب ـالب

 
 

 اخافة واإمارةكتاب 

 ويشتمل عى ما يي:     
 

 : وتشمل :اخافة واإمارة  -1
 أحكام اخليفة -1
 واجبات اخليفة -7
 واجبات اأمة -3

 وتشمل :، البصائر عند حصول الفتن -7
 أحكام الفتن -1
 سبل السامة من الفتن -7
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 اخافـة واإمـارةكتاب 
 أحكام اخليفة -1

  َب اخليفة:ص  حكم ن 

حاية بيضة اإسام، وتدبر أحوال امسلمن، وإقامة  ؛ب اإمام للمسلمن واجبْص نَ 
والنهي عن امنكر،  ،احدود، واستيفاء احقوق، واحكم با أنزل اه، واأمر بامعروف

 .، واجهاد ي سبيل اهوالدعوة إى اه
               )  قال اه تعاى:

 أولو اأمر:  .[12]ص/(                    

 اأمراء والعلاء. هم :أولو اأمر
     ) فالعلاء واة أمورنا ي بيان ريعة اه كا قال سبحانه:

                                                 
 .[13]النساء/    (                               

      ) واحكم با أنزل اه كا قال سبحانه:، واأمراء واة أمورنا ي تنفيذ ريعة اه
                                                                          

 .[52]النساء/    (                        
فاأمراء عليهم أن يرجعوا ، وا يستقيم العلاء إا باأمراء، وا يستقيم اأمراء إا بالعلاء
ليطبقوا ريعة  ليهم أن ينصحوا اأمراء ويعظوهموالعلاء ع، إى العلاء معرفة ريعة اه

مراء والعلاء ي غر طاعة اأنحن ينا وعل، اه ي عباد اه، وعى اأمراء أن يطيعوهم
ربه:  ي كل ما جاء به من ملسو هيلع هللا ىلصمعصية اه، وعى اأمراء والعلاء وعموم امسلمن اتباع النبي 

         جئ                                         
 .[11/اأحزاب]

وصاح الدنيا واآخرة ي اخر والر، ، وهم أئمة الناس فاأمراء والعلاء هم روح احياة
 وفساد الدنيا واآخرة بفساد اأمراء والعلاء.، بصاح اأمراء والعلاء
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 اللهم أصلح أئمتنا وواة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، ووفقهم ما حبه وترضاه يا كريم.
يَا فِلِم ْس ْرِء امَعَى ام الَسْمُع َوالَطاَعةُ  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص ها عن النبيري اه عن ابن عمرعن 

 ت ولية اإمام:وثبصفة   .(1)متفق عليه«. ٍة َفَا َسْمَع َوَا َطاَعةَ بَِمْعِصيَفإَِذا ُأِمَر ، ةٍ بَِمْعِصيَأَحَب َوَكِرَه َما َمْ ُيْؤَمْر 

 :بإحدى الطرق اآتية تثبت واية إمام امسلمن

العقد له من و احل من، ويتم نصبه بمبايعة أهلبإماع امسلاإمام تار ُيـخأن  :اأوى
، كا اختار امسلمون أبابكر ري اه عنه وأعياهم ،ووجوه الناس ،والصاحن ،العلاء

 .خليفة هم

 .كا َعِهد أبوبكر باخافة لعمر ري اه عنها أن تكون وايته بنص اإمام الذي قبله :الثانية

كا  ورى ي عدد معن حصور من اأتقياء، ثم يتفقون عى أحدهمأن ُيـجعل اأمر ش :الثالثة
 فاختاروا عثان ري اه عنه.، الباقن من امبَرين باجنةجعل عمر اأمر شورى بن الستة 

فيلزم الرعية طاعته  ،وه إماما  عُ دْ ويَ  ،أن يتوى عى الناس قهرا  بقوته حتى يذعنوا له :الرابعة
 .كخافة معاوية ري اه عنه ي غر معصية اه

 ويبقى اخليفة خليفة كا بقي اخلفاء الراشدون ري اه عنهم ي اخافة إى أن ماتوا.

ويبقى إمام امسلمن ي احكم مدة صاحيته لإمامة حتى ينتهي أجله، أو يفقد قدرته 
 حكم النتخابات :  وطاقته، ليأمن امَِلق والنفاق.

 التان: ها حاانتخابات 
 ،إن كان نظام احكم إساميا ، وامنتَخبون من أهل احل والعقد والعدالة واأمانة اأوى:

 .فا مانع من امشاركة فيها؛ ما فيها من التعاون عى الر والتقوى
إن كان نظام احكم غر إسامي، فإن حقق مصلحة رعية راجحة، وخفيفا  للظلم  الثانية:

ق وأهله، من غر مبارة معصية، أو التزام بباطل، فا مانع من الدخول والر، ونرة للح
  .]12/التغابن[                فيها؛ عما  بقوله تعاى: 

 وإن م يتحقق به يء من ذلك فيحرم.
 

                                                        

 واللفظ له.، (1132(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اخافة بيد اه وحده : 

حكيم اخبر ي وهو ا، وينزعه من يشاء، يؤتيه من يشاء، بيد اه وحدهلك اخافة وامُ 
 .، وي عطائه ومنعهوي حكمه وتدبره، قوله وفعله

 .اإيان واأعال الصاحةو ،الصر واليقنباخافة ي اأرض ُتنال و
                         ) قال اه تعاى: -1

 . [12/آل عمران] (                                 

             ) اه تعاى:قال و -1
                  

 . [55]النور/ (             

 (                                 ) قال اه تعاى:و -3
 أقسام احكام:  . [11/السجدة]

 احكام ثاثة أقسام:
 ويتقيه، فهذا جب طاعته ومعاونته، وحرم اخروج حاكم مسلم حكم برع اه اأول:
                                 عليه: 

 [.52]النساء/                                     
حاكم مسلم حكم برع اه، ولكن فيه فسق وجور وظلم، فهذا جب نصحه،  الثاي:

 وعدم اخروج عليه، وطاعته ي غر معصية اه.والصر عليه، 
 ٬»قلنا: من؟ قال: « الِدْيُن النَِصيَحةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ميم الداري ري اه عنه أن النبي  -1

 .(1)أخرجه مسلم«. َولَِكتَابِـِه َولَِرُسولِـِه َوأَِئَمِة امُْسِلـِمَن َوَعاَمتِـِهـمْ 

ْسِلـِم الَسْمُع ـَعَى امَْرِء امُ »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن ابن عمر ري اه عنهاو -1
 «. َوالَطاَعُة فِيْـَا َأَحَب َوَكِرَه، إا َأْن ُيْؤَمـَر بَِمْعِصيٍَة، َفإْن أُِمَر بَِمْعِصيٍَة َفا َسْمَع َوا َطاَعةَ 

 .()متفق عليه
الكافر بدين اه، فهذا إن كان احاكم امبدل أحكام اه، اخارج عن رع اه،  الثالث:

                                                        

 (.55برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.  1132(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 فيجب عليهم السعي ي إزالته. ،بامسلمن قوة، وم يرتب عى إزالته مفسدة أكر
وإن م تتوفر هذه الروط فا جوز هم اإقدام عى ذلك؛ أن درء امفاسد مقدم عى 

 جلب امصالح، وما أفى إى حرم فهو حرم.
 أقسام أوامر اأمراء : 

 وهي :، امر واة اأمر إى ثاثة أقسامتنقسم أو
 فتجب طاعته. : أن يأمر وي اأمر با أمر اه ورسوله بهاأول
 ولكن جب مناصحته.، : أن يأمر با هى اه ورسوله عنه فا طاعة لهالثاي
ا خالف الرع و، حقق امصلحة ما، : أن يأمر با م يؤمر به رعا  وم ُينه عنهالثالث

 فتجب طاعته.، الزراعة والصناعة ونحوهاوالتجارة و البلدية وأنظمة، ظام امروركن
  اخافة: أهل 

  .والناس تبع لقريش، ما أقاموا الدين اخافة ي قريش

َرْيٍش، ـ قُ َهَذا اأَْمَر ي إنَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاوية ري اه عنه قال: سمعت رسول اه  -1
 .(1)أخرجه البخاري«. النَاِر َعَى َوْجِهِه َما أََقاُموا الِدينَ  َكبَـُه اه يـْم َأَحد  إاا ُيـَعاِدهِ 

َرْيٍش َما َبِقَي ـ قُ اَيَزاُل َهَذا اأَْمُر ي»ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي و  -1
 .()متفق عليه«. ِمنْـُهـُم اْثنَانِ 

 َهَذا النَاُس َتـبَـع  لُِقَرْيٍش ي» : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  عن أي هريرة ري اه عنه قال: قالو -3
 .(6)متفق عليه«. ِرِهـمْ ـُرُهـْم َتـبَـع  لَِكافِ ـُمْسِلـُمُهـْم َتـبَـع  لِـُمْسِلـِمِهـْم، َوَكافِ  ،الَشْأنِ 

 حكم طلب اإمارة : 

َرْحـَمِن بِن َيا َعبَْدال»:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبدالرمن بن سُمرة ري اه عنه قال: قال ي النبي  -1
َلٍة َمْسأ َوإْن ُأْعطِيتَـَها َعْن َغْر  َت إَليْـَها،َسُمَرَة ا َتْسَأِل اإَماَرَة، َفإْن ُأْعطِيتَـَها َعْن َمْسَأَلٍة ُوِكلْ 

 .()متفق عليه«. ُأِعنَْت َعَليْـَها

 اإَماَرِة، َستَـْحِرُصوَن َعَى  إَنُكمْ »قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1
                                                        

 (.7132برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1111(، واللفظ له، ومسلم برقم )3511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1111(، ومسلم برقم )3125، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1251( واللفظ له، ومسلم برقم )7117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .(1)أخرجه البخاري«.َوبِئَْسِت الَفاطَِمةُ ، ْرِضَعةُ ـَوَستَـُكوُن َنَداَمة  َيْوَم الِقيَاَمِة، َفنِْعَم امُ 
َفَقاَل ، ا َوَرُجاِن ِمْن َقوِميَأن ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه قال: دخلت عى النبي و -3

َوا َمْن ، إَنا ا ُنَوِي َهَذا َمْن َسَأَلـهُ »، َوَقاَل اآَخُر ِمثَْلـُه، َفَقاَل: َأَحُد الَرُجَلِن: أِمْرَنا َيا َرُسوَل اه
 اجتناب الوليات، خاصة من كان فيه ضعف عن القيام بحقوقها:   .()متفق عليه «.َحَرَص َعَليْـهِ 

عى بيده عن أي ذر ري اه عنه قال: قلت: يا رسول اه أا تستعملني؟ قال: فرب 
، َوإَنـَها يَ َيا َأب»منكبي ثم قال:  ، َوإَنـَها َأَماَنة  ِة ِخْزي  َوَنَداَمة  إا َمْن ــوَم الِقيَامَ ــا َذٍر إَنك َضِعيف 
 وعقوبة اجائر: ، فضيلة اإمام العادل  .(6)أخرجه مسلم«. يَهاَوأََدى اَلِذي َعَليِه ف، َأَخَذَها بَِحِقَها

ـُهـُم اه َتَعاَى ي َسبَْعة  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي اه عنه عن النبي عن أي هريرة ر -1  ظِِلـِه َيوَم ا ُيظِل 
ـُه  َوَرُجَاِن ،  امََساِجدِ يَوَرُجل  َقْلبُُه ُمَعَلق  ، اهَوَشاب  َنَشَأ ي ِعبَاَدِة ، إَمام  َعْدل  : ظَِل إا ظِل 

َوَرُجل  َدَعتُْه اْمَرَأة  َذاُت َمنِْصٍب َوَمَاٍل َفَقاَل إِِي ، َتَفَرَقا َعَليْهِ اْجتََمَعا َعَليِْه وَ ، اهَحاَبا ي ـتَ 
 اهَوَرُجل  َذَكَر ، َوَرُجل  َتَصَدَق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَى َا َتْعَلَم ِشَاُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُهُ ، اهَأَخاُف 
 .()عليه متفق«  َفَفاَضْت َعيْنَاهُ  َخالِيا  
إَن امُْقِسطَِن ِعنَْد اه »:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: قال رسول اه و -1

، اَلِذيَن َيـْعِدُلوَن   ُحْكِمهـْم يَعَى َمنَابَِر ِمْن ُنوٍر َعْن َيـِمِن الَرْحـَمِن َعَز َوَجَل، َوِكْلتَا َيَدْيـِه َيـِمن 
 .()أخرجه مسلم«. ا َوُلواْم َومَ َوَأْهِليه

َما ِمْن َعبٍْد »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معقل بن يسار ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -3
، َيـُموُت َيْوَم َيـُموُت َوُهَو َغاش  لَِرِعيَتِه إا َحَرَم اه َعَليِه اجَ  ِعيِه اهُ َرِعيَة   .()متفق عليه«. نَةــَيْسَرْ

  للرجال دون النساء: اخافة واإمامة 

َأَن  ملسو هيلع هللا ىلصَي اجَـَمِل َلـَا َبَلَغ النَباَم ي اه بَِكِلـَمٍة َأيَنَفَعنعن أي بكرة ري اه عنه قال: َلَقْد 
                                                        

 (.7111برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1733برقم )«  ي كتاب اإمارة»(، واللفظ له، ومسلم 7112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1115برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.1131( واللفظ له، ومسلم برقم )1113رقم )، أخرجه البخاري بمتفق عليه( 1)
 (.1117برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 ( واللفظ له.111(، ومسلم برقم )7151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ى َقاَل:    ؟اإمام الناس كيف يبايع  .(1)أخرجه البخاري«.َلْن ُيْفِلـَح َقوم  َوَلْوا َأْمَرُهـُم اْمَرَأة  »َفاِرسا  َمَلُكوا اْبنََة كِْرَ

 َوالَطاَعِة ي َعَى الَسْمع ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة بن الصامت ري اه عنه قال: َباَيـْعنَا َرُسوَل اه  -1
َوَعَى  َثَرٍة َعَليْنَا، َوَعَى َأْن ا ُننَاِزَع اأَْمَر َأْهَلـُه،نَْشِط َوامَْكَرِه، َوَعَى أـِر، َوامَ ـِر َواليُْس ـالُعْس 
 .ِق َأْينََا ُكنَا، ا َنَخاُف ِي اه َلوَمَة اِئمٍ َل بِاحَأْن َنُقو

إَا َأْن َتَرْوا ُكْفرا  َبَواحا  ِعنَْدُكم ِمَن اه : » -َقاَل  - َع اأَْمَر َأْهَلـهُ َأْن ا ُننَاز قوله : وي رواية بعد 
 .()متفق عليه«. فِيِه ُبْرَهان  

ي َعَى الَسْمع َوالَطاَعِة، َفَلَقنَن ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: َباَيـْعُت النَبَِي  عن جرير بن عبداه ري اهو - 1
 َرق أمر امسلمن وهو جتمع: ــحكم من فَ   .(6)متفق عليهفِيَا اْستََطْعُت، َوالن ْصِح لُِكِل ُمْسِلـٍم. 

ْم َجـِميع  َعَى اُكْم َوَأْمُركُ َمْن َأت»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عرفجة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 
 احكم إذا بويع خليفتن:   .()أخرجه مسلم«. َفاْقتُُلوهُ  ،َرُجٍل َواِحٍد، ُيِرْيُد َأْن َيُشَق َعَصاُكْم، أَْو ُيَفِرَق َجـَاَعتَـُكمْ 

إَذا ُبوِيـَع لِـَخِليَفتَِن، َفاْقتُُلوا : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 خيار اأئمة ورارهم:   .()أخرجه مسلم«. َخَر ِمنْـُهـَا اآ

ِخيَاُر َأِئَمتُِكُم اَلِذيَن ُتـِحب وَنـُهـْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عوف بن مالك ري اه عنه عن النبي 
اُر أَِئَمتُِكُم اَلِذيَن  ْم، َوُتَصل وَن َعَليْـِهـْم،َوُيـِحب وَنُكْم، َوُيَصل وَن َعَليْكُ  َوُيبْـِغُضوَنُكْم،  ُتبْـِغُضوَنـُهـمْ َوِرَ

ا. َما أََقاُموا فِيُكُم »ِقيَل: َيا َرُسوَل اه َأَفا ُننَابُِذُهـْم بِالَسيِْف؟ َفَقاَل: « َوَتْلَعنُوَنـُهـْم َوَيْلَعنُوَنُكمْ 
 «.َطاَعةٍ  َمُلـه، َوا َتنِْزُعوا َيدا  ِمنْ الَصاَة، َوإَذا َرأَْيتُـْم ِمْن ُواتُِكْم َشيْئا  َتـْكَرُهوَنـُه َفاْكَرُهوا عَ 

 .()أخرجه مسلم

                                                        

 (.7122برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 اللفظ له.( و1712(  )11برقم )«  كتاب اإمارة»(، ومسلم ي 7152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.52(، واللفظ له، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1153برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (.1155برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 واجبات اخليفة -7

 :ب عى اخليفة مايياخافة عبادة من أعظم العبادات، وللقيام ها عى الوجه اأكمل ج
أحكامه  والدعوة إليه، ودفع الشبه عنه، وتنفيذ ،والعمل به وذلك بحفظه، ،إقامة الدين اأول:

 واجهاد ي سبيل اه. ، با أنزل اهبن الناس احكم و، وحدوده

                  ) قال اه تعاى: -1
 .]115النحل/[   (           

                                  )وقال اه تعاى :  -1
                                     ) 

 .]12ص/[
               ) قال اه تعاى:و -3

 .[51]النساء/ (             
                                  ) قال اه تعاى:و -1

 .[2/التحريم] (          

  .اء للمناصب والواياتفَ ـاختيار اأكْ  الثاي:

 . [12]القصص/ (         ) قال اه تعاى: -1

َما ِمْن َأِمْرٍ َيي »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معقل بن يسار ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1
 .(1)متفق عليه «.َأْمَر امُْسِلـمن، ُثَم ا َيـْجَهُد َلـُهـْم َوَينَْصُح، إَا َلـْم َيْدُخْل َمَعُهـُم اجَنَة

  عى ما يقولون ويعملون. حاسبة اإمام عاله :الثالث

َرُجا  ِمَن اأْزِد ُيـَقاُل َلـُه ابُن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ُحـميٍد الساعدي ري اه عنه قال: اْستَْعَمَل النَبِي  
 َجَلَس ي َبيِْت َفَهَا »َقاَل: ، اللتْبِيَِة َعَى الَصَدَقِة، َفَلـَا َقِدَم َقاَل: َهَذا َلُكْم َوَهَذا أُْهِدَي ي

ْهَدى َلـُه َأْم ا؟ َواَلِذي َنْفي بِيَِدِه ا َيأُخُذ َأَحد  ِمنْـُه َشيْئا  إَا َجاَء بِـِه ـَُأبِيِه، َأْو َبيِْت ُأِمِه َفيَنْظَُر َأي
، َأْو بَ  ، أَْو َشاة  تَ َيوَم الِقيَاَمِة َيـْحـِمُلـُه َعَى َرَقبَتِـِه إْن َكاَن َبـِعرا  َلـُه ُرَغاء  ُثَم َرَفَع « يْـَعرُ ـَقَرة  َلـَها ُخَوار 

 .()متفق عليهَثاثا . « الَلـُهـَم َهْل َبَلْغُت، الَلـُهـَم َهْل َبَلْغُت »بِيَِدِه َحتَى َرَأينَا ُعْفَرَة إْبَطيْـِه: 
                                                        

 ( واللفظ له.111(، ومسلم برقم )7151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1131(، واللفظ له، ومسلم برقم )1527لبخاري برقم )، أخرجه امتفق عليه( 1)
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  با حقق امصلحة. وتدبر أمورها، تفقد أحوال الرعية الرابع:

أَا ُكل ُكْم َراٍع، َوُكل ُكْم َمْسُؤول  َعْن »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمر ري اه عنها عن النبي عن ابن ع
َوالَرُجُل َراٍع َعَى َأْهِل َبيْتِِه ، َرِعيَتِـِه، َفاأَِمُر اَلِذي َعَى النَاِس َراٍع َوُهَو َمْسُؤول  َعْن َرِعيَتِـهِ 

َواْلَعبُْد َراٍع ، َعنُْهمْ  ةَمْسُؤول  ُة َراِعيَة  َعَى َبيِْت َبْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َوامَْرأَ ، َعنُْهمْ َمْسُؤول  َوُهَو 
 .(1)متفق عليه«. َعْن َرِعيَتِِه َمْسُؤول  أَا َفُكل ُكْم َراٍع َوُكل ُكْم ، َعنْهُ َمْسُؤول  َعَى َماِل َسيِِدِه َوُهَو 

  .والنصح هم، الرفق بالرعية اخامس:
 ٬»قلنا: من؟ قال: « الِدْيُن النَِصيَحةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ميم الداري ري اه عنه أن النبي  -1

 .()أخرجه مسلم«. َولَِكتَابِـِه َولَِرُسولِـِه َوأَِئَمِة امُْسِلـِمَن َوَعاَمتِـهـمْ 

ْرٍ َيي َما ِمْن َأمِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معقل بن يسار ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1
 .(6)متفق عليه«. َأْمَر امُْسِلـِمن، ُثَم ا َيـْجَهُد َلـُهـْم َوَينَْصُح، إَا َلـْم َيْدُخْل َمَعُهـُم اجَنَة

  مشاورة أهل الشورى ي اأمور. السادس:
                                               )قال اه تعاى :  -1

 .]1امائدة/ [ (          
                                           )وقال اه تعاى :  -1

                                                 )  
 .]152آل عمران/[

  رعاية مصالح اأمة الداخلية واخارجية. السابع:
                   )قال اه تعاى :  -1

 .]111التوبة/[ (              
الَلُهَم  : » ي َبيْتِي َهَذايقول  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهَسِمْعُت  ا قالت : ري اه عنهعائشة عن و -1

َق هْم ـَفَرفَ  ُأَمتي َشيْئا   َوَمْن َوَي ِمْن َأْمرِ ، َفَشَق َعَليِْهْم َفاْشُقْق َعَليْهِ  َمْن َوِيَ ِمْن َأْمِر ُأَمتي َشيْئا  
 .() مسلم أخرجه«. َفاْرُفْق بِِه 

                                                        

 ( واللفظ له.1112(، ومسلم برقم )123، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.55برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1523ومسلم برقم )، (، واللفظ له2122، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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  ي دينه وُخلقه. أن يكون قدوة حسنة لرعيته الثامن:

 .]1القلم/[ (             )قال اه تعاى :  -1
                                      ) قال اه تعاى:و -1

جئ  . [11/اأحزاب]  (       

                          ) قال اه تعاى:و -3
           ) 

 . [11-13]السجدة/
  حسن الظن بامسلمن، وعدم تتبع عوراهم. التاسع:

                                           )قال اه تعاى :  -1
                                                    
 .]11احجرات/[ (            
بَْعَت َعْوَراِت ـإَِنَك إِِن اتَ : » يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهَسِمْعُت َرُسوَل  :َقاَل ري اه عنه عن ُمَعاِوَيَة و -1

 .(1)أخرجه أبو داود «.ُهْم أَْو كِْدَت َأْن ُتْفِسَدُهْم ـالنَاِس َأْفَسْدتَ 
  اختيار البطانة الصاحة. العار:

 .]112التوبة/[ (                         )قال اه تعاى :  -1
                                )وقال اه تعاى :  -1

                                                               
 .]11الكهف/[ (         

َما َبـَعَث اه ِمْن َنبٍي َوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه عن النبي و -3
ُه َعَليْـِه، َوبَِطانَ ، ْخَلَف ِمْن َخِليَْفٍة إا َكانَْت َلـُه بَطاَنتَان: بَِطاَنة  َتْأُمُرُه بِامَْعُروِف ـاْستَ  ة  َوَتـُحض 

ُه َعَليْـِه، َفامَْعُصوُم َمْن َعَصَم اهُ، رِ ـَتأُمُرُه بِالَش   .()أخرجه البخاري«. َتَعاَى  َوَتـُحض 
 
 

                                                        

 (.1111أخرجه أبو داود برقم )/ صحيح( 1)
 (.7121برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 جب عى اأمة نحو إمام امسلمن الوظائف اآتية :  واجبات اأمة -3
 .ي غر معصية اه طاعة وي اأمر اأوى:

               ) قال اه تعاى: -1
 . [52]النساء/ (     ۇ                 

َعَى امَْرِء امُْسلِـِم الَسْمُع َوالطَاَعُة »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي و -1
 .(1)متفق عليه«.ا َسْمَع َوا طَاَعةَ فِيْـَا َأَحَب َوَكِرَه، إا أَْن ُيْؤَمـَر بَِمْعِصيٍَة، َفإْن أُِمَر بَِمْعِصيٍَة فَ 

 لواة اأمر. امناصحة الثانية:
 ٬»قلنا: من؟ قال: « الِدْيُن النَِصيَحةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ميم الداري ري اه عنه أن النبي 

 .()أخرجه مسلم«. َولَِكتَابِـِه َولَِرُسولِـِه َوأَِئَمِة امُْسِلـِمَن َوَعاَمتِـِهـمْ 

 .رته ومؤازرته ي احقنُ  ة:الثالث

                  ) قال اه تعاى:
 . [1]امائدة/   ( 

 عدم الغش واخيانة لواة اأمر وغرهم.الرابعة: 
                        )قال اه تعاى : -1

 .]11-17اأنفال/[ (                           
«. َمْن َمََل َعَليْنَا الِسَاَح َفَليَْس ِمنَا  » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وعن أي هريرة ري اه عنه أن  -1

 .(6)أخرجه مسلم
 .لزوم الصر عند ظلم الواة واستئثارهماخامسة: 

َقاَل: َأا فَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُأسيد بن ُحضر ري اه عنه َأَن َرُجا  ِمَن اأَنَصاِر َخا بَِرُسوِل اه  -1
وا َحتَى َتْلَقْوي ، َرة  ـثَ  إَنُكْم َستَْلَقوَن َبـْعِدي أ»َتْستَْعِمُلني َكَا اْستَْعَمْلَت ُفانا  ؟ َفَقاَل:  َفاْصِرُ

 .()متفق عليه«. َعَى احَْوضِ 
                                                        

 ( واللفظ له.  1132(، ومسلم برقم )7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.55برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.113برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 ( واللفظ له.1115(، ومسلم برقم )3721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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يَْصبِـْر، َفإَنـُه َمْن َكِرَه ِمْن َأِمِرِه َشيْئا  َفلْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي و -1
ْلَطاِن ِشْرا  َماَت ِميتَة  َجاِهليَ   .(1)متفق عليه«. ة  ـَمْن َخَرَج ِمَن الس 

 .وإن منعوا احقوق ي غر معصية اه طاعة اأمراءالسادسة: 

 أََرَأيَت إْن َقاَمْت ، َفَقاَل: َيا َنبَِي اه ملسو هيلع هللا ىلصسأل سلمة بن يزيد اجعفي ري اه عنه رسول اه 
َأْعَرَض َعنْـُه، َعَليْنَا ُأَمـَراُء َيْسأُلوَن َحَقُهـْم، َوَيـْمنَُعوَنا َحَقنَا َفَا َتْأُمُرَنا؟ َفَأْعَرَض َعنْـُه، َثَم َسأَلـُه فَ 
اْسَمُعوا » :ملسو هيلع هللا ىلصَثَم َسأَلـُه ي الثَانِيَِة أَْو ي الثَالِثَِة َفَجَذَبـُه اأَْشَعُث ْبُن َقيٍْس، َفَقاَل َرُسوُل اه 

 .()أخرجه مسلم«. َوَأطيُعوا، َفإَنَا َعَليْـِهـْم َما ُحـِمُلوا، َوَعَليُكْم َما ُحـِمْلتُـمْ 

 .لزوم ماعة امسلمن وإمامهم عند ظهور الفتن وي كل حالالسابعة: 

َعِن اخْر،  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن اليان ري اه عنها قال: َكاَن النَاُس َيْسأُلوَن َرُسوَل اه  -1
، ـَوُكنُْت َأْسأُلـُه َعِن الَش  ِر َمـَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكني، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه إَنا ُكنَا ي َجاِهليٍَة َوَرٍ
؟ َقاَل: ، َفَجاَءَنا اه بِـَهَذا اخْر  لَرِ ِمْن َفُقْلُت: َهْل َبـْعَد َذلَِك ا« َنَعمْ »َفَهْل َبـْعَد َهَذا اخْر َر 

َوَيـْهُدوَن بَِغْر ، َقوم  َيْستَن وَن بَِغر ُسنَتي»ُقْلُت: َوَما َدَخنُـُه؟ َقاَل: « َنَعْم َوفيِه َدَخن  »َخْر؟. َقاَل: 
 .«َهْدِيي، َتْعِرُف ِمنْـُهـْم َوُتنِْكرُ 

؟. َقاَل:  عى َأبَواِب َجَهنََم، َمْن َأَجاَبـُهـْم إَليْـَها  َنَعْم ُدَعاة  »َفُقْلُت: َهْل َبـْعَد َذلَِك اخَْرِ ِمْن َرٍ
َقْوم  ِمْن ِجْلَدتِنَا َوَيتَـَكَلـُموَن ، َنَعمَ »، َفُقْلُت: يا َرُسوَل اه ِصْفُهـْم َلنَا، َفَقاَل: «َقَذُفوُه فِيَها

َتْلَزُم َجـَاَعَة امْسِلـِمَن : »َقاَل  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اه َفَا َترى إْن َأدَرَكني َذلَِك؟« بَِألِسنَتِنَا
؟ َقاَل: « َوإَماَمُهـمْ  َفاْعتَِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكَلـَها، َوَلو َأْن »َفُقْلُت: َفإْن َلـْم َتـُكْن َلـُهـْم َجـَاَعة  َوا إَمام 

 .(6)عليه متفق«. َتَعَض َعَى َأْصِل َشَجَرٍة َحتَى ُيْدِرَكَك امَوُت َوَأنَت َعَى َذلَِك 

َمْن َخَرَج ِمَن الَطاَعِة، َوَفاَرَق »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -1
، َوَمْن َقاَتَل َتـْحَت َراَيٍة ُعمِ  يٍَة َيـغضُب لَِعَصبٍة، أَْو َيْدُعو إى ـاجَـَاَعَة، َفَاَت، َماَت ِميتَة  َجاِهليَة 

، َفُقتَِل َفِقتَْلة  َجاِهليَة  َعَصبٍة، َأْو َينُْرُ َعَص  ُب بَ ، بة  َرَها َوَفاِجرَها، ـَوَمْن َخَرَج َعَى ُأَمتي، َيْرِ
 .()أخرجه مسلم«. ِفي لِِذي َعْهٍد َعْهَدُه َفَليَْس ِمنِي َوَلْسُت ِمنْـهُ ـَوا َيتَـَحاَش ِمْن ُمْؤِمنِـَها، َوا يَ 

                                                        

 (.1112(، واللفظ له، ومسلم برقم )7153، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له.1117(، ومسلم برقم )3212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِه َشيْئا  َيْكَرُهُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي عن ابن عباس ري اه عنها عن النبو -3
 .(1)متفق عليه«. َفْليَْصِرْ َعَليْـِه، َفإَنـُه َمْن َفاَرَق اجَـَاَعَة ِشْرا  َفَاَت إَا َماَت ِميتَة  َجاِهِليَة  

 .واك قتاهم ما صلَ رْ ــعى اأمراء فيا خالف الرع، وتَ باحكمة  اإنكارالثامنة: 

                         ) قال اه تعاى: -1
                                 

 . [115 -111/آل عمران]   (    
 ،إَنـُه ُيْستَْعَمُل َعَليُْكْم ُأَمـَراءُ »ال: ـه قـأن ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ري اه عنها عن النبي و -1

َقاُلوا: « ِرَئ، َوَمْن َأْنَكَر َفَقْد َسِلـَم، َوَلِكْن َمْن َرِيَ َوَتاَبـعَ ـِرَه َفَقْد بَ ـُتنْكُِروَن، َفَمْن كَ فتَْعِرُفوَن وَ 
 .()أخرجه مسلم«. ا. َما َصَلوا»َيا َرُسوَل اه أَا ُنَقاتُِلـُهـْم؟ َقاَل: 

 حكم اللجوء السياي : 
وخاف عى نفسه ودينه فيجوز له طلب ، ظلا   إذا كان امسلم مهددا  بالقتل أو السجن

برط أن يأمن ، طلب اللجوء إى بلد غر إسامي، فإن م جد، اللجوء إى بلد إسامي
 وأن ينوي الرجوع إى بلد اإسام متى قدر .، وا يعن الكفار عى امسلمن، عى دينه

ودخلوا  ،فرارا  من أذى قريشوقد هاجر بعض الصحابة ري اه عنهم من مكة إى احبشة 
 وكان آنذاك كافرا .، ي ماية ملك احبشة النجاي

                                      قال اه تعاى :  -1
    . [3-1/الطاق]                                  

                                   قال اه تعاى : و -1
  .[111/النساء]                                  

 

 

 

 

                                                        

 (.1112م برقم )(، واللفظ له، ومسل7151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 البصائر عند حصول الفتن -7
 أحكام الفتن  -1

 أصل الفتن: 

والصادق   ،امنافقيبتي اه ها عباده  ليتبن امؤمن من ، الفتن بأنواعها من سنن اه ي خلقه
                                     )ن الكاذب : م

 [.3-1/العنكبوت] (                

، غوائلها واحذر من، وااستعداد ها، فابد من التبر ها، وما كانت الفتن واقعة ا حالة
 لنجاة منها.ومعرفة سبل ا

                              ) قال اه تعاى: -1
 [.11 / الفرقان]  (                        
 (          ی               )قال اه تعاى: و -1
 [.35 / اأنبياء] 

تزحف عمياء صَاء ، وقد أقبلت يعلو بعضها بعضا  كالسحب امراكمة، والفتن كثرة متنوعة
، وموت فيها القلوب، تطيش فيها العقول، وهيج كاأمواج امتاطمة، ظلمكِقطع الليل ام

 وا يسلم منها أحد  إا من عصم اه عز وجل.، قوية ا يقوم ها أحد، شديدة ا ترحم أحدا  
                ) قال اه تعاى:  -1

                                                           
 [.15 -11/اأنفال] (       

َستَُكوُن فِتَن  اْلَقاِعُد فيَها َخْر   : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َف َهَا رَ ـَمْن َتَش  ،فيَها َخْر  ِمَن الَساِعي َوامَاي، َوالَقاِئُم فيَها َخْر  ِمَن امَاي ،ِمَن الَقاِئمِ 

 .(1)متفق عليه« َوَمْن َوَجَد فيَها َمْلَجأ  َفْليَُعْذ بِِه  ،ِرُفهُ ـَتْستَْش 
َف َعَى ُأُطٍم ِمْن آَطاِم امَِدينَِة ُثَم َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأَن النَبَِي ري اه عنه  أسامةعن و -3 َهْل  : »أَْرَ

   .()متفق عليه« َاَل ُبيُوتُِكْم َكَمَواِقِع الَقْطِر إِِي َأَرى َمَواِقَع اْلِفتَِن ِخ  ؟َتَرْوَن َما َأَرى
                                                        

 واللفظ له. ، ( 1112ومسلم برقم )، (3211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 واللفظ له. ، ( 1115ومسلم برقم )، (1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ُب  َا َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكَفارا  : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصَأنُه َسِمَع النَبَِي  اري اه عنه ابن عمرعن و -1 َيْرِ
 : ظهور الفتن    .(1) متفق عليه« َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض 

                     ) قال اه تعاى: -1
                                                             

 [.157 -155]البقرة/  (                    

َا َتُقوُم الَساَعُة َحتَى َتْقتَتَِل فِئَتَاِن : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه و -1
َوَحتَى ُيبَْعَث َدَجاُلوَن َكَذاُبوَن َقِريب  ، َدْعَوُهَا َواِحَدة  ، اِن َيُكوُن َبيْنَُهَا َمْقتََلة  َعظِيَمة  َعظِيَمتَ 

 ،َوَيتَقاَرَب الَزَمانُ ، َوَتْكثَُر الَزَاِزُل ، َوَحتَى ُيْقبََض اْلِعْلمُ ، اهُكل ُهْم َيْزُعُم َأنُه َرُسوُل ، ِمْن َثَاثِنَ 
َوَحتَى َيْكثَُر فِيُكُم امَاُل َفيَفيَض َحتَى ُهَِم َرَب امَاِل ، َوَيْكثَُر اهْرُج َوُهَو اْلَقتُْل ، َوَتْظَهَر اْلِفتَنُ 

َوَحتَى  ،َا َأَرَب ي بِهِ  :َوَحتَى َيْعِرَضُه َعَليِْه َفيُقوَل اَلِذي َيْعِرُضُه َعَليْهِ ، َمْن َيْقبَُل َصَدَقتَهُ 
َوَحتَى َتْطُلَع  ،َوَحتَى َيُمَر الَرُجُل بَِقْرِ الَرُجل َفيُقوُل َيا َليْتَني َمَكاَنهُ ، َطاَوَل النَاُس ي اْلبُنْيَانِ َيتَ 

َا َينَْفُع )  َفَذلَِك ِحنَ ، َفإَِذا َطَلَعْت َوَرآَها النَاُس َيْعني آَمنُوا أَْمَُعونَ ، الَشْمُس ِمْن َمْغِرِهَا
   (.)متفق عليه« (ْم َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقبُْل أَْو َكَسبَْت ي إِيَاها َخْرا  ـإِيَاُها لَ  سا  َنفْ 
 اهُسبَْحاَن  »: َيُقوُل  َليَْلة  َفِزعا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهاْستَيَْقَظ َرُسوُل : تقال اري اه عنهأم سلمة عن و -3

ُيِريُد  - َمْن ُيوِقُظ َصَواِحَب احُُجَراِت ؟َل ِمَن اْلِفتَنِ َوَماَذا ُأنزِ ؟ِمَن اخََزاِئنِ  اهَماَذا َأنَزَل 
ْنيَا َعاِريَ ، لَِكْي ُيَصِلنَ  -َأْزَواَجهُ   : الفتن  عامات    .(6)أخرجه البخاري « ٍة ي اْآِخَرِة ـُرَب َكاِسيٍة ي الد 

  ، ومنها:ء رارهاطفا، وإوالنجاة منها، للفتن عامات وصفات ُتِعن معرفتها عى توِقيها
وَعـْقد اآمال ، والتورط فيها، تتزين للناس ي بدايتها لتغرهم بُماَبستها أن الفتن اأوى :
 . ، واكتوى بنارهاثم رعان ما يندم من تورط فيها، عليها

وتستعي عى من أشعلوها ، وخرج عن حد السيطرة، أها إذا وقعت رعان ما تتطور الثانية :
 وتأكل اأخر واليابس .، فتضطرب هم، ويعجز العقاء عن دفع السفهاء عنها، هاأن يطفئو

                                                        

 ( .22ومسلم برقم )، ( واللفظ له7177، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( .157ومسلم برقم )، ( واللفظ له7111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( .7122برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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ويذهب معها ، فيموت فيها قلب اإنسان كا يموت بدنه، أها تذهب بعقول الناس الثالثة :
 .دينه كا تذهب أيامه

فقد أصابته ، أو يرى حراما  ما كان يراه حاا   ، فإذا كان امسلم يرى حاا  ما كان يراه حراما  
 : بداية الفتن   [.23/النور](                                 ) : الفتنة
 ْحَمّرا  ـِمَن النَْوِم مُ ملسو هيلع هللا ىلص اْستَيَْقَظ النَبِي   : أَها َقاَلت عنها اهَعْن َزْينََب بِنِْت َجْحٍش َرِي  -1

ُفتَِح اْليَْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج ، َوْيل  لِْلَعَرِب ِمْن َرٍ َقِد اْقَرَب  ،اهَا إَِلَه إَِا  » :َوْجُهُه َيُقوُل 
 :َقاَل  ؟هِلُك َوفينَا الَصاِحُونَ ـََأن : ِقيَل  - َوَعَقَد ُسْفيَاُن تِْسِعَن أَْو ِماَئة   - «َوَمْأُجوَج ِمثُْل َهِذهِ 

   (.1)متفق عليه « بَُث ـإَِذا َكثَُر اخَ ، َنَعمْ »
َوي ، الَلُهَم َباِرْك َلنَا ي َشاِمنَا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  اري اه عنه ابن عمرعن و -1

َوي  :َقاَل َقاُلوا «الَلُهَم َباِرْك َلنَا ي َشاِمنَا َوي َيَمنِنَا»: َقاَل ، َوي َنْجِدَنا :َقاَل َقاُلوا « َيَمنِنَا
 : رارة الفتن     (.)أخرجه البخاري « َوِهَا َيْطُلُع َقْرُن الَشيَْطانِ ، الَزَاِزُل َواْلِفتَنُ  ُهنَاكَ  » :َقاَل َقاَل ، َنْجِدَنا

وتشتعل   ،إذ فيها ُتْولد الفتن والرور، ر امجالس، والقيل والقال، جالس الغيبة والنميمة
 . حتى عى الذين أوقدوا رارها، حتى يصعب إطفاؤها، نارها رويدا  رويدا  

 وخراب ديارهم .، وذكر مساوئ الرجال عون عى إراقة دمائهم، ورب قول يسيل منه دم
 والتعدي عى حرماته .، وسوء الظن بامسلم أو تكفره بغر حق مفتاح استباحة دمه

                                        )قال اه تعاى :  -1
                                                       

 [.11/احجرات] (               
                                                         )وقال اه تعاى :  -1

  [.11/احجرات](                                                       
، ِسبَاُب امُْسِلِم ُفُسوق  » :ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: قال رسول اه  عبد اه بن مسعودعن و -3

   (.6)متفق عليه « َوِقتَاُلُه ُكْفر  
                                                        

 ( .1111ومسلم برقم )، ( واللفظ له7152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 ( .1137برقم ) أخرجه البخاري (1)
 ( .21م برقم )ومسل، (11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 سبل السامة من الفتن -7
 بأمور : العظيمة َتـْسلم اأمة من غوائل الفتن ورورها 

 واأخذ عى أيدي سفهائها .، وحسم أوائلها، اوسد ذرائعه، جفيف منابع الفتناأول : 
وُيغرق اأمة ي ، ُيفسد بجهله ما ا خطر عى باله، وكم من خلص جاهل َحَسن النية

 وُيشعل نار الفتنة بكامه.، وكم من منافق يأكل بلسانه، وهو يظن أنه أشدهم رمة ، الفتنة
                             )قال اه تعاى :  -1

 [.11/الروج]  (      
ُل امُْدِهِن ي ُحُدوِد ـَمثَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  اري اه عنه النعان بن برعن و -1
َوَصاَر َبْعُضُهْم ي ، َفَصاَر َبْعُضُهْم ي َأْسَفِلَها، ُل َقْوٍم اْستََهُموا َسِفينَة  ـَواْلَواِقع فِيَها َمثَ  اه

وَن بِامَاِء َعَى اَلِذيَن ي َأْعَاَها الذيَفَكاَن  ،اَأْعَاهَ   فَأَخَذ َفْأسا  ، فتََأَذْوا بِهِ ، ي َأْسَفِلَها َيُمر 
َفإِْن  ،َوَا ُبَد ي ِمَن امَاءِ  ،َتَأَذيتُْم ي :َقاَل  ؟َما َلَك  :َفَأتْوُه َفَقاُلوا، ُقُر َأْسَفَل الَسِفينَةِ ـَفَجَعَل َينْ 

   .(1) أخرجه البخاري .«َوإِْن َتَرُكوُه أَْهَلُكوُه َوأَْهَلُكوا أَنُفَسُهمْ  ،وا َعَى َيَدْيِه أَنَجْوُه َوَنَجْوا أَنُفَسُهمْ َأَخذُ 
 احذر من الر باب من أبواب اخر .الثاي : 

                        )قال اه تعاى :  -1
 [.153] اأنعام/ (               

َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن اليان ري اه عنها قال: َكاَن النَاُس َيْسأُلوَن َرُسوَل اه و -1
ِر َمـَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكني، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه إَنا ُكنَا ي َجاِهِليٍَة ـاخْر، َوُكنُْت َأْسأُلـُه َعِن الَش 

، َفَجاَءَنا اه ؟ َقاَل: ، بِـَهَذا اخْر  َوَرٍ َفُقْلُت: َهْل َبـْعَد َذلَِك الَرِ « َنَعمْ »َفَهْل َبـْعَد َهَذا اخْر َر 
َوَيـْهُدوَن  ،َقوم  َيْستَن وَن بَِغر ُسنَتِي»ُقْلُت: َوَما َدَخنُـُه؟ َقاَل: « َنَعْم َوفيِه َدَخن  »ِمْن َخْر؟. َقاَل: 
؟. « ُف ِمنْـُهـْم َوُتنِْكرُ بَِغْر َهْدِيي، َتْعرِ   َفُقْلُت: َهْل َبـْعَد َذلَِك اخَْرِ ِمْن َرٍ

، َفُقْلُت: يا َرُسوَل اه «َنَعْم ُدَعاة  عى َأبَواِب َجَهنََم، َمْن َأَجاَبـُهـْم إَليْـَها َقَذُفوُه فِيَها»َقاَل: 
ُقْلُت: َيا َرُسوَل اه َفَا َتَرى إْن « َوَيتَـَكَلـُموَن بَِأْلِسنَتِنَا ،اَقْوم  ِمْن ِجْلَدتِنَ ، َنَعمَ »ِصْفُهـْم َلنَا، َفَقاَل: 
َفُقْلُت: َفإْن َلـْم َتـُكْن َلـُهـْم َجـَاَعة  َوا « َتْلَزُم َجـَاَعَة امُْسِلـِمَن َوإَماَمُهـمْ »َقاَل:  َأدَرَكني َذلَِك؟

                                                        

  ( .1212برقم ) أخرجه البخاري (1)
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؟ َقاَل:  ُكَلـَها، َوَلو َأْن َتَعَض َعَى َأْصِل َشَجَرٍة َحتَى ُيْدِرَكَك امَوُت َفاْعتَِزْل تِْلَك الِفَرَق »إَمام 
 .(1)متفق عليه«. َوَأنَت َعَى َذلَِك 

 عند الفتن. الربانين لزوم العلاء الثالث :
الساري فيه عى شفا َهَلكة إن م يكن معه نور اإيان والعلم ، الفتن كِقَطع الليل امظلم

                )ويبن سبل النجاة منها وهو القرآن الكريم : ، لهاالذي يكشف أه
 [.111/اأنعام] (                        

              ): من فارقهم وخالفهم كان من امغرقن، والعلاء الربانيون كسفينة نوح
 [.11/فاطر] (                

، الفرائض ويبينون هم كيف يؤدون، فهم الذين يعِلمون الناس دينهم، صابيح اأمةوالعلاء م
ن التعاو وحِذروهم من، ويأمروهم بالتعاون عى الر والتقوى، وكيف جتنبون امحرمات

 [.7/اأنبياء] (                            )عى اإثم والعدوان: 
 رت الفتن.وكث  ،وظهر اجهل، َرس العلمودَ ، وزاغوا عن احق، الناس العلاء حيـَر وإذا مات
 . لفتن مقرون بذهاب العلم والعلاء، أو بمخالفتهم، وعدم ااستجابة لنصحهمورواج ا

 اهإَِن  » :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  سمعتقال:  اري اه عنه عن عبداه بن عمرو بن العاص
َحتَى إَِذا َمْ ُيبِْق ، َوَلِكْن َيْقبُِض اْلِعْلَم بَِقبِْض اْلُعَلَاءِ ، َينتَِزُعُه ِمَن اْلِعبَادِ  اعا  َا َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتِزَ 

    .()متفق عليه «َفَضل وا َوَأَضل وا ، َفُسِئُلوا َفَأْفتَْوا بَِغْر ِعْلمٍ  ُجَهاا   سا  ؤوَخَذ النَاُس رُ ـاتَ  ا  ـَعالِ 
وإذا أدبرت ، فالفتنة إذا أقبلت عرفها كل عام، وقد جعل اه العلاء عصمة لأمة من اهاك

                              )ودمرت عرفها كل جاهل : 
                                          

 [.13/النساء] (    
هو  ، والنجاة من اهاك، والعصمة من الزيغ والضال، الفتن وأهم سبل الوقاية من ر

كا أعز اه دينه ، والصدور عن رأهم السديد، واالتحام بالعلاء، ااعتصام بكتاب اه
 وغره من أئمة اهدى. ،يوم الردة ري اه عنهوَحِفظه بأي بكر الصديق 

                                                        

 ( واللفظ له.1117(، ومسلم برقم )3212، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 1273ومسلم برقم )  ، ( واللفظ له 111أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
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 .ين جعلهم اه منارا  للعلم واهدىاإيانية يقودها العلاء الربانيون الذ والنخبة
فهي التي احتضنت اأسود ، والبيئة اجاهلية توفر امناخ امناسب للفوى والّدجل

 فأهلكت هذا وهذا.، ومسيلمة الكذاب ي اليامة ، العني ي اليمن
                                  )قال اه تعاى :  -1

               )  
 [.11-13/النحل]
                         )قال اه تعاى : و -1

                                       
 [.11/الكهف] (     

 لزوم اجاعة. الرابع :
، ا جتمع عى ضالة أبدا   واأمة، ويد اه مع اجاعة، اجاعة هم أهل اايان والتقوى

وحذرنا من ، وقد أمرنا اه عز وجل بااجتاع عى احقواحق فيها ما دامت اأمة، 
، ونتيجة اجاعة رمة اه ورضوانه وصلواته، والفرقة عذاب، فاجاعة رمة، الفرقة

 يا واآخرة .وشقاوة الدن، ونتيجة الفرقة عذاب اه ولعنته وسخطه، وسعادة الدنيا واآخرة
                             )قال اه تعاى :  -1

                                                              
                                           

                                                      
 [.115-113/آل عمران]   (        

                            ) وقال اه تعاى :  -1
 [.115/النساء] (                 

َعِن اخَْرِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهُسوَل َكاَن النَاُس َيْسَأُلوَن رَ  :ري اه عنها قالُحَذْيَفَة ْبَن اْليََاِن وعن  -3
 ؟َفَا َتْأُمُري إِْن َأْدَرَكني َذلَِك  : ُقْلُت :  -وفيه  - َخاَفَة َأْن ُيْدِرَكنيـَوُكنُْت َأْسَأُلُه َعِن الَرِ مَ 

ْ َيُكْن لَ  :ُقْلُت  «َتْلَزُم َمَاَعَة امُْسِلِمَن َوإَِماَمُهمْ  »:َقاَل    :َقاَل  ؟إَِمام  ُهْم َمَاَعة  َوَا ـَفإِْن َم
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َفاْعتَِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكَلَها َوَلْو َأْن َتَعَض بَِأْصِل َشَجَرٍة َحتَى ُيْدِرَكَك امَْوُت َوَأْنَت َعَى  »
    .(1)متفق عليه .«َذلَِك 

وهي  ، وحصول اأمن واخر، وامواظبة عى صاة اجاعة من أقوى أسباب ااجتاع
 .وُتـَحِجم أرارها ، نة فإها تطفئ نارهاإن م تستأصل الفت

                      ) :  تعاىقال اه 
 [.15/العنكبوت]  (                   

 التثبت من اأخبار. اخامس :
 .بليسوجنود إ وتكروتزداد باإشاعات واأباطيل، الفتن تنتر بالقيل والقال

الذين ، وأهل الكر والغرور، والطمع سقوطا  ي حرائق الفتن هم أهل اجهل وأرع الناس
ون اأمة إى كل باء وفتنة ى أي وا ع ا ُيدرى من أي رأس خرج، ،بمجرد قوٍل قيل، جر 

 أو برأس من رؤوسها،، فيجب التثبت والتبن ي اأخبارامتعلقة بعموم اأمةأرض َدَرج، 
فيجب التثبت،وذلك ما يعري  ،رد الثقة ي الناقل اتكفي بمفردهاوجأوبأمرمن أمورها، 

 واحرص والطمع .، وَنـْفث الشيطان، والشهوة، النفوس من العصبية، واهوى
                                   )قال اه تعاى :  -1

 [.2/احجرات]  (      
                                 )وقال اه تعاى :  -1

                                
 [.21/النساء]  (                                

قال :  (                  )ا اه عنهَعِن اْبِن َعبَاٍس َرِي  و  -3
َفَأنَزَل ، َفَقتَُلوُه َوَأَخُذوا ُغنَيَْمتَهُ ، الَسَاُم َعَليُْكمْ  :َفَلِحَقُه امُْسِلُموَن َفَقاَل  َكاَن َرُجل  ي ُغنَيَمٍة َلهُ 

 .()متفق عليه تلك الغنيمة. : (         ):  ي َذلَِك إِى َقْولِهِ  اه
، م يقالفليس كل ما ُيعل، وإذا تأكد امسلم من صحة اخرفا َتـْحسن إشاعته بن العامة

 وكفى بامرء إثا  أن حِدث بكل ما سمع .
                                                        

 (. 1117برقم ) ومسلم  ، ( واللفظ له 7111أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه ( 1)
 (. 3115ومسلم برقم )  ، ( واللفظ له 1521أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
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    )وإذا أردنا أن نقول فا نقول إا للعلاء اأتقياء الذين يعلمون ما ا نعلم : 
                                   

   [.13/النساء]  (                          
فا جوز أحد َهتْك ، والصلح واإصاح من زَلت به القدم، لسر والنصحوقد أمر اه با

ورمة اه للفاسق توجب إصاح فساده والتشهر باأشخاص، ، وفضح اأرار، اأستار
 ومن هتك سر غره فضحه اه ولو كان ي جوف داره .، ولو كان جبارا  عنيدا  

                                ) قال اه تعاى :  -1
 [.12/النور] (                    

َكِرَه َلُكْم  اهإَِن : »يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  سمعتري اه عنه قال: وعن امغره بن شعبة  -1
َؤالِ ، َوإَِضاَعَة امَالِ ، قيَل َوَقاَل ، َثَاثا    .(1)متفق عليه « َوَكثَْرَة الس 

وايصِدق اإشاعات؛ ليَْسلم هووغره من إثم الفتن ، امسلم أن يتبن اأمور فيجب عى
 .، وا يكون سببا  إشعال احرائق التي تأكل اأخر واليابسوالتهم

َيُكوُن ي آِخِر الَزَماِن َدَجاُلوَن  : » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قالري اه عنه قال: عن أي هريرة  -1
َا ُيِضل وَنُكْم ، َفإَِياُكْم َوإَِياُهمْ ، ِمَن اْأََحاِديِث بَِا َمْ َتْسَمُعوا َأنتُْم َوَا آباُؤُكمْ  َكَذاُبوَن َيْأتوَنُكمْ 
 .()أخرجه مسلم «َوَا َيْفتِنُوَنُكْم 

 اه ا اْعتََزَل َنبِي  مّ  :َحَدَثني ُعَمُر ْبُن اخََطاِب َقاَل  ري اه عنها قال : ْبن َعبَاسٍ وعن ا -1
ملسو هيلع هللا ىلص  اهَطَلَق َرُسوُل : َدَخْلُت امَْسِجَد َفإَِذا النَاُس َينُْكتُوَن بِاحََى َوَيُقوُلوَن  :نَِساَءُه َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص 
إِِي َدَخْلُت  اهُقْلُت َيا َرُسوَل  «َا » : َقاَل  ؟َأطََلْقتَُهنَ  اهَفُقْلُت َيا َرُسوَل  -وفيه  - نَِساَءهُ 

ُهْم ، نَِساَءهُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهْسِلُموَن َينُْكتُوَن بِاحََى َيُقوُلوَن َطَلَق َرُسوُل امَْسِجَد َوامُ  َأَفَأْنِزُل َفُأْخِرَ
 .(6)أخرجه مسلم  .«إِْن ِشئَْت ، َنَعمْ  » : َقاَل ، َأنَك َمْ ُتَطِلْقُهنَ 

حة بل جب عليه أن يسكت إذا كانت احكمة وامصل، وليس كل ما يعلمه اإنسان يقوله
 خاصة وقت الفتن التي َتْلطم البَـَر والفاجر إا من رحم اه .، ي السكوت ؛ درءا  للمفسدة

                                                        

 ( كتاب اأقضية. 523() 11ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 1177أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
 (.7برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1172برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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ا َفبَثَ ، ِوَعاَءْينِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَحِفظُْت ِمْن َرُسوِل  : َقاَل  ري اه عنه َعْن أَي ُهَرْيَرةَ  ، تُهُ ـثْ ـَفَأَما َأَحُدُمَ
 .(1)أخرجه البخاري  .َهَذا اْلبُْلُعومُ  ُقطِعَ  تُهُ ـثْ ـَوَأَما اْآَخُر َفَلْو َبثَ 

 حفظ اللسان .السادس : 
، جب عى كل مسلم أن يكف لسانه وحفظه عن كل باطل ي ميع اأوقات واأحوال

، وتزداد شهوة الكام والساع، ويتأكد ذلك حفظه وقت الفتنة التي تكثر فيها اأقاويل
 ما يفتن ويفري ويدمي.وتستعد اآذان استقبال كل ما يقال ويشاع 

                                            )قال اه تعاى : 
 [.32/ اإراء] (     جئ

فالعاقل من أشغل لسانه ، وتشعل نارها، فيجب كف اللسان عن كل كلمة تزيد وهج الفتنة
               )با حبه اه ويرضاه من الذكر والدعاء والدعوة : 

  [. 53/اإراء]  (                   
فكم حصل من الر والفساد إذا ، وهو أرها عى العبد، واللسان أير اجوارح حركة

، ويمزق شمل اأمة بالقيل والقال، أطلق اإنسان لسانه يفري ي أعراض اأحياء واأموات
، وإطاقه أصل الر كله، وكفه وحبسه هو أصل اخر كله َفِحْفظ اللسان، وإثارة النعرات

 وما طار منه ا يمكن رده .
                                         )قال اه تعاى :  -1

                                                      
 [.11/احجرات]  (                 

امُْسِلُم َمْن َسِلَم امُْسِلُموَن  :»َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعنْهَا َعِن النَبِِي  َرِي اه وْبِن َعْمر اه َعْن َعبْدِ و -1
 .()متفق عليه.«َعنُْه  اهَوامَُهاِجُر َمْن َهَجَر َما هى ، ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ 

ْحيَيِْه ـَمْن َيْضَمْن ي َما َبْنَ لَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَعْن َرُسوِل  نهري اه ع َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ و -3
 َ  .(6)أخرجه البخاري  .«َة ــَوَما َبْنَ ِرْجَليِْه َأْضَمْن َلُه اجَن

                                                        

 (.111برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 ( .11ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 11أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه ( 1)
 (.2171برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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 .ساكتوماندم حليم وا، السامةوالصمت مفتاح ، السامةوي الصمت عن اللغو
 منوت ذنوبه، كثر حياؤه، ومن قل حياؤه قل ومن كثر َسَقطهومن كثر كامه كثر َسَقطه، 

 .أومنفعته ويرجو ثوابه، والعاقل ا يتكلم إا فيا يعنيهكثرت ذنوبه كانت وقوده ي النار، 
                              )قال اه تعاى :  -1

 [.71 -71] اأحزاب/ (                          
                              )ه تعاى : قال او -1

                                           ) 
 [.117-112]النحل/

 َواْليَْومِ  باه ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : » ملسو هيلع هللا ىلص وعن أي هريرة ري اه عنه قال : قال رسول اه  -3
 باه ُيْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ ، َضيَْفهُ  َفْليُْكِرمْ  اْآِخرِ  َواْليَْومِ  باه ُيْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ ، هُ َجارَ  ُيْؤذِ  َفَا  اْآِخرِ 
 . (1)متفق عليه.« ليَْصُمْت  َأوْ  َخْرا   َفْليُقْل  اْآِخرِ  َواْليَْومِ 

يا نبي  :فقلت -وفيه-ي سفر   ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل ري اه عنه قال: كنت مع النبي و -1
َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكب  النَاَس ي النَاِر »ه، وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: ا َثِكَلتَْك ُأم 

 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه«. َعى ُوُجوِهِهـْم َأْو َعى َمنَاِخِرِهـْم إَا َحَصاِئُد َألِسنَتِـهـمْ 
وكفى ، وأدنى نفع السكوت السامةذر منه، فيجب اح، من أرسله أكله، واللسان َسبُع  َضارٍ 

 وكفى به بلية .، وأدنى رر النطق الشهرة، به عافية
      ) واه عند لسان كل قائل : فإذا خرج من فيه صار أسره، ، والكام أسر اإنسان

 [.11/ق]  (              
لنفس أَمارة بالسوء إا ما رحم وا، وكام اللسان ي الفتن أشد من وقع السيف ي احرب

والكذب ، واجدل وامراء، والغيبة والنميمة، وهي التي تأمر اإنسان بالقيل والقال ، ري
فاحذر ، وغر ذلك ما يرم نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، واخوض ي الفتن، والرياء
 (جئ                                       )  ذلك :

 [. 32/اإراء] 
                                                        

 ( .17ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 2111أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه ( 1)
 (.3273م )(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برق1212/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
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 واحذر أن حرقك .، خذ منفعتها، واصحب الناس أيام الفتن كا تصحب النار
، وتوكل عى اه ي دفعها، يانوصدق اإ، وإذا أقبلت الفتن فواجهها بحسن احكمة

 فاعتزل بنية كف لسانك عن إخوانك .، وزاد غبارها، فإذا َعَمت وطََمت، واتقاء رها
                                )ه تعاى : قال ا -1

 [.21] اأنعام/ (                      
فقال : أي الناس أفضل ؟ ملسو هيلع هللا ىلص  وعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن رجا  أتى النبي  -1

 ُمْؤِمن  » :َقاَل  ؟َمنْ  ُثمَ  َقاُلوا« َوَمالِهِ  بِنَْفِسهِ  اه َسبِيلِ  ي َجاِهدُ  ُمْؤِمن  : » ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه 
هِ  ِمنْ  النَاَس  َوَيَدعُ  اه َيتَِقي الِشَعاِب  ِمنْ  ِشْعٍب  ي  .(1)متفق عليه« َرِ

 الصر والرفق واحلم ي ميع اأحوال. السابع :
 خاصة عند امصائب والفتن.، الصر حمود ي كل حال

 والصر مفتاح الفرج والير.، به من شاء من عبادهوالصر أعظم عطاء يكرم اه 
                                 )قال اه تعاى :  -1

                                             ) 
 [. 1 -1/الرح]
َفَلْم ، ملسو هيلع هللا ىلص اهَن اْأَنَصاِر َسأُلوا َرُسوَل مِ  َأَن ُأناسا   ري اه عنه َسِعيٍد اخُْدِرّي وعن أي  -1

ءٍ  همَفَقاَل  ،َيْسَأْلُه َأَحد  ِمنُْهْم إَِا َأْعَطاُه َحتَى َنِفَد َما ِعنَْدهُ  َما »:َأنَفَق بِيََدْيِه   ِحَن َنِفَد ُكل  َيْ
ُه َوإَِنُه َمْن َيْستَ ، َيُكْن ِعنِْدي ِمْن َخْرٍ َا َأَدِخْرُه َعنُْكمْ  ُه ، اهِعَف ُيِعف  َوَمْن ، اهَوَمْن َيتََصَرْ ُيَصِرْ

 .()متفق عليه.«َوَأْوَسَع ِمَن الَصْرِ  َوَلْن ُتْعَطْوا َعَطاء  َخْرا  ، اهَيْستَْغِن ُيْغنِِه 
فابد للمسلم من صر شديد يواجه ، وانتر الفسق، وكثرت امعاي، وإذا هاجت الفتن

                  )ئد والفتن : به تلك الشدا
 [.111]آل عمران/  (  

وا يبلغ اإنسان ذروة العقل حتى ، فإن ماع اأمر الصر، واذا كانت دعامة العقل احلم
وأكرمهم من بذل ، وأشجع الناس من رد جهله بحلمه، وصره شهوته، يغلب حلمه جهله

                                                        

 ( واللفظ له.1111ومسلم برقم ) ، ( 1712أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه ( 1)
 ( .1153ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 2171أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه ( 1)
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                            نفسه ودنياه من أجل دينه : 
                                                

                                             
 [. 32-33/فصلت]  (                              
ومن ُيـْحرم الرفق ُيـْحرم ، التي يتجمل ها امرءوالرفق واحلم واحياء من أحسن اأخاق 

 واحياء شعبة من شعب اايان .، واحلم سيد اأخاق، اخر كله
 [. 122] اأعراف/ (                   ) قال اه تعاى : -1
  :َفَقاُلوا ملسو هيلع هللا ىلص ِي النَبِ  َعَى  اْليَُهودِ  ِمنْ  َرْهط   اْستَْأَذنَ  وعن عائشة ري اه عنها قالت: -1

 الِرْفَق  ِحب  ـيُ  َرفِيق   اه إِنَ  ،َعائَِشةُ  َيا»  :َفَقاَل  .َوالَلْعنَةُ  الَسامُ  َعَليُْكمْ  َبْل  : َفُقْلُت . َعَليَْك  الَسامُ 
ْ :  ُقْلُت  « ُكِلهِ  اْأَْمرِ  ي   .(1)ليهمتفق ع « َوَعَليُْكمْ  : ُقْلُت » : َقاَل  ، َقاُلوا َما َتْسَمعْ  أََوَم
 إِاَ  يءٍ  ى َيُكونُ  اَ  الِرْفَق  إِنَ : » ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه  وعن عائشة ري اه عنها قالت : -3

  .()أخرجه مسلم « َشاَنهُ  إَِا  يءٍ  ِمنْ  ُينَْزعُ  َواَ ، َزاَنهُ 
والعجلة والطيش من أعظم اأدواء التي ، والعجلة من الشيطان، واعلم أن التأي من اه

حبك ، واصر عى ما أصابك، وَتـَفَكر ي العواقب، فتبيـَن اأمور، ْعقبها احرة والندامةتَ 
 . ، وينرك عى نفسك وعدوكويكون ي معيتك، اه
 [.21/الروم] (                         ) :قال اه تعاى  -1
َوُهَو ُمتََوِسد  ُبْرَدة   ملسو هيلع هللا ىلص اهَشَكْوَنا إَِى َرُسوِل  : اَل قَ  ري اه عنه َرِت  َعْن َخبَاِب ْبِن اْأَ و -1

َكاَن الَرُجُل فِيَمْن َقبَْلُكْم »  :َقاَل  ؟َلنَا اهَا َتْدُعو  أَ  ؟أََا َتْستَنِْرُ َلنَا : َلُه ي ظِِل اْلَكْعبَِة ُقْلنَا َلهُ 
ُه ، بِامِنَْشاِر فيُوَضُع َعَى َرْأِسِه فيَُشق  بِاْثنَتَْنِ  فيَُجاءُ ، ْحَفُر َلُه ي اْأَْرِض فيُْجَعُل فيهِ ـيُ  َوَما َيُصد 

ُه َذلَِك َعْن  َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط احَِديِد َما ُدوَن حِْمِه ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب ، َذلَِك َعْن ِدينِهِ  َوَما َيُصد 
َمْوَت َا َخاُف إَِا  تَِمَن َهَذا اْأَْمَر َحتَىـيُ ـلَ  واه، ِدينِهِ  ، اهَيِسَر الَراكُِب ِمْن َصنَْعاَء إَِى َحْرَ

  .(6)أخرجه البخاري . «َوَلِكنَُكْم َتْستَْعِجُلونَ ، َأِو الِذْئَب َعَى َغنَِمهِ 
                                                        

 (.1125ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 2217أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
 ( .1521)برقم  أخرجه مسلم( 1)
 ( .3211برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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 مواجهة الفتن باأعال الصاحة .الثامن : 
الصاحة ؛ أها أعظم وسيلة  ي أيام الفتن امبادرة إى اأعالملسو هيلع هللا ىلص هدي النبي وقد كان 

 والنفس إن م تشغلها باحق َشَغلتك بالباطل .، للثبات عى احق واهدى
                               ) قال اه تعاى :  -1

                                             
                                        

                                    
  [. 71-22/النساء]  (           
َكِقَطِع الَليِْل  َباِدُروا بِاْأَْعَاِل فِتَنا   » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسوَل  ري اه عنه َعْن َأي ُهَرْيَرةَ و -1

َيبِيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ، َوُيْصبُح َكافِرا   أَْو ُيْمي ُمْؤِمنا  ، َوُيْمي َكافِرا   َرُجُل ُمْؤِمنا  ُيْصبُح ال، امُْظِلمِ 
ْنيَا   .(1).أخرجه مسلم «ِمَن الد 

، اهُسبَْحاَن  » :َذاَت َليَْلٍة َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاْستَيَقَظ النَبِي   : َقاَلت ري اه عنهاَعْن ُأِم َسَلَمَة و -3
َفُرَب َكاِسيٍَة  ،َأْيِقُظوا َصَواِحبَاِت احَُجرِ  ؟ َوَماَذا ُفتَِح ِمَن اخَزائِنِ  ؟ ا ُأْنِزَل الَليَْلَة ِمَن اْلِفتَنِ َماذَ 

ْنيَا َعاِرَيٍة ي اْآِخَرِة   .(). أخرجه البخاري «ي الد 
ُطُلوَع  : ُروا بِاْأَْعَاِل ِستّا  َبادِ  » :َقال ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسول  ري اه عنه َعْن َأي ُهَرْيَرةَ و -1

َخانَ  ،الَشْمِس ِمْن َمْغِرِهَا  . «َأْو َأْمَر اْلَعاَمِة  ،َأْو َخاَصَة َأَحِدُكمْ  ،َأِو الَداَبةَ  ،أَِو الَدَجاَل  ،أَِو الد 
 .(6)أخرجه مسلم

أو حّلت به ، فإذا فزع امؤمن، والصاة من أعظم العبادات التي يدفع اه ها كل باء
     ) وفزع إليه قائا  يصي بن يديه : ، توجه إى ربه، أو اشتدت عليه كربة، مصيبة

 [.153/البقرة]  (                    
وا خزيه ، يرفع مقامه وذكره ي الدنيا واآخرة، وصاحب اأعال الصاحة عزيز عند ربه

                                       )أبدا  : 
 [.11 -11/احج]  (                        

                                                        

 ( .111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( .115برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 ( .1217برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 وميع صنائع امعروف تقي مصارع السوء.
ــَر من الناس إى عبادة ربه الذي هو أرحم به من نفسه وأجره ، وامنقطع للعبادة ي الفتنة َف

ــَر بدينه من يصده عنه .  كامهاجر الذي َف
                                          ) قال اه تعاى :  -1

  [.51-51/الذاريات]  (          
ــأََن َرُس  ري اه عــنـه ارٍ ــَس ــْعِقِل ْبِن يَ ــمَ عن و -1 ــقَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهوَل ـ ــاْلعِ »:  اَل ــ  َرةٍ ــْرِج َكِهجْ ــبَاَدُة ي اهَ ـ
 .(1)أخرجه مسلم .«َي ـإِلَ 

 الدعاء والرغبة إى اه ي دفع الفتن .التاسع : 
 وُيدفع ها الباء.، دعاء اه والترع إليه من أعظم اأسلحة التي ُيستنزل ها النر

 وا ُيدفع عذابه بمثل ااستكانة والترع إليه ي دفعها.، والفتن من عذاب اه ي اأرض
 [ .72/امؤمنون] (                  ) قال اه تعاى: 

وعند ذلك ا ملجأ وا منجا ، وتشتد الكربة، وحتار النفوس، وعند الفتن تطيش العقول
                                 ) للمؤمن إا إى ربه : 

                                  ) 
 [ .13-11/اأنعام] 

 وختلط فيها احابل بالنابل .، وخفى فيها وجه احق، والفتن كثرا  ما تشتبه فيها اأمور
 ودعاؤه واستغفاره .، وااستعانه به ، وسبيل النجاة منها ااعتصام باه القادر عى كل يء

                                                   ) قال اه تعاى:  -1
 [ .21/غافر]  (             

                        )وقال اه تعاى:  -1
 [ .112] البقرة/ (             

 َتـبَاَرَك َوَتَعاَى أنُه َقاَل: ٬فيا رَوى َعِن ا ملسو هيلع هللا ىلصعن أي ذر ري اه عنه عن النبي و -3
َيا ِعبَاِدي ، َفا َتظَاَلـُموا، َوَجَعْلتُـُه َبيْنَُكْم ُمـَحَرما  ، ْلـَم َعَى َنْفِي َيا ِعبَاِدي إِي َحَرْمُت الظ  »

                                                        

 ( .1211برقم ) أخرجه مسلم (1)
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 ُكل ُكْم َضال  إا َمْن َهَدْيتُـُه، َفاْستَـْهُدوي أْهِدُكْم.

 َيا ِعبَاِدي ُكل ُكْم َجائِع  إا َمْن أْطَعْمتُـُه، َفاْستَْطِعُموي ُأطِْعْمُكْم.

 ُكل ُكْم َعاٍر إا َمْن َكَسْوُتـُه، َفاْستَـْكُسوي أْكُسُكْم. َيا ِعبَاِدي

ُنوَب َجـِميعا    َفاْستَْغِفُروي أْغِفْر َلُكْم.، َيا ِعبَاِدي إَنُكْم ُتـْخطِئُوَن بِالَليِْل َوالنََهاِر، َوأَنا أْغِفُر الذ 

وي، وَ  ي َفتَُر   َلْن َتبُْلُغوا َنْفِعي َفتَنَْفُعوي.َيا ِعبَاِدي إَنُكْم َلْن تبُْلُغوا َرِ

َكاُنوا َعَى أْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم ، َيا ِعبَاِدي َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإْنَسُكْم َوِجنَُكمْ 
 .َما َزاَد َذلَِك ي ُمْلكِي َشيْئا  

َكاُنوا َعَى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما ، ْم َوِجنَُكمْ َيا ِعبَاِدي َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإْنَسكُ 
 .َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكي َشيْئا  

َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأُلوي، َفأْعَطيُْت ، َيا ِعبَاِدي َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإْنَسُكْم َوِجنَُكمْ 
 .َنَقَص َذلَِك ِمـَا ِعنِْدي إا َكَا َينُْقُص امِـْخيَُط إَذا ُأْدِخَل البَـْحرَ  ُكَل إْنَساٍن َمْسأَلتَـُه، َما

َفْليَـْحـَمِد اهَ،  َيا ِعبَاِدي  إَنَا ِهَي أْعَاُلُكْم أْحِصيَها َلُكْم ُثَم أَوِفيُكْم إَياَها، َفَمْن َوَجَد َخْرا  
 .(1)أخرجه مسلم «.َنْفَسهُ َن إا َوَمْن َوَجَد َغْرَ َذلَِك َفا َيُلومَ 

 وساح امؤمنن عى مر الدهور والقرون هو الدعاء والشكوى إى اه ي كل حال .
               )وسخر منه :  ، فنره اه عى من كفر بهملسو هيلع هللا ىلص به نوح  دعا

                                      
                                            

 [ .11-2/القمر]   (            
                 )فأنجاه اه من النار : ملسو هيلع هللا ىلص ودعا به إبراهيم 

                                                        
 [ .71-21/بياءاأن]  (                      

                      ) فأنجاه اه من الغرق :  ملسو هيلع هللا ىلصودعا به يونس 
                                      

 [.11-17/اأنبياء] (                     
                                                        

 (.1577برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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             ) فأنجاه اه من فرعون وقومه :  ملسو هيلع هللا ىلصودعا به موسى 
                                                           

                                          
 [.22 -21/الشعراء](               

 فنره اه عى كل من عاداه من أهل اأرض. ملسو هيلع هللا ىلصودعا به حمد 
        )منها إا من دعا ربه بدعاء كدعاء الغريق :  والفتن باء عظيم ا ينجو

                                                       
 [. 11-2/اأنفال]  (                            

 أولياءه امؤمنن .ختص اه ها ، وهداية إهية، واهداية إى احق وقت الفتن منحة ربانية
                       )قال اه تعاى :  -1

                                         
                                              

 [. 113/البقرة]  (    ڭ
 :إَِذا َقاَم ِمَن الَليِْل اْفتَتََح َصَاَتهُ   ملسو هيلع هللا ىلصقالت :كان رسول اه ري اه عنها َعائَِشَة  وعن -1
افِيَل » اِئيَل َوِميَكاِئيَل َوإِْرَ ، َعامَ اْلَغيِْب َوالَشَهاَدةِ ، َفاطَِر الَسَمَواِت َواْأَرضِ ، الَلُهَم َرَب َجْرَ

إَِنَك ، َا اْختُِلَف فيِه ِمَن احَِق بِإِْذنَِك ـاْهِدي لِ ، ُفونَ ْحُكُم َبْنَ ِعبَاِدَك فيَا َكاُنوا فيِه ْختَلِ ـَأنَت تَ 
اٍط ُمْستَِقيمٍ ـتَ   .(1)أخرجه مسلم .«ْهِدي َمْن َتَشاُء إَِى ِرَ

، ومن دعاه أجابه، ومن سأل اه أعطاه، وإذا استعنت فاستعن باه، فإذا سألت فاسأل اه
 [ .13/التغابن]  (                                 )ومن توكل عليه كفاه : 

َا َيُقوَلَن َأَحُدُكُم الَلُهَم اْغِفْر ي إِْن  » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسوَل  عنه اهَعْن أَي ُهَرْيَرَة َرِي و
 .()متفق عليه.«َلُه ليَْعِزِم امَْسأَلَة َفإَِنُه َا ُمْكِرَه ، الَلُهَم اْرَمْني إِْن ِشئَْت ، ِشئَْت 

 التعوذ باه من الفتن.العار : 
وعى امؤمن أن ، والفتن باء عظيم، اه عز وجل هو املك احق الذي بيده اخلق واأمر

 يستعيذ باه من رها .
                                                        

 ( .771برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1272ومسلم برقم ) ، واللفظ له  (2332أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
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تَِن َما ظََهَر ِمَن اْلفِ  باهَتَعَوُذوا  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوَل  َقاَل  :َقاَل  عنه اهَزْيد ْبن َثابٍِت َرِي  عن -1
 .(1)أخرجه مسلم .ِمَن اْلِفتَِن َما ظََهَر ِمنَْها َوَما َبَطنَ  باهَنُعوُذ  :َقاُلوا «ِمنَْها َوَما َبطَنَ 

 باهإَِذا َتَشَهَد َأَحُدُكْم َفْليَْستَِعْذ  » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسوَل  عنه اهَعْن َأي ُهَرْيَرَة َرِي و -1
َوِمْن فِتْنَِة امَْحيَا  ،َوِمْن َعَذاِب الَقْرِ ، الَلُهَم إِِي َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَمَ  : َيُقوُل ، ِمْن َأْرَبع
 .()أخرجه مسلم.«َوِمْن َرِ فِتْنَِة امَِسيِح الَدَجاِل ، َوامََاِت 

 .إذا َعـَمت وطَـَمتاعتزال الفتن احادي عر : 
فا  ، وَتْلطم الر والفاجر،  الفتن امهلكة التي تأكل اأخر واليابسإذا وقعت اأمة ي

 ويكف يده عنها بالفرار منها ما م يتبن احق.، بل جتنبها، جوز للمسلم امشاركة فيها
                         ) قال اه تعاى :  -1

 [. 57-52/العنكبوت]  (          
إَِذا َتَواَجَه امُْسِلَاِن بَِسيَْفيِْهَا  » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسوَل  عنه اهَرِي  بكرةْن أَي عَ و -1

ا ِمْن َأْهِل النَارِ   .«َل َصاِحبِهِ ـإَِنُه َأَراَد َقتْ »:َقاَل  ؟َفَا َباُل امْقتُولِ  َفَهَذا الَقاتُِل :ِقيَل «َفِكَاُمَ
 .(6)متفق عليه

 ُيوِشُك َأْن َيُكوَن  » :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه َقاَل :  َقاَل  ري اه عنه َسِعيٍد اخُْدِرِي َعْن أَيو -3
 .  «ِفر  بِِدينِه ِمَن اْلِفتَنِ ـيَ  ،َوَمَواِقَع الَقْطرِ ، َخْرَ َماِل امُْسِلِم َغنَم  َيتْبَُع َها َشَعَف اِجبَالِ 

 .()أخرجه البخاري
َستَُكوُن فِتَن  الَقاِعُد فِيَها َخْر  ِمَن  » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسوَل  عنه اه َعْن أَي ُهَرْيَرَة َرِي و -1

َف َهَا ، َوامَاِي فِيَها َخْر  ِمَن الَساِعي، َوالَقاِئُم فِيَها َخْر  ِمَن امَاِي  ،الَقاِئمِ  َمْن َتَرَ
ُفهُ   .()أخرجه مسلم.«بِِه  َوَمْن َوَجَد فيَها َمْلَجأ  َفْليَُعذْ  ،َتْستَْرِ

َفَلَا َرآه َسْعد   ،َكاَن َسْعُد ْبُن َأي َوَقاٍص ي إبِلِه َفَجاَءُه اْبنُُه ُعَمرُ  :َعاِمر ْبن َسْعٍد َقاَل وعن  -5
ْكَت النَاَس زْلَت ي إِبلَك َوَغنَِمَك َوَترـَـَأن : َفنََزَل َفَقاَل َلهُ ، ِمْن َرِ َهَذا الَراكِِب  باهَأُعوُذ  :َقاَل 

                                                        

 ( .1127برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( .511برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1111ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 7113أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (3)
 ( .3311برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 ( .1112برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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َب َسْعد  ي َصْدِرِه َفَقاَل ، َيتَنَاَزُعوَن امُْلَك َبيْنَُهمْ   :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَسِمْعُت َرُسوَل ، اْسُكْت  :َفَرَ
 .(1)أخرجه مسلم.«ِفَي ـِحب  اْلَعبَْد التَِقَي اْلَغنَي اخَ ـيُ  اهإَِن  »

 وتتأكد العزلة ي الفتنة عى اثنن :
 وُيكَره عى التحول عنه .، خي أن ُيفتن ي دينه : من أحدما

وذو البأس الشديد الذي ، : صاحب الرأي والدهاء الذي ُيـخشى عى الناس من رأيه الثاي
 ُيـخشى عى الناس منه ومن بأسه .

فمن أعان أهل احق ، وإنكار امنكر واجب عى كل من قدر عليه، والفتنة أصلها اابتاء
وإن أشكل عليه اأمر اعتزل ، ومن أعان امخطئ فهو خطئ وآثم، رفهو مصيب ومأجو

 حتى يستبن له اأمر .
وصيانة ، وصيانة للنفس عن التلف، وي العزلة وقت الفتن صيانة للدين عن النقص

وإطفاء ، وسامة الصدر لكل مؤمن، وصيانة للال عن الضياع، للِعرض عن اانتهاك
 وإماد نارها.، الفتنة
 .فانطفأت نارها، َفـَقَل رها، س كلا اعتزلوا الفتن َقـَل أهلهافالنا

 .وَعُظم َخْطبها، وزاد رها، أهلهاكثر، ي إرام نارها وشاركوا، وكلا قام الناس ي الفتن
                                 ) قال اه تعاى :  -1

                                
                                 

 [. 115-111/النساء]  (       
                                 ) وقال اه تعاى :  -1

 [. 1/امائدة]  (    
 عدم مني اموت عند الفتن .الثاي عر : 

الصاحة  وَحُسن عمله؛ أنه ي كل يوم يزداد من اأعال ، عمرهالناس امؤمن الذي طال خر
 وُتغفر ذنوبه.، وترتفع ها درجاته، التي تقِربه من ربه

                                                        

 ( .1225برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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إَِما ، َا َيتََمنَى َأَحُدُكُم امْوَت  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسول  ري اه عنهَعْن أَي ُهَرْيَرَة  -1
 .(1)متفق عليه.  «َفَلَعَلُه َيْستَْعتُِب  إَِما ُمِسيئا  وَ ، َفَلَعَلُه َيْزَدادُ  ْحِسنا  ـمُ 
َوَا ، َا َيتََمنَى َأَحُدُكُم امَْوَت  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوَل  وعن أي هريرة ري اه عنه قال : قال -1

ُه إَِا ُه َا َيِزيُد امُْؤِمَن ُعْمرُ َوإِنَ ، إَِنُه إَِذا َماَت َأَحُدُكُم اْنَقطََع َعَمُلهُ ،َيْدُع بِِه ِمْن َقبِْل َأْن َيْأتِيَهُ 
 .()أخرجه مسلم.«َخْرا  
 : َفَقاَل َأَحُدُمَاملسو هيلع هللا ىلص اه َجاَء أَْعَرابِيَاِن إَِى َرُسول :  َقاَل  اه عنهَرِي عبد اه بن ُبْر َعْن و -3

 .(6)أخرجه أمد والرمذي .« َعَمُلهُ  َوَحُسنَ ، َمْن َطاَل ُعُمُرهُ  » : َقاَل  ؟أَي  النَاِس َخْر  يا رسول اه 
يسأل ربه أن ختار له ما هوخر له من احياة للمسلم إذا خاف عى دينه من الفتنة أن  ويرع

 .أو اموت
 ،َن َأَحد  ِمنُْكُم امَْوَت لُِرٍ َنَزَل بِهِ ــََا َيتََمنَي » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهأََن َرُسوَل  عنه اهَعْن َأنٍس َرِي 

َوَتَوَفني إَِذا َكاَنِت ، ي الَلُهَم َأْحِيني َما َكاَنِت احَيَاُة َخْرا   : ُقلـلِْلَمْوِت َفْليَ  َفإِْن َكاَن َا ُبَد ُمتََمنِيا  
 .()متفق عليه.«ي  اْلَوَفاُة َخْرا  

 

                                                        

 (.1112ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 5273أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
 ( .1211برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1312وأخرجه الرمذي برقم ) ، ( وهذا لفظه 17221أخرجه أمد برقم ) صحيح/ (3)
 (.1211ومسلم برقم ) ، ( واللفظ له 2351أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه  (1)
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ادي عشرباب ال  ا
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 كمــــال دين اإســـام -7  
 امـوم دين اإســـــعم -3  
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 كتاب الدعوة إى اه
 خلق اإنسانحكمة  -1

كال و ..أساء اه وصفاته وأفعالهللدالة عى كال  العظيم خلق اه هذا الكون -1
يسبح بحمد  الكون كل يء يفرى القلب ،  قدرته وعلمهوكال عظمة ملكه وسلطانه.. 
   ) ، ويرع إى إرادته: وخضع أمره وينطق بعظمته ، ربه ، ويشهد بوحدانيته ،

                     
 .[11الطاق/] ( 

وإذا عرف اإنسان ذلك أقبل عى عبادة ربه باحب والتعظيم والذل ه ، وحقق مراد اه 
               ) : منه، وشارك باقي امخلوقات ي عبادة اه الواحد القهار

 .[11/اإراء] (                                        
 ، وتكَفل بجميع حاجاهم وأرزاقهم. خلق اه اجن واإنس لعبادته وحده ا ريك له -1

                                ): اه تعاىقال 
 :ا اإنسانور التي يمّر هامراحل والُد   . [51-52الذاريات/] (                     

إما ي اجنة   خلق اه اإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال، وينتهي باخلود
 وهذه امراحل هي: ،  أو النار

وهي أول مرحلة يمر ها اإنسان، وأول دار يسكنها، وإقامته فيها تسعة  ،بطن اأم اأوى:
ما حتاجه من الطعام والراب،  برمتهأشهر، تزيد أو تنقص، هيأ اه له ي هذه الظلات 

 .وما يناسبه من السكن وامأوى، وهو ي هذه امرحلة غر مكلف
ثم ، اأعضاء اخارجيةتكميل اأجهزة الداخلية ، وواحكمة من وجوده هنا أمران: تكميل 

 بعد كال خلقه ظاهرا  وباطنا .  حيا   ثم خرج إى الدنيانفخ الروح فيه ، ت

كثر مدة من بطن اأم، أ غالبا   وهي أوسع دارا  من بطن اأم، واإقامة فيها ،دار الدنياالثانية: 
ي هذه الدار كل ما حتاجه، وزوده بالعقل والسمع والبر، وأرسل إليه  إنسانهيأ اه ل

الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأمره بطاعته، وهاه عن معصيته، ووعده عى الطاعة اجنة، 
 .ية الناروعى امعص
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، وتكميل اأعال الصاحة التي  واحكمة من وجوده هنا أمران: تكميل اإيان باه
 مع عمله إى الدار التي تليها. من هذه الدار ميتا   ثم خرج،  جعلها اه سببا  لدخول اجنة

حسب  أو معذبا  ا  عَ نَ مُ  دار الرزخ ي القر، وهو أول منازل اآخرة، يبقى فيه اإنسان الثالثة:
أكثر من إقامته ي دار  غالبا   وتقوم الساعة، وإقامته فيه ،حتى يكتمل موت اخائقعمله 

 :الدنيا، واأنس أو البؤس فيه أوسع وأكمل من دار الدنيا، وهو بحسب العمل
منه إى دار  خرجإما روضة من رياض اجنة، أو حفرة من حفر النار، يبدأ فيه اجزاء، ثم  

 إما ي اجنة أو النار. ،رالقرا

والنعيم امطلق للمؤمنن، وتكميل ،  خلود امؤمنن ي اجنةوفيها ،  الدار اآخرة الرابعة:
وفيها خلود الكفار ي النار ي العذاب الشديد ، ،  ، ورؤية رهم جل جاله شهواهم

 وعقوبة كل من عى اه ورسوله.
أكمل اه له يوم القيامة  ،واأعال ،واأخاق ،إيانب اه من افمن أكمل ي الدنيا ما ح

 .ما حب، ما م تره عن، وم تسمعه أذن، وم خطر عى قلب بر
فجزاؤه جهنم خالدا  ،بل جاء بالكفر وامعاي،م يأت باإيان واأعال الصاحة وَمنْ 
دار  يستقر امؤمن ي اجنة، حتى من دار َزهد فيا كان عليه أوا   اإنسانوكلا خرج ، فيها

 .النعيم امطلق ، ويستقر الكافر ي النار دار العذاب امطلق
                                           ):  قال اه تعاى -1

                                         
                                                      

 .]12-11امؤمنون/[  (            
                          ):  وقال اه تعاى -1

                                       
 اإنسان: فقه حركات   .]11-11/السجدة[ (                         

 من النعيم. ، وا قيمة للدنيا بالنسبة ما ي اآخرةزائل كل ما ي الدنيا َعَرض قليل عاجل
وكل ما يفعله اإنسان ي الدنيا فأثره راجع إى نفسه، فإن كان را   فهو جني را  عى 
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       )نفسه، وإن كان خرا  فهو جلب اخر لنفسه كا قال سبحانه : 
 .]7اإراء/[ (        

طائعا  وعاصيا ، داعيا  ، متكلا  وسامعا ، معطيا  ومانعا  فاإنسان مقبا  ومدبرا  ، قائا  وقاعدا  ، 
 مسافرا ، إنا يبني هذه احركات امختلفة منزله ومقره النهائي ي اآخرة.و، مقيا  أومعلا  

ي  ، وا حصاد له إا ِمْن َزْرِعه الذي َزَرعهفليس لإنسان ي اآخرة إا ما جناه ي الدنيا
 (                           ) كا قال سبحانه : الدنيا

 .]12فصلت/ [
 : حكمة خلق امخلوقات 

 حكم عظيمة: ي العام العلوي والسفي خلق اه ميع امخلوقات
 ه ا ريك له.: الشهادة ه بالوحدانية ، وعبادة اه وحداأوى

                                            )قال اه تعاى :  -1
 .]51 -52الذاريات/[(                                          
                                  )وقال اه تعاى :  -1

 .] 11/اإراء[(                    
 .: إعام اخلق بكال قدرة اه ، وإحاطة علمه بكل يء ، ليطيعوه ويعبدوه الثانية
                                  ): اه تعاىقال 

 .]11الطاق/[(                           

 و امستحق للعبادة وحده دون سواه.ى أن اه وحده ه: إقامة الراهن العظيمة عالثالثة
                           ):اه تعاىقال  -1

                                 
 .]1-2ق/[ (     

                       )قال اه تعاى : و -1
                                        

 .]11-11/البقرة[   (                
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وليبلوهم  من يطيعه ومن يعصيه،اه ؛ ليعلم : ابتاء اخلق باأمر والنهي، واخروالرالرابعة
 .أهم أحسن عما  

 (                          )قال اه تعاى: -1
 .]35/اأنبياء[

                )قال اه تعاى:و -1
 .]7/هود[ (            

      ): جزاء العباد ي اآخرة بحسب أعاهم ي الدنيا كا قال سبحانه : اخامسة
 .]31النجم/[  (                            

ليسهل عى العباد  ؛ حسانه بخلق أرزاق اخلق: بيان عظمة رمة اه وفضله وإالسادسة
 .عبادة رهم إذا رأوا فضله وإحسانه

                                    ): اه تعاىقال  -1
 .]11الروم/[(                    

                              )وقال اه تعاى:  -1
 .]111/اأنعام[  (                 

ل الناس : بيان ما أعد اه ي اآخرة من آمن به وأطاعه، ومن كفر به وعصاه ؛ ليُـْقبِ السابعة
                                )عى طاعته ، وحذروا معصيته كا قال سبحانه : 

                                                         
 كال نعيم القلب:  .]72-71طه/[ (                                            

مه عى سائر امخلوقات، وجعل لكل عضو من خلق اه اإنسان ي أحسن تقويم، وكرَ 
 .أعضاء اإنسان كاا  إن م حصل له فهو ي قلق واضطراب وأم

فجعل كال العن باإبصار، وكال اأذن بالسمع، وكال اللسان بالنطق، وإذا عدمت هذه 
 اأعضاء القوى التي ها كاها حصل اأم والنقص.

 وكذلك جعل اه كال القلب ونعيمه وروره ولذته وطمأنينته ي معرفة ربه وحبته
 .هوالعمل با يرضي ، والقرب منه ، واأنس به وعبادته ،
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، الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى العظيم وقد فطر اه القلوب عى التعلق باه
فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا  واضطرابا  من العن التي فقدت واأفعال اجميلة، 

، فإذا  النور، واأذن التي فقدت السمع، والقلب السليم يبر احق كا تبر العن الشمس
 .اطمأن بهوجده 

                      )قال اه تعاى:

 فقه الدنيا واآخرة:   .]12-11الرعد/[  (                    

جعل اه لكل يء زينة ومقصدا ، فالنباتات ها زينة وهي اأغصان واأوراق واأزهار، 
وامقصد سر العورة، وكذلك الدنيا ولكن امقصد احبوب والثار، والثياب ها زينة، 

 واأعال الصاحة.  باه زينة، وكل ما عليها زينة، وامقصد اإيان

 .وهي الدنيا تعلق بالزينة وهو الدين والدنيا زينة، وامقصد اآخرة، وكل من ني امقصد
ده ، وهي عبادة اه وح واأنبياء عليهم الصاة والسام وأتباعهم يشتغلون بامقاصد

 .، وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعبوالدعوة إليه
، ونقدم اأهم عى واه أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر احاجة، ونعمل لآخرة بقدر الطاقة

مع امقصد وهو عبادة اه وحده  امباحة وإذا تعارضت ي حياتنا اأشياء والزينات، امهم
 ، َقَدمنا ما حب اه، وهو عبادتهملسو هيلع هللا ىلص وطاعته وطاعة رسوله، إليهوالدعوة ريك له، ا 

 . عى كل ما سوى ذلك ، واجهاد ي سبيله، ونر دينهملسو هيلع هللا ىلصوطاعته، وطاعة رسوله 
 ابتاء للعباد .مسبحا  بحمده، ووخلقه اه شاهدا  بوحدانيته ، وكل ما عى اأرض زينة ها ، 

 واأخاق احسنة. وزينة اإنسان باإيان واأعال الصاحة

 . [7الكهف/]  (              )قال اه تعاى: -1

            ) قال اه تعاى:و -1
                   

                  
                  

  .[11-11احديد/] (    
 



 
6116 

 :قيمة الدنيا بالنسبة لآخرة 
 الدنيا هي كل ما أهى اإنسان عن عبادة ربه.

 َن اه ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة لآخرة بيانا  شافيا  كافيا  كا يي:ـبَ وقد 

        ) :ليست بيء بالنسبة لآخرة قيمـة الدنيا الذاتيـة -1
 .[21 /العنكبوت] (          

      ) :ليست بيء بالنسبة لآخرة قيمـة الدنيا الزمنيـة -7
                       

 .[31 التوبة/] (       

 .ليست بيء بالنسبة لآخرة قيمة الدنيا بالوزن -3
ْنيَا َتْعِدُل ِعنَْد اه َلْو َكانَِت ال»: ملسو هيلع هللا ىلصسهل بن سعد ري اه عنه قال : قال رسول اه عن  د 
َبَة ماءٍ نَاَح َبـُعوَضٍة َما َسَقى َكافَج   .(1)أخرجه الرمذي «.را  ِمنْـَها َرْ

 ليست بيء بالنسبة لآخرة.  قيمة الدنيا بالكيل -4
ْنيا ي» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  :عن امستورد ري اه عنه قال  ا  اآِخَرِة إَا ِمثُْل مَ َواه ما الد 

 .()أخرجه مسلم «.َم َتْرِجْع؟ب اليَـِم َفْليَنُْظْر اَبِة( يالَسبَ ب)وأشاَر َيـْحيَى  ُل َأَحُدُكْم إْصبَـَعُه َهِذهِ َيـْجعَ 
 ليست بيء بالنسبة لآخرة.قيمة الدنيا بامساحة  -5

ِة َخْر  ِمَن َمْوِضُع َسْوٍط ِي اجَنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  :عن سهل بن سعد ري اه عنه قال 
ْنيَا َوَما فِيَها  .(6)أخرجه البخاري. «الد 

 ليست بيء بالنسبة لآخرة. قيمة الدنيا بالدراهم -6
 بالسوق ، والناس َكنَـَفـتَه ، فمرَ َمَر  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابربن عبد اه ري اه عنه أن رسول اه  

ُكْم ُيـِحب  أَن َهذا َلـُه بِدْرَهـٍم؟ أ» ِه، ُثَم َقاَل:بَِجْدٍي أَسَك َميٍِت، فتَنَاَوَلـُه َفأَخَذ بِأُذنِـ َفَقاُلوا: َما .«ي 
 يّا  َكاَن َعيْبا  َقاُلوا: َواه َلْو َكاَن َح  «ـِحب وَن أنُه َلُكْم؟أت»ْيٍء، َوَما َنْصنَُع بِـِه؟ َقاَل: ـُنِحب  أنـُه َلنَا بَِش 

، َفَكيَْف َوُهَو َميِ  يهِ ف ؟ َفَقاَل: ؛ أنُه أَسك  نـيَا أْهَوُن َعَى اه ِمْن َهذا َعَليُْكمْ »ت    «.َفَواه َللد 
 .()أخرجه مسلم

                                                        

 (.1311/أخرجه الرمذي برقم )حصحي( 1)
 (.1151برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.3151برقم ) أخرجه البخاري( 3)
 (.1257برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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  السعادة والشقاوة: أصل 

جعل اه عز وجل سعادة اإنسان وشقاءه بحسب ما يصدر منه من اإيان واأعال 
 الصاحة، أو ضدها من الكفر واأعال السيئة. 

ه اه ورسوله به من اأعال الصاحة سعد ي الدنيا، ثم زادت فمن آمن وقام با أمر
زادت سعادته إذا ُأدخل القر، ثم  زادته، ثم سعادته عند اموت بمائكة تبره با ير  

 . دار السام وتبلغ كاها إذا ُأدخل اجنة سعادته ي احر، ثم تزيد سعادته

عند عذابه وساءت أحواله ي الدنيا، ثم زاد  وهكذا إذا كفر اإنسان، وساءت أعاله، شقي
 بلغ كاله ي النارالعذاب وعند احر، ثم زاد  عذابهي القر، ثم زاد عذابه اموت، ثم زاد 

 .نعوذ باه من ذلكدار اجحيم والسعر

تنوعت اأقسام التي يتلذذ ها ي  ،امحبوبة له ي الدنيا،  ٬ومن تنوعت أعاله امرضية 
 الصاحة. كثرة أعالهإحسانه ووكثرت بحسب وحُسنت ، اجنة

تنوعت اأقسام التي يتأم  ،امبغوضة له ي هذه الدار ، ٬ومن تنوعت أعاله امسخوطة 
 .السيئة كثرة أعالهو كفره وكثرت بحسبواشتدت ها ي النار، 

             ) قال اه تعاى: -1
 . [27النحل/] (      

                          ) قال اه تعاى:و -1
                                 

                         
 . [11 -11/السجدة](  

                     ) قال اه تعالـى: و -3
                          

                    
                  

 .[117-113طه/] (      
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 :من ترك ما ينفعه ابتي با يّره 

ره وُحِرم ـسنة اه جارية عى أن كل من ترك ما ينفعه مع اإمكان ابتي بااشتغال با يض
 .لتعتر فانظر وتدبر، ، ومن م يكن ي النور فهو ي الظام قطعا   ، واحدة بواحدةاأول
وما استكروا عن اانقياد  .. ركون ما زهدوا ي عبادة الرمن ابتلوا بعبادة اأوثانـفامش

وما تركوا اتباع الكتب امنزلة هداية  .. للرسل ابتلوا باانقياد لكل مارج العقل والدين
وما تركوا إنفاق أمواهم ي  .. اع أرذل الكتب وأخسها وأرها للعقولالناس ابتلوا باتب

 .طاعة الرمن ابتلوا بإنفاقها ي طاعة النفس والشيطان
عَوضه اه من  ،تعاى ٬امحرمة ك ما هواه نفسه من الشهوات رَ وتَ  ،ومن أطاع اه ورسوله

 .، فضا  عن نعيم اجنة ت الدنيا كلهاواإنابة إليه ما يفوق لذا ،واأنس به ،وعبادته ،حبته
                             ) قال اه تعاى: -1

                                    
 . [15-11/]اأنعام (  

                             ) قال اه تعاى:و -1
                                 

                                    ) 
 . [112-113/]الكهف
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 كال دين اإسام -7

  :فقه السنن الكونية 

وهو أكر نعمة أنعم اه ها عى عباده، اإسام هو الدين الكامل الذي أكرم اه به البرية، 
 .سعادة اإنسان ي الدنيا واآخرةوباإسام تتحقق 

كال و ،، وكال علمهليدل عى عظمته وقدرته العظيم فاه عَز وجل خلق هذا الكون
                           )أسائه وصفاته وأفعاله : 

 .[11/] الطاق  (                                
مستجيبة و، ة ي الكون، شاهدة بوحدانية اهت اه، بل كل ذروكل خلوق من خلوقا

         )مسبحة بحمده: وناطقة بعظمته، ومرعة إى إرادته، ومشيئته، 
                            ) 
 . [11/]اإراء

 .مراد اه منهسنة يسر عليها، وها يتحقق  هذا الكون ي لكل خلوق سبحانه وجعل
  ) إا بأمر اه وحده: ،وا تتقدم وا تتأخر وا تتغر، نة ا تتبدلفلكل يء ُس 

 . [13الفتح/]  (          

والنبات  واجاد له سنة ، فالشمس ها سنة، والقمر له سنة، والليل له سنة، والنهار له سنة،
والشمس  سنة، وامياه ها سنة، والكواكب ها سنة، له سنة، واحيوان له سنة، والرياح ها

          ) والبحار ها سنة، واجبال ها سنة، وهكذا ها سنة ،
                            

 . [11 -31يس/]  (             

  :فقه السنن الرعية 

ليسعد ي  ،اج إى سنة يسر عليها ي ميع أحوالهاإنسان خلوق من خلوقات اه، حت
ورضيه له، وا يقبل منه غره،  ، الدنيا واآخرة، وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه اه به

، وهو وهو أحوج يء إليه ،وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدى مسكه به، أو إعراضه عنه
 .ختار ي قبوله أو رده
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  .، ودعاه للدخول فيه ، ورَغبه ي العمل به ، وحَذره من خالفتهدينهذا ال اه له وقد بَن 

                                  ) قال اه تعاى: -1
                       

                            
 . [31 -12الكهف/] (      

               ) عاى:قال اه تو -1
                ) 

  .[32-31البقرة/]
 (                        )قال اه تعاى:و -3
  .[3/امائدة]
  :فضل اه عى اإنسان 

عمه الظاهرة وأسبغ عليه ن ا خلق اه اإنسان َسَخر له ما ي السموات وما ي اأرض،مَ 
وأنزل عليه الكتب، وأرسل إليه الرسل، وزَوده بآات العلم وامعرفة كالسمع  والباطنة ،

 . ، واجتناب عبادة ما سواه فه بعبادة اه وحده ا ريك لهر والعقل، وَر ـوالبص

                                             )قال اه تعاى:  -1
                                                    ) 

 . [11لقان/]

           ) قال اه تعاى:و -1
  .[71النحل/] (     

                        )قال اه تعاى:و -3
                             

 . [32النحل/] (    
                        )قال اه تعاى:و -1

  .[71/اإراء] (                  
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 عظم النعم: أ 

 ، أمها : امتن اه عى عباده بنعم كثرة ا ُتـحى
  .واإسعاد ونعمة اهداية ..اإمدادو القوت ونعمة ..اإجاداخلق ونعمة 

 .إى الناس كافة ملسو هيلع هللا ىلصها نعمة اإسام الذي أرسل اه به حمدا  لّ ذه النعم وأَج أعظم هو
  الباقي إى يوم القيامة.شامل الكامل الدين ال واإسام دين احق والعدل واإحسان ، وهو

ُينظم عاقة اإنسان مع ربه بعبادته وتوحيده وشكره، والتوجه فاإسام هو الدين احق الذي 
ع أموره، واخوف منه، والتوكل عليه، والذل له، وامحبة له، والتقرب إليه، إليه ي مي

 وااستعانة به، وطلب مرضاته، وسبل الوصول إى جنته، وكيفية النجاة من غضبه وعقابه. 

 بطاعته وحبته، واتباع سنته،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  اخلقسيد ينظم عاقة اإنسان معاإسام و
 عبد اه إا با رع.  يُ ، وأّا ي أقواله وأعاله وأخاقه داء بهوتصديق ما جاء به، وااقت

 كاأم واأب، والزوجة عى أحسن الوجوه  ينظم عاقة اإنسان مع غرهاإسام و ،
واأواد، واأقارب واجران، والعام واجاهل، وامسلم والكافر، واحاكم وامحكوم 

 وغرهم.

 واخيانة  ن امالية بكسب احال، وجنب الغش،ينظم معامات اإنسااإسام و
 راء، واإنفاق ي وجوه اخر، وكيفية توزيعـوالساحة ي البيع والش ،ونحو ذلكقة والر

، والنفاق وحري الصدق، وجنب الربا والكذب، الصدقات، وتقسيم امواريث ونحوها
 . واحسد

 وصيانة عى أكمل الوجوه  واد، وتربية اأ وينظم اإسام حياة اإنسان الزوجية ،
راء، والغنى والفقر، ـراء والضـ، ي حال الس ، وينظم حياة الرجل وامرأة اأرة من الفساد

 والصحة وامرض، واأمن واخوف، واحر والسفر. 

  ،وينظم اإسام سائر العاقات عى جسور متينة من احب ي اه، والبغض ي اه
واحياء  ،واحلم والعفو أخاق وميل الصفات كالكرم واجود،ويدعو إى مكارم ا

 والعفة، والصدق والر، والعدل واإحسان، والرمة والشفقة ونحوها. 

  ،وينهى اإسام عن كل ر وفساد، وظلم وطغيان، كالرك باه، والقتل بغر حق
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ل الناس بالباطل، والربا، رقة، والغيبة، وأكل أمواـوالزنى، والكذب، والكر، والنفاق، والس
 ونحو ذلك. ، والغش واخمر، والسحر، والرياء 

 بعد ذلك كله حياة اإنسان ي اآخرة، وأها مبنية عى حياته ي اإسام  ويكشف
فمن جاء باإيان واأعال الصاحة دخل اجنة، وسعد برؤية ربه سبحانه، ومتع  ،الدنيا

 .ن سمعت، وا خطر عى قلب بر، خالدين فيها أبدا  با فيها ما ا عن رأت، وا أذ

، أبدا   خلد فيها الكافروالنار فيها عذاب أليم ، ومن جاء بالكفر وامعاي دخل النار، 
 . ، ثم يدخل اجنةبقدر ذنوبه، أو يغفر اه لهمن امسلمن ويعذب فيها العاي 

                         )  قال اه تعاى: -1
 . [3امائدة/](                             

              ) قال اه تعاى:و -1
     ) 

 . [121آل عمران/]
                       ) قال اه تعاى:و -3

 . [21/]النحل  (              

           ) عاى:قال اه تو -1
    

 . [12-15امائدة/]  (    

           ) قال اه تعاى:و -5
             

 .[11-13النساء/] (        

 : انتشار اإسام 

، ثم تكون خافة  ا بدأ، ثم يعود غريبا  كبا ريب  سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار
 . راشدة عى منهاج النبوة

إَن اه َزَوى ي اأَْرَض َفَرَأْيُت »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه قال: قال رسول اه  -1
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 .(1)أخرجه مسلم «.َوإَن ُأَمتِي َسيَبُْلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ي ِمنْـَها ، َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبـَها
إَن اإْساَم َبَدَأ َغِريبا ، َوَسيَـُعوُد َغِريبا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصر ري اه عنها عن النبي عن ابن عمو -1

 .()أخرجه مسلم . «َكَا َبَدَأ، َوُهَو َيأِْرُز َبْنَ امَْسِجَدْيِن َكَا َتْأِرُز احَيَُة ي ُجْحِرَها
َليَبُْلَغَن َهذا اأَْمُر َما »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ميم الداري ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -3

ُك اه َبيَْت َمَدٍر َوا َوَبٍر إا َأْدَخَلـُه اهُ  َهَذا الِديَن، بِعِز َعِزيٍز، َأْو بذِل  َبَلَغ الَليُْل َوالنَـَهاُر، َوا َيْرُ
 .(6)أخرجه أمد واحاكم «.بـِه الُكْفرَ  ُيِذل  اهُ  َا  بـِه اإْساَم، َوذ ذلِيٍل، ِعّزا  ُيـِعز  اهُ 

  :سبيل الفوز والنجاة 

فمن َقبَِلـُه سعد ي الدنيا، ، أكمل اه لنا الدين، وأتم به النعمة، وري اإسام لنا دينا  
 .ودخل اجنة يوم القيامة، ومن أعرض عنه شقي ي الدنيا، ودخل النار يوم القيامة

بعثة بعد  ن يقبل اه من أحد دينا  غر اإسامولواإسام هو دين اأنبياء والرسل ميعا ، 
 . ملسو هيلع هللا ىلصحمد 

                         )  : قال اه تعاى -1
 . [3امائدة/](                             

             ) قال اه تعاى:و -1
 . [15آل عمران/] ( 

                            )  :قال اه تعاىو -3
 . [12 -11/]اأنعام(                                                

بيَِدِه   َوالِذي َنفُس ُمـَحـَمدٍ  : » الـأنـُه ق ملسو هيلع هللا ىلصَعنْـُه عْن َرسوِل اه  َرِيَ اهُ   َرةَ ـَريـْن أِي هُ ـعو -1
انِ ـِة َيـهُ ـِذِه اأَمَ ـْن هَ ـد  مِ ـي أَح ـا َيْسَمُع بِ   اَلِذي ُأْرِسْلُت بوُت َوَلـْم ُيْؤِمْن ـَم َيـمُ ـ، ثُ  ي  ـوِدي  َوا َنْرَ

 .()أخرجه مسلم «.ـِه، إا َكاَن ِمْن أْصَحاِب النَارِ ب
 

                                                        

 (.1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1312(، وهذا لفظه،  وأخرجه احاكم برقم )17111/أخرجه أمد برقم )صحيح( 3)
 (.153برقم ) لمأخرجه مس( 1)
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 عموم دين اإسام -3

 ته.اه عز وجل هو املك احق الذي يفعل ي ملكه ما يشاء بقدر
جعل سبحانه نور الشمس للعام كله .. وجعل اهواء للعام كله .. وجعل السحب ُتنزل 
الغيث ي العام كله .. وجعل نبات اأرض قْوتا  للعام كله .. وجعل اإسام دينا  للعام 

رسوا  للعام كله .. وجعل  ملسو هيلع هللا ىلصكله .. وجعل القرآن كتابا  للعام كله .. وجعل حمدا  
 بلة  للعام كله .. وجعل هذه اأمة خرأمة وداعية للعام كله.الكعبة ق

وبعث به اأنبياء وامرسلن، ورمة للعامن، امتن اه به عى خلقه أمعن،  ى  دهاإسام و
 وأرسل به سيد امرسلن، وخاتم النبين، وَرف أمته بالدعوة إليه إى يوم الدين. 

 (      ) :سواه كا قال سبحانه ليس هم رب ،سانفاه رب ال -1
  .[1الناس/]

  .[1الناس/] ( )واه ملك الناس، ليس هم ملك سواه كا قال سبحانه:  -7

 .[3الناس/] (  ) كا قال سبحانه: واه إله الناس، ليس هم إله سواه -3

     )وأنـزل اه القـرآن هدى  للنـاس كا قال سبحانه:  -4
  .[115البقرة/] (           

   ) كافة  للناس كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل اه رسوله حمدا   -5
 .[11 سبأ/] (         

وهي أول بيت وضع للناس كا قال سبحانه:  وجعل اه الكعبة قبلة جميع الناس، -6
(                    

                      
  .[27-22/ آل عمران]  (   

 اه عز وجل هذه اأمة خر أمة أخرجت للناس. وجعل -2

              )قال اه تعاى:  -1
                      

 .[111آل عمران/](     
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ُفوَن َأَا إَنُكْم ُتوْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصْن َجِدِه َقاَل: َسِمْعُت نبَِي اه عن َبـْهِز ْبِن َحكِيٍم َعْن أبِيِه عَ و -1
َها َوأْكَرُمَها َعَى اه َعَز َوَجَل  ،َسبِْعَن ُأَمة    .(1)أخرجه أمد والرمذي «.أنتُـْم َخْرُ

وإباغ الدين ي مشـارق اأرض ومغارهـا واجب عى كل امسلمن  ،والدعوة إى اه -8
 . ٬كل الناس؛ حتى تكون كلمـة اه هي العليـا، ويكـون الدين كله ل
                 ) قال اه تعاى: -1

  .[111يوسف/] (   

                      ) تعالــى: اهقال و -1
  .[115/النحل]  (                               

            ) : قال اه تعاىو -3
  .[51إبراهيم/]  ( 

، ، واجتناب عبادة ما سواهواه عز وجل دعا الناس إى عبادته وحده ا ريك له -2
 .أسائه وصفاته وأفعاله، وَرفنا بدعوة الناس إى ذلكب اه ومعرفة

كا قال  وحده ا ريك له بعبادة اه هو اأمر ه إى الناسفأول نداء ي القرآن موَج 
                )سبحانه: 

                    
  .[11-11البقرة/] (   

               )وأول علم دعا إليه القرآن هو العلم باه وأسائه وصفاته كا قال سبحانه: 
  .[12/حمد] (                              

كا قال ، خلق اجن واإنس ليعبدوه وحده ا ريك له واه عز وجل رب العامن  -10
                                     ) سبحانه:

  .[51-52/الذاريات] (                       
 . إى يوم الدين  نذيرا  للعامن، ورمة هم ملسو هيلع هللا ىلصحمدا   وقد أرسل اه عز وجل رسوله -11
 .[1الفرقان/]    (          )قال اه تعاى:  -1

                                                        

 (.3111(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )11111/أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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 .[117اأنبياء/] (     ) قال اه تعاى:و -1
 . بالفاح والفوز العظيم د اه من آمن باه، وعمل برعهووع -17

                         )قال اه تعاى: 
                                  )    

 حكم استعال وسائل التواصل الجتاعي :  .[71/التوبة]

من فضل اه عى عباده أنه يفتح عليهم من أبواب العلم ي كل وقت ما يسهل عليهم 
حديثة كاهاتف ، والفاكس ، حياهم ، ويقرب التواصل فيا بينهم من أجهزة ااتصال ا

 واأنرنت ، واجوال ، والفيسبوك ، واليوتيوب وغرها من القنوات .
 وهذه أواي فارغة ، من وضع فيها خرا  فله أجره ، ومن وضع فيها را  فعليه وزره .

هذا جب عى من ملكها أن يشكر اه عليها ، وأن يستعملها فيا ينفع امسلم وغره ، 
يري ربه ، من نر العلم الرعي ، والدعوة إى اه ، واأمر بامعروف ، والنهي  وفيا

                          )عن امنكر، وغر ذلك من امصالح: 
 .[1/امائدة]    (                   

جسس عى الناس ، لتوا جوز استعال هذه الوسائل فيا حرم اه من قول أو فعل ، أو ا
، وغر ذلك من أونر الصور واأغاي، ومضايقة النساء وابتزازهن، أو إشاعة الفساد

                   روب الفساد واإفساد : 
                       

 .[77/القصص] 
 : حكم من دان بغر اإسام 

 جاءت به ميع الرسل ، قرنا  بعد قرن ، وأمة بعد أمة. اإسام هو دين اه الذي
، اليهود لد ي النار، سواء كان منفهو كافر خ ملسو هيلع هللا ىلصبعد بعثة حمد اإسام  وكل من دان بغر

                 )أو النصارى ، أو امجوس أو غرهم : 
                                       

  .[12/آل عمران]   (     
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، ومن أسلم منهم  ملسو هيلع هللا ىلص، وكَذبوا بعيسى وقالوا عزير ابن اه ،أهم قتلوا اأنبياء فاليهود كفار
 . ملسو هيلع هللا ىلص، وإيانه بمحمد  ملسو هيلع هللا ىلصفله اأجر مرتن: إيانه بموسى 

، ملسو هيلع هللا ىلصأهم قالوا إن اه ثالث ثاثة، وقالوا امسيح ابن اه ، وكذبوا حمدا   والنصارى كفار
 .ملسو هيلع هللا ىلصوإيانه بمحمد  ، ملسو هيلع هللا ىلصومن أسلم منهم فله اأجر مرتن: إيانه بعيسى 

 لكل من دخل ي اإسام من هذه اأمة.والرمة غفرة بامثم ضاعف اه اأجر، وتكرم 
                          )قال اه تعاى:  -1

                                                      
 .[12 -11/احديد]    (                               
                        ) قال اه تعاى:و -1

 .[12/اأنفال] (                  
َا َرُجٍل َكاَنْت ِعنَْدُه َولِيَدة  ـ َأي»:َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَن َرُسوَل  ري اه عنه َأِي ُموَسى وعن -3

َا َرُجٍل ـ  َوَأي ، َوَأَدَهَا َفَأْحَسَن َتْأِديبََها ُثَم َأْعتََقَها َوَتَزَوَجَها َفَلُه َأْجَرانِ ، َفَعَلَمَها َفَأْحَسَن َتْعِليَمَها 
مُلوٍك َأَدى َحَق َمَواليِه َوَحَق َرِبِه َفَلُه ـَا مَ ـ  َوَأي،  ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب آَمَن بِنَبِيِِه َوآَمَن ي َفَلُه َأْجَرانِ 

 .(1)متفق عليه «.َأْجَرانِ 
وأهل الكتاب هم الذين آمنوا بموسى وعيسى عليها الصاة والسام ، واتبعوا التوراة 

 واإنجيل التي أنزلت عليها ، وعبدوا اه وحده ا ريك له.
                         )سبحانه: ومن هؤاء من كفر كا قال 

                                    
جئ  .[22 -21/آل عمران]    (             

ثم نسخ اه العمل ها بالقرآن:  والتوراة واإنجيل كتب إهية ، لكنها ُحِرفت وُبِدلت ،
(                               

                                  
                               

 .[11/امائدة]    (                   
                                                        

 (.151(، واللفظ له ،  ومسلم برقم )5113، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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احق وتركوه، كلهم مغضوب عليهم؛ أهم عرفوا  ملسو هيلع هللا ىلصواليهود والنصارى بعد بعثة حمد 
 .غضبفباؤا بغضب عى 

 وكل من م ُيكِفر اليهود والنصارى وكل من َعــبَد غر اه فهو كافر.
فيجب علينا أن ُنكِفر كل َمْن كَفره اه عز وجل ي القرآن ، وَمْن كَفره اه فهو كافر، وَمْن م 

 يكِفره اه فليس بكافر.
تكذيب قول   دينه ، وهذا يستلزموَمْن م يكِفر َمْن كَفر اه كهؤاء استلزم ذلك أن يقبل اه

 (                            ) : اه عز وجل
 .]15/عمران آل[

من اليهودية ملسو هيلع هللا ىلص وبَرأ إبراهيم  ، بَدغراهـكَفراه ي القرآن اليهود والنصارى وكل من عَ  وقد
موسى وعيسى عليها الصاة بعد  الكفار  أحدثها والنرانية، فدّل عى أها ديانتا كفر

 .بقرون والسام
                      ) : قال اه تعاى -1

                          
 .]31/التوبة[  (  

                                  ) : وقال اه تعاى -1
                              )  

 .]73/امائدة[
                             ) : وقال اه تعاى -3

 .]135/البقرة[  (     

 .فيجب علينا دعوة ميع الكفار إى اإسام َمْن كانوا، وحيث كانوا
                          ) قال اه تعاى:

 .]51/إبراهيم[  (    
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 والدعاةالدعوة فضل  -4

  للدين كحاجة اجسد إى الروح، فكا أنه إذا ُفقدت الروح فسد اجسد،  البشـريةحاجة
 أصل الدعوة :  .دنياها وأخراها وخرت فكذلك اأمة إذا فقدت الدين فسدت

 ..وتعريف الناس باه وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنهحقيقة الدعوة هي الدعوة إى اه.. 
 وثوابه وعقابه... وتعريفهم بنعمه وإحسانه.. وتعريفهم بدينه ورعه.. عده ووعيدهوو

 ،ليعِظموه ويكروه ، ونعِرفهم بعلمه وقدرته ،فنعِرف الناس باه وأسائه وصفاته وأفعاله
، ، ليسارعوا إى طاعته، ونعِرفهم بوعده، ليسألوه ويدعوهليخافوه وهابوه، ونعِرفهم بخزائنه

، ونعِرفهم وحبوه ، ونعِرفهم بنعمه وإحسانه ليشكروهمن معصيته ليحذروا ِرفهم بوعيدهونع
مع كال احب والتعظيم والذل له جل  ملسو هيلع هللا ىلص بدينه ورعه ليعبدوه با رع رسوله

 (                                 )جاله:
 .[33/]فصلت

                                   )وقال سبحانه:
 .[111/يوسف] (     

 مع كال احب ه، اإيان، وتنقاد اجوارح للطاعة والعبادة،و بالتوحيد وهذا يمتلئ القلب
 والتعظيم له.

؛ ليزيد إيانه، وحسن أعاله وأخاقه كا قال سبحانه: وأصل الدعوة للداعي تركيزا  
 .[22/]العنكبوت (                   )

والدعوة كذلك لغر الداعي تذكرا  له بالفطرة التي فطر اه عليها ذرية آدم حن خلقهم، 
                   )وأشهدهم عى أنفسهم كا قال سبحانه : 

                                     
 .[171/]اأعراف (  

ليعبدوا رهم الذي شهدوا له بالوحدانية من قبل كا  العظيم يذِكر الناس هذا العهدفالداعي 
                               )قال سبحانه : 

 .[12 -11/]الغاشية (                               
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 :فضل اه بإرسال الرسل 

هم بنعمه التي ا تعد أنعم علي، ومن رمته بعباده أن اه عز وجل رمته وسعت كل يء
ِرفوهم برهم وخالقهم ـأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ُيـعَ ، ووا تـُحى

يبينون ورازقهم، ويبينون هم ما يرضيه، ويدعوهم إى طاعته وعبادته وحده ا ريك له، و
          ) ن العقاب من عصاه:مما أعّد ما أعد اه من الثواب من أطاعه، و

                                
 . [32النحل/] (              

رسوا  إليهم أرسل اه  ،ركـووقع الناس ي الش ،كلا ضعف اإيانومن رمة اه أنه 
          ) :ا سواهواجتناب عبادة م وعبادة اه وحده، ،يدعوهم إى التوحيد

                               ) 
 .[113/البقرة]
وسيد ، كان كل رسول ُيبعث إى قومه خاصة، حتى ختم اه النبوة والرسالة بخاتم اأنبياء و

                         ): ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حمد ، امرسلن
 .[11/اأحزاب] (               

، وأرسله باهدى ودين احق إى الناس بالنبوة والرسالة  ملسو هيلع هللا ىلصاصطفى اه رسوله حمدا  ف
، وترك حق جهاده كافة، فبَلغ الرسالة، وأَدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي سبيل اه

 ا يزيغ عنها إا هالك.، ليلها كنهارها  ، اأمة عى البيضاء
                           ) قال اه تعاى: -1

 .[1/]اجمعة (                         
                                               ):  قال اه تعاىو -1

 .[2/]الصف (   
 :أفضل اأنبياء والرسل 

 .وأمته أفضل اأمم وآخرها أفضل اأنبياء وامرسلن وآخرهم،  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حمد 
 ملسو هيلع هللا ىلصفقد قام  ،الرسالة، وأدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي اه حق جهاده ملسو هيلع هللا ىلصوقد بَلغ 

وعرون  وي زمن معلوم قدره ثاث ،بالدعوة إى اه ي أرض معلومة وهي جزيرة العرب
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ثم قومه،  ه اأقربن،شاما  بدعوته ما استطاع من أهل عره، مبتدئا  بدعوة أهله، ثم عشرت ،سنة
ثم أهل مكة وما حوها، ثم العرب قاطبة، ثم الناس كافة، مبينا  أنه رسول اه إى الناس كافة، 

 . ، ثم توفاه اه عز وجل وأنه رمة للعامن، فدخل الناس ي دين اه أفواجا  

           )قال اه تعاى:  -1
 .[11سبأ/] ( 

 .[117اأنبياء/] (                ) تعاى: قال اهو -1
 .[31/الزمر] (              ):  قال اه تعاىو -3
 أفضل اأمم: 

، وختم اأمم هذه اأمة، وأعطاها وظيفة اأنبياء ملسو هيلع هللا ىلصختم اه اأنبياء والرسل ببعثة حمد 
إى أن تقوم الساعة ، وهذا   -وهي الدعوة إى اه ي مشارق اأرض ومغارها  -والرسل 

 كانت أفضل اأمم ، ي الدنيا واآخرة ، وأكثر أهل اجنة.
، فقد ربى اه هذه اأمة هذه الوظيفة، وثقل هذه امسؤوليةولعظمة هذا العمل، وَشـَرف 

 .عليه من أول يوم كا ربى اأنبياء، واصطفاها واجتباها لذلك من بن اأمم
 فاقت ها َمْن سواها من اأمم:م بالدعوة إى اه بأربعة تيجان مة من أجل القياهذه اأاه وَتـَوج 
                     ) : تاج اخرية : اأول

)    
 [.111]آل عمران/

                             ) : تاج ااجتباء :الثاي
                                  

                                  ) 
 [.71]احج/
              ) : تاج الوسطية ، وتاج الشهادة :والرابع الثالث

 [.113]البقرة/   (            
 أفضل القرون: 

ري اه عنهم، الذين كانت ي حياهم وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصأفضل القرون القرن الذي فيه النبي 
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 مس صفات جعلتهم خر القرون ، وهي :
 علم والتعليم .. واجهاد ي سبيل اه.تاإيان .. والعبادة .. والدعوة .. والكال 

وهي  -وأكرمها بوظيفة اأنبياء والرسل  هذا الدين وما أعطى اه عز وجل هذه اأمة
ما يكون ميدانا  لدعوها ي  والزمان بقى اه من الباد والعبادفقد أ ، - الدعوة إى اه

 مشارق اأرض ومغارها إى أن تقوم الساعة. 

 عى أصحابه ري اه عنهم حتى جاء فيهم أمران:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اجتهد 
ي حياة الناس، وعلموا أن بقية الباد والعباد مسؤولية أمته إقامته إقامة الدين ي حياهم، و

أن امسلم حاسب عى ترك امقصد اانفرادي وهو العبادة، فهموا يام الساعة، وإى ق
بعد أن بَلغ  وحاسب عى ترك امقصد ااجتاعي وهو الدعوة، ثم توفاه اه عز وجل

 . ، واستلم أصحابه العمل من بعدهالباغ امبن ، وترك اأمة عى الراط امستقيم

          ) قال اه تعاى: -1
 .[111آل عمران/] (  

            ) قال اه تعاى:و -1
                              

 . [115 -111آل عمران/] (       

                ) قال اه تعاى:و -3
 .[111يوسف/] (   

 .وبعد الدعوة الدعوة عند قبل الدعوة، واللن مع الدعوة، والصر العلمب تكون البصرةو
 ، همْ ـَُثَم اَلِذيَن َيُلون ، َخْرُ النَاِس َقْري» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصعِن النَبِِي  ابن مسعود ري اه عنهَعْن و -1

 بالدعوة إى اه : ملسو هيلع هللا ىلصقيام أصحاب النبي   .(1)متفق عليه «.َوَيمينُُه َشَهادَتُه  ، َيمينَهُ  ُثَم َجِيُء أَقَوام  َتْسبُِق َشَهاَدُة َأَحِدِهمْ  ، همْ ـَُثَم اَلِذيَن َيُلون

، وحملوا مسؤولية الدعوة بعده عمليا   منه وسائل وأساليب الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصتلقى أصحاب النبي 
وتركوا ديارهم ، وأهلهم ، وأمواهم  وشهواهم،، عليه الصاة والسام، َفَضَحوا براحتهم 

 وأوقاهم لنر الدين ي العام.  ، وأمواهم، وبذلوا أنفسهم  أجل إعاء كلمة اه ، من
                                                        

 (.1533(، واللفظ له ، ومسلم برقم )1251، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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فساروا دعاة إى اه عز وجل، حملون )ا إله إا اه( لتدخل كل بيت ي مشارق اأرض 
ر وشال أفريقيا.. وي روسيا وما وراء النهر.. وي ـومغارها، ي الشام والعراق.. وي مص

رك.. ـر فيها اإسام.. وحل فيها التوحيد بدل الشـوُفتحت هذه الباد.. وانتش..غرها
َهاد .. والصاحن  واإيان بدل الكفر.. وظهر فيها من العلاء والدعاة.. والُعبَاد والز 

 وامجاهدين ما َتقر  به عن كل مسلم.
ء من أجل الدين ، تركوا كل يء من أجل الدين ، واأنصار بذلوا كل ي فامهاجرون

 فقام الدين وانتر ، وحقق اأمن.

أولئك خر القرون.. أولئك الذين ري اه عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين صدقوا ما 
، أولئك هم امهاجرون واأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ، فري اه  عاهدوا اه عليه
            ) :عنهم ورضوا عنه

                    
 .[111التوبة/] (  

 تقديم أعال الدين عى أعال الدنيا: 

موا أوامر اجهد والدعوة عى أوامر الكسب وأصحابه ري اه عنهم ما قدَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وزادت اأعال  ، نقصت ي حياهم اأموال واأشياء، لكن بامقابل زاد اإيان وامعاش

 ، وانتر اخر واأمن.رت حقيقة اأخاق، وكثرت الفتوحاتالصاحة، وظه
 عندهم موا أوامر الكسب عى أوامر اجهد والدعوة زادتوأكثر امسلمن اليوم ما قدَ 

 ونقصت اأعال، فجاء ي حياهم أمران:  ،اأموال واأشياء، وبامقابل نقص اإيان
 .ااهتام بتكميل الشهوات كالنصارى: ايالثو ااهتام بجمع اأموال كاليهود،: اأول

فلا تغر امقصد قوي جانب الدنيا والبدن، وضعف جانب الدين والروح، وصار اجهد 
اجد من يكفله؛ أهم مشغولون وللدنيا ا للدين، وصار الدين كاليتيم يطوف عى الناس 

ي حياة  ما جري ويفريو العام، والفساد ي أكثر فانتر الر ،عنه بدنياهم وشهواهم
وهيهات أن يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها من يوصف، أعظم من أن  اأمة

           ) اإيان ، واليقن ، والعبادة ، والدعوة ، واجهاد ي سبيل اه:
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                           جئ   

 .[11 -12التوبة/] (                      
 الدعوة إى اه تعاى: فضل 

 ها: بكرامات أموقام بالعبادة والدعوة إى اه فاه عز وجل يكرمه  باه كل من آمن
 .وسلان ري اه عنها كا حصل لبالكن عنده أسباب العزة  يعزه وإن م تاه أن

 ، وجد حاوة ذلك ي قلبه.ويدعو إليها ، وجعل أعال الدين كلها حبوبة لديه يقوم ها
رة غيبية ـويؤيده بنص، ويطوي بساط الباطل من حوله، وجعل اه له حبة ي قلوب اخلق

ويعطيه من اأجر مثل أجور ي قلوب الناس،  بةويستجيب دعاءه، وجعل له هي، من عنده
 .حيا  وميتا   ، وجعله سببا  هداية البريةمن دعاه واهتدى بسببه، ويرزقه ااستقامة واهداية

                           )قال اه تعاى:  -1
 . [71 -71/]اأحزاب (                          

                                )قال اه تعاى: و -1
                                       

 . [35 -33فصلت/] (                                         
  .[22/]العنكبوت(                 )قال اه تعاى: و -3
َمْن َدَعا إَى ُهَدى  َكاَن َلـُه ِمَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1

اأَْجِر ِمثُْل ُأُجوِر َمْن َتبَعُه، ا َينُقُص ذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهـْم َشيْئا ، َوَمْن َدَعا إَى َضاَلٍة َكاَن َعَليْـِه 
 .(1)أخرجه مسلم«. ، ا َينُقُص ذلَِك ِمْن آثاِمِهـْم َشيْئا  ِمَن اإثِم ِمثُْل آَثاِم َمْن َتبَعهُ 

قال لعي بن أي طالب ري اه ملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بن سعد ري اه عنه أن رسول اه و -5
اْنُفْذ َعى ِرْسِلَك، َحتَى َتنِْزَل بَساَحتِـِهـْم، ثَم اْدُعُهـْم إَى اإْساِم، َوَأْخْرُهـْم »عنه يوم خير: 

ْن َيـْهِدَي اه بَك َرُجا  َواِحدا  َخْر  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن  َيـجُب َعَليْـِهـْم ِمْن َحِق اه فيِه، َفَواه َأَ بَا 
 .()متفق عليه«. َلَك ُحـْمُر النََعمِ 

                                                        

 (.1271برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1112(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الدعوة إى اه أحكام -5

 :فقه القرآن الكريم 

 .ءأنزل اه القرآن الكريم تبيانا  لكل ي
كتاب وكتاب اهداية.. و.. إى اه كتاب الدعوةكتاب التوحيد واإيان.. و ن العظيمفالقرآ
 كتاب اأجر والثواب.و.. واأحكام العلم

ودائل  القرآن الكريم كتاب التوحيد واإيان، فقد ذكر اه فيه براهن التوحيد، -1
 الدنيا واآخرة.الوحدانية، وأركان اإيان ، وصفات امؤمنن ، وثمرات ذلك ي 

                               ) :قال اه تعاى 
                                           

 .[121]البقرة/   (                       
،  لنقتدي هم ، اه اه ي القرآن قصص اأنبياء والرسل ي جال الدعوة إى بَن  -1

وآل عمران،  ، كا ي سورة البقرة وكشف لنا أخطاء اأمم السابقة ، وحذرنا من الوقوع فيها
 اأنبياء وغرها.مريم، و، و ويوسف ، ، وإبراهيم وهود ، ، ويونس واأعراف والشعراء

                      ) :قال اه تعاى 
 .[111]يوسف/   (                             

               )القرآن الكريم كتاب اهداية كا قال سبحانه : -3
                           

 .[12 -15]امائدة/   (                        

      )القرآن احكيم كتاب العلوم واأحكام كا قال سبحانه : -1

 .[12]النحل/   (         

 قراءة احرف منه بعر حسنات.فالقرآن العظيم كتاب اأجر والثواب،  -5
َفَلُه بِِه  اهِمْن ِكتَاِب  َمْن َقَرَأ َحْرفا  »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل َرُسوُل  عن ابن مسعود ري اه عنه قال :

 ، َوَام  َحْرف   ، َحْرف   َوَلِكْن َألِف   ، َحْرف   (  ٱ ) َا أَُقوُل ، َواحََسنَُة بَِعْرِ َأْمثَاها  ،َحَسنَة  
 .(1)الرمذيأخرجه «. َوِميم  َحْرف  
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 وإخاص العبادة ه عز وجل ، م التوحيد واإيان،تعلَ وأعظم مقاصد القرآن العظيم 
اإيان ، والرسل ي قتداء باأنبياء م الدعوة إى اه، وااوتعل  ومعرفة صفات امؤمنن ، 

 الدعوة إى اه.وِصدق اليقن ، وحسن اخلق ، والقيام ب

من أعظم العلوم وهو معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله، الكريم هتداء با ي القرآن واا
، ومن ومغفرته، ومعرفة نعمه وإحسانه ، ورمته ،ومعرفة قدرة اه وعظمته، وسعة علمه

                             ) :حقا ، وأطاعه حقا   عرف اه حقا  عبده
 .[12]حمد/   (                   

من أحكام  القرآن ثم العلم والعمل با ي، وبمعرفة ذلك يتم جريد التوحيد ه جل جاله
 .اء والرسل، وااقتداء باأنبي خاقالعبادات وامعامات، والتحي با فيه من مكارم اأ

وإذا جاء اإيان جاءت الرغبة ي العمل  وإذا قامت الدعوة جاءت اهداية إى اإيان،
وأدخله اجنة   الدنيا،وإذاجاء اإيان والعمل الصالح أسعد اه اإنسان ي الصالح بأنواعه،

                                      ): ي اآخرة
 .[11-13/]اأحقاف (                             

، وتدبر نوي مع هذه امقاصد الكرى حصيل اأجر والثواب من اه وحده ا ريك لهنو
 .[11]حمد/   (                     ) كتابه:

لناس م أكثر اأمة بركة الوحي بسبب ترك الدعوة إى اه، وصار أكثر اوي هذا الزمن ُحرِ 
فحسب ، وهذا ا  مه لتحصيل اأجر والثواب ي اآخرةويعلِ  ويتعلمه، القرآن وحفظ يقرأ 

 .بإباغه ومتعبَـد، يكفي، فالقرآن متعبَـد ه بتاوته ، ومتعبَـد بتدبره ، ومتعبَـد بالعمل به
                           ) :قال اه تعاى 

 .[3 -1]العر/   (          
، وارزقنا ُحسن تدبره، فاللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا  لنا، وا جعله شاهدا  علينا

                     ) :، والعمل بأحكامه والتصديق بأخباره
 .[155]اأنعام/   (  
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 اخران ي الرع: فقه 

 عز وجل. ربه اخران ي الرع هو َغـبْن اإنسان ي حظوظه من
فمن خسـر ربه.. وخسـر دينه.. وخسـر وقته.. وخسـر عمره.. وهذا هو اخران امبن، 

 وخسـر اجنة.. وخر رضوان ربه ، فا أحد أشد خسارة منه.
                                                           )قال اه تعاى : 

                                       
 .]112 -113/الكهف[ (                        

 وكل إنسان خار ي الدنيا واآخرة إا من اتصف بأربع صفات هي :
 اإيان باه .. والعمل الصالح .. والتواي باحق .. والتواي بالصر.

                          )قال اه تعاى: 
 .]3-1العر/[  (          

 .فاإيان والعمل الصالح جهد عى النفس ، والتواي باحق والصر جهد عى الغر
وقد أعطى اه عز وجل كل إنسان أعظم رأس مال ي الدنيا ، وهو عمر اإنسان بأيامه 

يسعد اإنسان ي دنياه وآخرته ، وقد ولياليه ، وَأَمره بااجار معه ي رأس هذا امال؛ ل
 َضمن له عى هذا العمل أعظم اأرباح.

 والناس ي حريك رأس هذا امال صنفان :
: العاقل حرك رأس هذا امال وهو عمره ، وَيـتَجر به مع ربه الكريم الذي يعطيه عى اأول

 من احسنات والدرجات احسنة عر أمثاها ، إى سبعائة ضعف ، إى ما ا يعلمه إا اه
 العى ي اجنة، والفوز برضوان اه عز وجل، فأوقاته كلها ميدان للتجارة مع ربه .

فهوتارة ي عبادة .. وتارة ي دعوة .. وتارة ي تعليم .. وتارة ي إصاح وإحسان .. وتارة 
 لفة .. الخ.ي جهاد ي سبيل اه .. وتارة ي حوائجه .. وتارة ي أعال الر امخت

                                       )قال اه تعاى : 
                                                                                                        

                                                                                               
 .]13-11/الصف[  (                
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، واتباع ال بإنفاق أوقاته ي مساخط اه، وهو الذي يلعب برأس هذا ام: اأمقالثاي
 الشيطان.طاعة اهوى ، وشهوات النفس ، و

                                     )قال اه تعاى :  -1
 .]11/اأحقاف[ (                                         

                     )وقال اه تعاى:  -1
                                                

 .]11-11السجدة/[ (                          
                                  ) وقال اه تعاى: -3

                                           ) 
 :أمية الدعوة إى اه  .] 12 -15الزمر/[

ي السنة،   ملسو هيلع هللا ىلصلكريم، وفَصلها النبي اه عز وجل ذكر اأحكام كلها جملة ي القرآن ا
ي القرآن الكريم تفصيا  شافيا  كافيا  كاما ، م  إى اه ولكنه سبحانه فَصل جهد الدعوة
، لكنه ملسو هيلع هللا ىلص ، وا صيام داود ملسو هيلع هللا ىلص صاة إبراهيم، وا  ملسو هيلع هللا ىلص يفِصل عبادات اأنبياء، ا حج آدم

 د ي القرآن، ولكنه بَن ي القرآنفاه سبحانه م يبن قصة عابد واح، إماا  ها أخر 
، وبيَـن صرهم وما حصل هم من اأذى والتكذيب بالتفصيل دعوة اأنبياء إى اه

  وخذل أعداءهم ، ودعانا لاقتداء هم. ،اهورمتهم أمهم، وبيَـن كيف نرهم 
 الدعوة إى اه. كلها ي بيان أصول ،ي تسعة وعرين جزءا  من القرآن ملسو هيلع هللا ىلصففَصل قصة موسى 

 ،نوحو آدم، ويونس، وزكريا، ن سبحانه بالتفصيل دعوة اأنبياء أمهم فذكر قصةـوبيَ 
عليهم  ويوسف وغرهم ،ولوط ،وشعيب ،وصالح ،وهود ،وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم

وقدوها اأنبياء عليهم الصاة  ، ؛ أن هذه اأمة مبعوثة بالدعوة إى اهالصاة والسام
               )كا قال سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلص، وي مقَدمتهم نبينا حمد ساموال

 .[11/]اأحزاب  (           جئ                     
                                  )وقال سبحانه: 

 .[21/اأنعام]  (         



 
6111 

 :حكم الدعوة إى اه 

وذنوها مغفورة ، أكرم هذه اأمة بأن جعل أعارها قليلة ، وأعاها مضاعفة ،  جلاه عز و
 .إى يوم القيامة ، وذلك من أجل قيامها بعمل اأنبياءوعيوها مستورة

فها هذا الدينـاه عز وجل اختار هذه اأمة واجتباها من بن سائر اأمم، وكَ و  ،َرمها وَرَ
 قيامة.إى يوم ال والدعوة إليه

 .حسب قدرته وعلمهب فالدعوة إى اه واجبة عى كل مسلم ومسلمة، كل  
 . ، فبها يزيد اإيان ، وهتدي الناس بإذن اه والدعوة إى اه مسؤولية اأمة، وحاجة اأمة

                  ) قال اه تعاى: -1
 .[111يوسف/]   ( 

لق ي الزمان: ليا  وهارا .. ومطلق ي امكان: شاا  وجنوبا .. ورقا  وهذا النص عام، مط
وغربا .. ومطلق ي اجنس: العرب والعجم.. ومطلق ي النوع: الرجال والنساء.. ومطلق 
ي السن: الكباروالصغار.. ومطلق ي اللون: اأبيض واأسود.. ومطلق ي الطبقات: 

. ومطلق ي اأحوال: امقيم وامسافر، وامطلق فقراء.السادة والعبيد.. واأغنياء وال
 والسجن، والصحيح وامريض.

والدعوة من هؤاء إذا  ،فالدعوة هؤاء واجبة؛ أهم من الناس، وهذا الدين لكل الناس
 .خر أمة أخرجت للناس ملسو هيلع هللا ىلص؛ أهم من أمة حمد  أسلموا واجبة

                      ) قال اه تعاى:و -1
 .[115/]النحل(                                 

                            ) قال اه تعاى:و -3
 .[111/آل عمران](            

                       ) : قال اه تعاىو -1
 .[51إبراهيم/]   ( 

يوم النحر ي حجة الوداع خاطبا  ميع َمْن آمن به من أصحابه عربا    ملسو هيلع هللا ىلصنبي القال و -5
.. رجاا  ونساء.. أبيضهم وأسودهم.. غنيهم وفقرهم.. سادهم وماليكهم:  لِيُبَِلِغ »وعجا 

 .(1)تفق عليهم«. الَشاِهُد الَغاِئَب، َفإَن الَشاِهَد َعَسى َأْن ُيبَِلَغ َمْن ُهَو َأْوَعى َلـُه ِمنْـهُ 
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، َوَحِدُثوا ـَبِلُغوا َعنِي َوَلْو آي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي و -2 ة 
اِئيَل َوا َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعلَ   .(1)أخرجه البخاري «.َي ُمتََعِمدا  َفْليَتَـبََوْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَارِ ـَعْن َبني إْرَ

 )اهداية كا قال سبحانه:  ولغرنا إعاء كلمة اه ونرها حصل لناوببذل اجهد 
 .[22 العنكبوت/] (         

  إى اهوقت بداية الدعوة: 

الدعوة إى اه هي بيان مسائل اإيان باه وأسائه وصفاته وأفعاله وغرهامن أركان 
 .الستة اإيان

توحيد واإيان واأعال ل يوم، ومن أعظم ثمراها الوالدعوة إى اه كانت من أو
، وليس هناك فاصل بن  ونزول اأحكام هناك فاصل زمني طويل بن اإيانالصاحة، و

 إى يوم القيامة. لدعوة إى اهبااإيان والدعوة؛ أن هذه اأمة مبعوثة كاأنبياء 

أمره  ملسو هيلع هللا ىلصولكن اه عز وجل بعد بعثة حمد  وكان كل نبي ُيـعِلـم أمته بعد اإيان اأحكام،
؛ أن  ، ثم عَلـمهم فيا بعد أحكام الدين ي امدينةاه أن ُيـعِلـم أمته بعد اإيان الدعوة إى 

 .لنر الدين ي العام إى يوم القيامة هذه اأمة مبعوثة كاأنبياء
ن ، وعي ، وخدجة ، وبال، فقد دعا إى اه من أول يوم ي مكة أبوبكر، وعمر، وعثا

 وعار وغرهم من أوائل الصحابة ري اه عنهم.
                           )قال اه تعاى :  -1

 .[51/] إبراهيم(     
                            )وقال اه تعاى :  -1

                                
 .[115 -111/] آل عمران(         

 : طرق الدعوة إى اه 

 الدعوة إى اه واجبة عى ميع اأمة، من الرجال والنساء ، كل  بحسبه.
 والدعوة إى اه تكون بطريقن :
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 : طريق اِللْن، وهو الدعوة إى اه باحكمة واموعظة احسنة، وإيضاح اأدلةاأول
 بأحسن أسلوب وألطفه. ، وبيان حاسن الدينهنوالرا

 وهذا الطريق هو امطلوب امروع بداية وهاية مع ميع اخلق.
                          )قال اه تعاى : 

 .]115النحل/[ (                   
 ضد امستكرين امعاندين والظامن. وهو اجهاد ي سبيل اه ،: طريق القوة والشدةالثاي

فإذا م يستجب الكفار للدعوة َتعَن طريق القوة باجهاد ي سبيل اه، حتى ُتفتح الباد ، 
وُيعبد اه وحده، وتقام حدوده، وتزول الفتن ، ويكون الدين كله ه ي ملكه ، ثم من شاء 

 فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، فا إكراه ي الدين.
اجهاد ي سبيل اه عز وجل ا يكون إا بعد إقامة احجة عى الناس بالدعوة إى اه ، ف

 ليكون الدين كله ه.
                                        )قال اه تعاى :  -1

 .]123البقرة/[(          
                           )وقال اه تعاى :  -1

 .]2التحريم/[(          
                      ی        )وقال اه تعاى :  -3

 .]152/البقرة[(      حخ                 
ُأِمْرُت َأْن أُقاتَِل النَاَس َحتَى » : قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  أن اري اه عنه ابن عمرعن و -1

َفإَِذا َفَعُلوا  ، َوُيْؤُتوا الَزَكاةَ  ،َوُيِقيُموا الَصَاةَ  اه ،َرُسوُل  َحَمدا  ـَوَأَن مُ  ،اهوا َأْن َا إَِلَه إَِا َيْشَهدُ 
ْسَامِ   .(1)متفق عليه «. اهُهْم َعى ـبُ  َوِحَسا ، َذلَِك َعَصُموا ِمنِي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهْم إَِا بَِحِق اْإِ

 ل الدعاة من هذه اأمة :أو 

اه عز وجل خص ميع اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام بأحسن اأخاق ، ثم 
ثم فَرقها ي أمة سيد اأنبياء ، خر أمة أخرجت للناس ي كل  ،  ملسو هيلع هللا ىلصمعها ي سيد اأنبياء 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصبي ، وي مقدمتهم أصحاب النيء ، ي العبادة والدعوة والعلم واأخاق وغرها
                              ) : قال اه تعاى

                                     
                                

 . [12/]الفتح  (                         
 م وجوب الدعوة إى اه، وفضل الدعوة إى اه، تسابقوام الصحابة ري اه عنهلِ ما عَ و

رها ي ـي ميادين الدعوة والتعليم، واجهاد من أجل إعاء كلمة اه، ونش رجاا  ونساء  
باحكمة واموعظة احسنة،  ي مشارق اأرض ومغارها يدعون إى اهوانطلقوا ، العام

وكلهم قاموا بذلك وجاهدوا بأنفسهم وأمواهم  ، وي قلوهم الرمة والشفقة عى الناس
 ر. كتب احديث والِس و القرآن الكريم ، وشواهد ذلك معلومة يحتى ماتوا

                    ) قال اه تعاى: -1
                                 

 . [12 -11/]التوبة  (          
             ) اه تعاى:قال و -1

 . [115النحل/] (             
 : صفة الداعي احق 

الداعي احق هو من جاء ي قلبه اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله، ويتكلم من 
 قلبه بواسطة لسانه، فكام الداعي إما دواء وإما داء.

النبوة، ويبِلغ الوحي كا نزل باليقن مع التقوى، فكامه دواء فإن كان يغرف من مشكاة 
 كل ضال أراد اه هدايته. به يشفي اه به السقيم ، وهديوشفاء 

                                  )  قال اه تعاى:
 .[111/] اأنعام (                        

من هواه، وأفعاله خالف أقواله، فكامه داء يضـر نفسه، ويصـرف غره عن  وإن  كان يغرف
 احق، ويفتن اخلق.
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                               )  قال اه تعاى: -1
جئ                  .[51/]القصص (                 

  .[1/]الصف (                       )  قال اه تعاى:و -1
 الكرى وظيفة اأمة: 

، وهي ُأّم اأعال الصاحة كلها ، وهي أوجب الواجبات  الدعوة إى اه وظيفة كل اأمة
 واإيان والعبادة.بعد التوحيد 

وامحسنون   فإذا قامت الدعوة ُولد امؤمنون، وامصلون، والصائمون، والعابدون، وامتقون،
 الناس ي دين اه أفواجا .وغرهم، ودخل 

، وظهر الكافرون، اه خرج الناس من الدين أفواجا ، وَكـثُر الكفر واخَـبَثوإذا تركنا الدعوة إى 
 والفاسقون، والظامون، والكاذبون، وامفسدون، وخرج الناس من الدنيا إى النار.

تحت ـوإذا تركنا الدعوة إى اه فُ حت أبواب امداخل إى الدين، فإذا قامت الدعوة إى اه ُفـت
 أبواب اخروج من الدين. 

أما الفتاوى ي مسائل اأحكام، َفَمْن علم حكا  أفتى به، ومن جهله دل امستفتي عى العلاء 
 .الذين اختصهم اه بمزيد من العلم والفقه، والفهم واحفظ، والدال عى اخر كفاعله

حدودون تدافعون الفتوى فيا بينهم،وامفتون فيهم يري اه عنهم وكان الصحابة 
 عباس وغرهم ري اه عنهم. مسعود وابن ، وزيد بن ثابت، وابن كاخلفاء الراشدين ومعاذ

 .فالفتوى ليست مباحة لكل أحد
فالدعوة تنتج امهتدين ، ، وأقله آية حسب ما عنده من العلم،إى اه ب يدعو أما الدعوة فكل  

ينتج امفتن ، لكنه خواص اأمة، وكل  منها مطلوب رعا  ، الدعوة من عموم  والتعليم
 امسلمن ، واإفتاء من خواص امسلمن وهم العلاء.

 والدعوة إى اه أير يء ، فهي تذكر بمسائل اإيان البينة ، وتوضيح الواضحات. 
                                          ) قال اه تعاى :

 .[11 -11/]الغاشية (                
كمسائل الصاة واحج ، ومسائل الطاق وامواريث ونحو ذلك فهي  أما امسائل الرعية

 اأحكام التي حتاج من العلاء إى بيان وتفسر.
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               )كا قال سبحانه:  بذلك فالعلاءوالفقهاء هم أهل الفتوى
                                     

 . [11 -13النحل/] (              

بحسب علمه  كل   ،اأمة كلهاواجب  ،والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، والدعوة 
من أول يوم قبل نزول أحكام الصاة  ملسو هيلع هللا ىلصقد قام ها أصحاب النبي ، ووقدرته وبصرته

، ونشـر  واجهد إعاء كلمة اه ،الزكاة والصيام وغرها، وهذه اأمة مزاجها التضحياتو
 .اإسام ي مشارق اأرض ومغارها إى قيام الساعة

                  ) قال اه تعاى: -1
 .[111يوسف/] ( 

         ) تعالـى:اه قـال و -1
               

 . [71التوبة/]  (    
 دعو إى اهمن ي: 

 .، َرف اه ها كل مسلم ومسلمةاه واجبة عى كل أحد بحسب علمه وقدرته الدعوة إى
 وامسلمون قسان:

 ): عام يبن احق بنفسه، ويدعو الناس إى اتباعه كا قال مؤمن آل فرعون: اأول
               

                                
 . [11-31]غافر/   (                              

: مسلم لكنه غر عام، فهذا يأمر الناس ويدعوهم إى اتباع الرسل والعلاء الربانين الثاي
         ) كا قال اه تعاى عن صاحب يس :

 [.11-11]يس/    (       
 ريك له، ويطاع ي ملكه وحده ا ريك له.، ليُعبد اه وحده افالكل يقوم بالدعوة إى اه

العام يبن احق بنفسه.. وغر العام يرشد الناس إى اتباع العلاء الذين هم أعرف اخلق 
 .ا يعذر أحد برك الدعوة إى اه، فباه، وتلك هي التجارة الرابحة با ريب
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 وهذا وهذا يظهر احق ي العام، ويزهق الباطل ي العام كا يريد اه عز وجل.
                                )قال اه تعاى : 

                                              
 واجب امسلم وامسلمة:  [.11 -2الصف/  ]  (                             

 عى كل مسلم ومسلمة واجبان: 

ل ما عْ العمل بالدين، بعبادة اه وحده ا ريك له، وطاعة اه ورسوله، وفِ الواجب اأول: 
 . ، وااستقامة عى ذلك أمر اه به، واجتناب ما هى اه عنه

                       ) :قال اه تعاى -1
  .[77/احج] (          

           ) قال اه تعاى:و -1
 . [11اأنفال/] ( 

 والنهي عن امنكر.  ، الدعوة إى اه، واأمر بامعروف الواجب الثاي:

             ) قال اه تعاى: -1
 .[111ان/آل عمر] (    

 «.َبِلُغوا َعنِي َوَلو آية  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي و -1
 .(1)أخرجه البخاري

َمْن َرَأى »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -3
ُه بيَِدِه، َفإْن َلـْم َيْستَطِْع  َفبِلَسانِـِه، َفإْن َلـْم َيْستَطِْع َفبَقْلبِه، َوَذلَِك َأْضَعُف ِمنُْكْم ُمنَْكرا  َفْليُـَغِرْ

 .()أخرجه مسلم «.اإيَانِ 
وكا أن اه سوف جزي من قام بالعبادة والدعوة خر اجزاء ، فكذلك سوف حاسب من 

 .[12-15/]الغاشية   (                 ) قَرأوترك أحدما أوكاما:
                     )اه تعاى : قال  -1

 [.7-2/اأعراف]   (          
                                                        

 (.3121برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.12برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 فقه الستفادة من اأوقات:  [.23-21/احجر]   (                           )وقال اه تعاى :  -1

 .ووعدهم عى ذلك اجنة ،اه عز وجل اشرى من امؤمنن أنفسهم وأمواهم
فيؤدي فرائض اه ،  ملسو هيلع هللا ىلصعى الكيفية التي قضاها رسول اه  أوقاتهمسلم أن يقي فعى ا

عند  .. يمتثل أمر ربه ي كل حال من أحواله كل يومو ..ي أوقاها امعلومة عز وجل
ويرف جزءا  يسرا  من وقته ي  ..حوالهالوضوء، وعند اأكل، وعند النوم، وي سائر أ

 .أمور الكسب وامعاش
 .و يوحدوهوحده ا ريك له  كي يعبدوه، ّل وقته يدعو الناس إى اه وُج 

 .أو َعَلـم غره من امسلمن أحكام الدين ،تزَود من العلم ،ر له من يدعوهـفإذا فرغ أو م يتيس
مه أو يتعلم منه اشتغل بخدمة إخوانه امسلمن، وقضاء ر له من يعلِ ـأو م يتيس ،فإذا فرغ

 .حاجاهم، والتعاون عى الر والتقوى
وتاوة  ،أو م يتير له أن يقوم بذلك اشتغل بنوافل العبادات كالسنن امطلقة ،فإذا فرغ

اس عه أعم للنفْ ـم ما نَ وهكذا ُيـقدِ  ،واأذكار ونحوها من الُقَرب واأعال الصاحة ،نآالقر
 .طاقته قدر فرادي، والعمل ااجتاعي، ي كل يوم عى، وجمع بن العمل اإني كل حال

                   )قال اه تعاى: 
                              

 .] 71التوبة/[(      
               ): وقد وعد اه من قام بذلك بالفوز العظيم 

                                            
 أقسام الناس ي العمل:  .] 71التوبة/ [(      

 الناس ي العمل قسان:
منهم من اجتهد عى الدنيا ثم راح وتركها، ومنهم من اجتهد عى اآخرة ثم مات فوجدها 

 قسان أيضا : والذين اجتهدوا عى اآخرة، وهم امؤمنون

 .بموتهانقطع عمله قد  ، فهذا من اشتغل بالعبادة فقط اأول:
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 . ل اجهد إعاء كلمة اهذْ وبَ ،  من اشتغل بالعبادة والدعوة إى اه الثاي:
 مستمر؛ أن كل من اهتدى بسببه فله مثل أجره إى يوم القيامة. وأجره عملههذا ف

            ): قال اه تعاى -1
             

               جئ     
               

 .[11-12التوبة/] ( 
                           ): قال اه تعاىو -1

 .[33/]فصلت (  
َكاَن َلُه ِمَن  َمْن َدَعا إِى ُهدى  » :  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاه ُسوَل َن رَ ري اه عنه أَ َعْن َأِي ُهَرْيَرَة و -3

َوَمْن َدَعا إَِى َضَاَلٍة َكاَن َعَليِْه  ،اْأَْجِر ِمثُل ُأُجوِر َمْن َتبَِعُه َا َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشيْئا  
ْثِم ِمثُْل آَثاِم َمْن َتبَِعُه َا َينُقُص َذلَِك ِمْن   .(1) أخرجه مسلم«.  آثاِمِهْم َشيْئا  ِمَن اْإِ

ْنَساُن اْنَقطََع َعنُْه َعَمُلُه » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاه َن َرُسوَل ري اه عنه أَ َعْن أَِي ُهَرْيَرَة و -1 إَِذا َماَت اْإِ
 .() أخرجه مسلم «.ٍح َيْدُعو َلُه أَْو َوَلٍد َصالِ  ،أَْو ِعْلٍم ُينتََفُع بِه ،إَِا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَية، إَِا ِمْن َثَاَثٍة 

 :حقيقة امجاهدة 

اعلم أن الدنيا كاجسد، وروحها الدين، وروح الدين الدعوة، وروح الدعوة التضحية بكل 
من أجل الدين،  ،وترك امحبوب ،يء من أجل الدين، وروح التضحية بذل امحبوب

  عز وجل.وروح البذل والرك اهجرة والنرة من أجل إعاء كلمة اه
 وإحياء الدين كله ي العام كله ا بد من اهجرة والنرة لينتر الدين ي العام كله.

 فامهاجرون تركوا، واأنصار بذلوا، فجاءت الثالثة وهي قيام الدين ، ورضوان اه عنهم.
                       ) قال اه تعاى:

                                    )   
 .[111/]التوبة

                                                        

 (.1271برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1231برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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بإمام العمل، والتضحية بكل يء من أجله، وااستقامة عليه وحقيقة امجاهدة تكون 
ايعطيها اه إا خواص خلقه من  ، وأغى يء ي خزائن اه هو اهداية، حتى امات

 .وهم امؤمنونطلبها وجاهد ي سبيل حصيلها، من علم اه أنه أهل ها 
مرة ي الصلوات  وليلة أكثر من أربعنولذلك أمرنا اه عز وجل أن نطلبها منه كل يوم 

 .وغرما والسنن الرواتبامفروضة 
                          ) :قال اه تعاى

                                  
 بذل اجهد إعاء كلمة اه:  [.7 -1الفاحة/] (                  

اأمر و ،، وجهد عى غره بالدعوةةكل مسلم عليه جهد عى نفسه بااستقامة وحسن العباد
 بامعروف، والنهي عن امنكر.

 :أمور ةثاثيكون ببذل اجهد إعاء كلمة اه و

          ) جهد عى الكافر لعله هتدي كا قال سبحانه: :اأول
 .[3السجدة/] (                             

، وعى الغافل ، وعى اجاهل ليكون عاما   جهد عى العاي ليكون مطيعا   :الثاي
          )ليكون ذاكرا  كا قال سبحانه: 

 .[111آل عمران/]   (     
وعى العالِـم ليكون  ،ن مصلحا ، وعى الذاكر ليكون مذِكرا  جهد عى الصالح ليكو :الثالث
 . معِلا  

              ) قال اه تعاى: -1
 .[3-1العر/](      

 . [11الغاشية/] (    ) قال اه تعاى:و -1
                                          ) قال اه تعاى:و -3

                                        ) 
 . [72/]آل عمران
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 :أبواب اهداية 

 هدي اه اإنسان إى دينه احق من أربع جهات هي :
طريق ساع القرآن، أو ساع بأن هدي اه اإنسان إى احق عن ، اهدى البياياأوى: 

 .، وهذا ي حال اأنس والراحةقرآن، أو كتابكلمة، أو خطبة، أو قراءة ال
 وهذا هو اأصل ، فإذا سمعت احق فعليك أن تستجيب له بعد العلم به.

                           ) قال اه تعاى : -1
 .[11 /اأنفال] (                          

                         ) وقال اه تعاى : -1
                                          

 .[11-11 /البقرة] (              
                                        ) : وقال اه تعاى -3

                                             
 .[2-3 /اجاثية] (                                   

برمته ُيـخضعه  فإذا م يستجب اإنسان للدعوة البيانية فاهالتأديب الربوي، الثانية: 
الشدة، أو باخوف، أو بالفقر، أوبأو ،بامرضإما بأسلوب آخر اسمه التأديب الربوي، 

 .ليتوب إى ربه بعد أن أصابته الشدائد ، وذلكامصائبب
                        ) : قال اه تعاى

                                                 
 .[157-155 /البقرة] (              

ى ، وم يتب وقد جاءه الباء ، فإذا م يستجب وقد جاءه اهد اإكرام ااستدراجي،الثالثة: 
، تدراجي بالغنى وكثرة اأرباحفإن الرمن الرحيم هديه إليه بأسلوب آخر هو اإكرام ااس

 .، ويؤمن بهوكثرة اأواد ، وإقبال الدنيا عليه ، والعافية والقوة ، لعله يشكر من أنعم عليه
                            )قال اه تعاى :  -1

                                    
                                  

 .[31-31 /إبراهيم] (                      
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                       )وقال اه تعاى :  -1
 .[71 /النحل] (                         

فإذا م يستجب اإنسان ه وقد جاءه اهدى ، وم يتب وقد جاءه القصم الرباي، الرابعة: 
الباء، وم يشكروقد جاءته النعاء ، فهذا آخر إنذار له ، وبعده القصم الرباي بعد قيام 

 بعد اإكرام. احجة؛ لعدم ااستجابة بعد الدعوة ، وعدم التوبة بعد الباء ، وعدم الشكر
                       )قال اه تعاى:  -1

                                
 .[11 /العنكبوت] (         

                                 )وقال اه تعاى:  -1
                                      ) 

 .[15-11 /اأنعام]
                      )وقال اه تعاى:  -3

 .[11-17 /فصلت] (                                 
 أسباب اهداية:  واهد بنا ، واجعلنا سببا  من اهتدى ، إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم. ،اللهم اهدنا
 متأثرين بأسباب كثرة أمها: ملسو هيلع هللا ىلصلوا ي اإسام ي عهد النبي الناس دخ

أبا بكر وخدجة وعليا  وغرهم فأسلموا ري اه  ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة باللسان كا دعا النبي  -1
 .ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قاموا فورا  بالدعوة إى اه ؛ اتباعا  للنبي عنهم

آن الذي سمعه وقرأه ي التعليم كا اهتدى عمر بن اخطاب ري اه عنه متأثرا  بالقر -7
وكانوا ري اه عنهم ، منزل أخته فاطمة مع زوجها سعيد بن زيد وخباب بن اأرت 

، وكا أسلم ُأسيد بن حضروسعد بن معاذ ري اه عنها ي حلقة يتدارسون القرآن
 التعليم التي أقامها مصعب بن عمر ري اه عنه حن قدم امدينة.

هند بنت عتبة ما رأت امسلمن ُيَصل ون عام الفتح ي امسجد  العبادة كا أسلمت -3
احرام، وكا أسلم ثامة بن أثال احنفي ري اه عنه ي امسجد النبوي متأثرا  بالعبادة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن اأعال التي كانت ي مسجد النبي  وغرها
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ري  وغرهم اويةعام الفتح صفوان بن أمية ومع ملسو هيلع هللا ىلصاإنفاق واإكرام كا أعطى النبي  -4
فأسلموا، وكا أعطى رجا  غنا  بن جبلن فأسلم، وبإسامه أسلم عظيمة أمواا  اه عنهم 

 قومه.
 احسنة. حسن اأخاق، واإحسان، واإيثار، وامواساة، والصدق وغرها من اأخاق -5
 [.1]القلم/ (      )قال اه تعاى:  -1
                               )وقال اه تعاى :  -1

                                    )   
 [.152/آل عمران]
 النظر والتفكر ي اآيات الكونية واآيات القرآنية. -6
                               )قال اه تعاى :  -1

 [.32-35ر/]الطو   (    
                            )وقال اه تعاى:  -1

                                    )   
 [.1-2/ق]
                               )وقال اه تعاى :  -3

 امنكر:حكمة اأمر بامعروف والنهي عن   [.11]النساء/   (  

 ِحكم ثاث : ،والنهي عن امنكر ،لأمر بامعروف
        ): رجاء انتفاع امأمور با يوعظ به كا قال اه عز وجل: اأوى

 .]55الذاريات/[(  
 : اخروج من ُعهدة التقصر الذي يسبب العقوبة .الثانية

                            )قال اه تعاى :   -1
                                                          

 .]72-71امائدة/[(         
                            )وقال اه تعاى :  -1

 .]121اأعراف/[ (                
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معروف ، والنهي عن امنكر، نيابة عن رسل اه : إقامة احجة عى الناس باأمر باالثالثة
                         )كا قال سبحانه : 

 .]125النساء/[(          
 : فقه تغير امنكر 

تغير امنكر يكون من كل ذي سلطة قادرة كاحاكم مع رعيته، وامعلم مع طابه، والرجل 
تها.. وهكذا، فكل واحد من هؤاء له السلطة أن يغر بيده، فإن ي أهل بيته، وامرأة ي بي

 م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإيان.
َمْن َرأى ِمنُْكْم ُمنَْكرا  » يقول:ملسو هيلع هللا ىلص عن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: سمعت النبي 

 . «بِلَِسانِـِه، َفإِْن َلـْم َيْستَطِْع َفبَِقْلبِـِه، َوَذلَِك أْضَعُف اِإيَانِ َفْليَُغيِـْرُه بِيَِدِه، َفإِْن َلـْم َيْستَطِْع فَ 
 .(1)أخرجه مسلم

أما الدعوة إى اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر فهذا واجب عى كل واحد من 
ة إى ، ودعوامسلمن حسب قدرته؛ أنه ليس فيه تغير، بل فيه أمر باخر، وهي عن الر

                         : عن الرك التوحيد، وهي
 [.111آل عمران/ ]         

 أحوال الداعي إى اه: 

والقبول والرد ، راء، ـراء والضـَرِبيه ويبتليه بالسـمن يقوم بالدعوة إى اه عز وجل فاه يُ 
 .. ثم تكون العاقبة له. من يطرده ويسخر بهوسيجد  .. يؤيده وينره نْ وسيجد من الناس مَ 

 فالداعي تأي عليه حالتان:

، حيث استقبلوه أحسن ي امدينة ملسو هيلع هللا ىلصحالة إقبال الناس عليه كا حصل للنبي : اأوى
 .استقبال

؛ أن اه يربيه أحيانا ، ويري به  ي الطائف ملسو هيلع هللا ىلصحالة إدبارهم عنه كا حصل للنبي : الثانيةو
، ه الغرور،وُتْعَرض عليه امناصبأشدوأخطر، فقد يدخل  الداعيإقبال عىوحالة ا، أحيانا  

رقة الداعي من الدين، لوهي حاولة الشيطان إا من رحم اه وماه،   فإذا َقبِل هلك
                                                        

 (. 12برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
6611 

 .عن الدين وأعال الدين وشغله بالدنيا واأشياء وامناصب

له، إذ فيها يزداد توجه الداعي إى اه، أما حالة اإدبار واإعراض عنه فهي أشد وأقوى بالنسبة 
من أهل الطائف  ملسو هيلع هللا ىلصرة اه كا حصل للنبي ـواإقبال عليه، والتعلق به، فتأي بسبب ذلك نص

ر له دخول مكة، ثم اإراء ـده اه بجريل وَملَك اجبال، ثم يّس ـَما طردوه وآذوه دعا اه فأي
 .، ودخول الناس ي دين اه أفواجا  ر اإساموامعراج، ثم اهجرة إى امدينة، ثم ظهو

                           )قال اه تعاى : 
 [.3-1/النر]   (                           

  :اجمع بن الدعاء والدعوة 

 تارة يدعو عى امركن.. وتارة يدعو هم باهداية. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
داد شوكتهم، وشدة أذاهم ، وصدهم عن سبيل اه كا دعا عليهم ي غزوة عند اشت فاأول:

 اخندق حن شغلوا امسلمن عن الصاة.
هْم ـبيوتَ هُ َمَأَ ا» :ملسو هيلع هللا ىلص ٬مََا َكاَن َيْوُم اْأَْحَزاِب َقاَل َرُسوُل اعن عي ري اه عنه قال:  

 .(1)تفق عليهم.«ْلُوْسطَى َحتَى َغاَبت الَشْمُس َشَغُلوَنا َعْن الَصَاِة ا ،َوُقبُوَرُهْم َنارا  
 : عند رجاء إسامهم، وتأليف قلوهم لدين اه عز وجل.والثاي

َقْد  إَِن َدْوسا   اهَيا َرُسوَل  :َقِدَم الط َفيُْل َوَأْصَحاُبُه َفَقاُلوا: َقاَل ري اه عنه َعْن أَي ُهَرْيَرَة 
. «َواْئِت ِهْم  الَلُهَم اْهِد َدْوسا  » :َفَقاَل  ،َهَلَكْت َدْوس   :َفِقيَل  ،َعَليَْها اهَفاْدُع  ، َكَفَرْت َوَأبْت 

 .()متفق عليه
 : التدرج ي الدعوة إى اه 

اأصي من الدخول ي الداعي إى اه َيْعرض اإسام عى الكفار، فإذا امتنع الكافر 
نحوما، فهذا نقبل منه إسامه قبوا  مبدئيا  ترغيبا  له اإسام إابشـرط ترك الصاة أوالزكاة أو

 فيه؛ أن مصلحة أْن ُيسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أوى من بقائه عى الكفر امحض.
 وهذا كله فيمن يراد تأليفه عى اإسام ليدخل فيه، أما امسلم فا ُيقبل منه أبدا .

دخول ي اإسام الشهادتن فقط ، ويعصم دمه َيـقبل ِمْن كل َمْن جاء يريد ال ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
                                                        

 (.217(، واللفظ له، ومسلم برقم )1231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ، طابت نفسه بفعل كل ما أمر اه ورسوله به.اإيانبذلك ، فإذا ذاق حاوة 
؛ أنه م يفهم اإسام ، ونقنع با ري بهي عى اإسامفنؤِلف قلب الكافر اأص

 ليه بعض أحكامه التي جهل حكمتها.، وهذا يثقل عحقيقة
، قوي إيانه ، وذاق حاوة اإيان، اإسام، وخالط امسلمن، وتعَلم الدينفإذا دخل ي 

 واحار. حبا  ومسكا  به من بعض امسلمن كا هومشاهد ومعلوم ي اماي وصارأشد
 : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهَبَعثَنِي َرُسوُل  : َقاَل َعنْه  اهَرِي  َأَن ُمَعاذا   َعنْها اهَعِن اْبِن َعبَاٍس َرِي  -1
َفإِْن  اه ،َوَأِي َرُسوُل  اهِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َفاْدُعُهْم إِى َشَهاَدِة َأْن َا إَِلَه إَِا  إَِنَك َتْأي َقْوما  »

َض َعَليِْهْم َمَْس َصَلَواٍت ي ُكِل َيْوٍم َوَليَْلةٍ  اهُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأَن  َفإِْن ُهْم  ، افَرَ
َض َعَليِْهْم َصَدقة  ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنيَاِئِهْم َفُرد  ي ُفَقَراِئِهمْ  اهَأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأَن   ، اْفَرَ

 اهَبيْنََها َوَبْنَ  َواَتِق َدْعَوَة امَْظُلوِم َفإَِنُه َليَْس  ،َفإِْن ُهْم َأطَاُعوا لَِذلَِك َفإَِياَك َوَكَراِئَم َأْمَواهمْ 
 .(1)متفق عليه.«ِحَجاب  

فأسلم عى أن يصي   ملسو هيلع هللا ىلصوعن نصـر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي  -1
 .()أخرجه أمدصاتن فَقبِل منه. 

أن  ملسو هيلع هللا ىلصْت عى النبيقال:سألت جابرا  عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشرطَ وعن وهب  -3
َجاِهُدوَن إَِذا ـَسيَتََصَدُقوَن َويُ  »بعد ذلك يقول: ملسو هيلع هللا ىلصسمع النبَي  ا صدقة عليها وا جهاد، وأنه

 .(6)أخرجه أبوداود  .«َأْسَلُموا  

 إى اه أصناف القائمن بالدعوة: 

 القائمون بالدعوة اآن أصناف:

فهو يقوم بالدعوة، وإذا حصل له مشكلة  ،من تأثر بأخاق الدعاة إى اه عز وجل :اأول
 لنقص مقصده. فه اهفهذا َرَ إى اه،  وعادى الدعاة ، دعاة ترك الدعوةمع أحد ال

 ،من يقوم بالدعوة أنه وجد فيها حل مشاكله، وحقيق رغباته، وما حسنت أحواله :الثاي
 أنه دخل ي الدعوة بمقصد ناقص. فه اهفهذا َرَ إى اه،  انشغل ها عن الدعوة ،وزادت دنياه

                                                        

 (.12(، واللفظ له، ومسلم برقم )1151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وم بالدعوة أن فيها حسنات وأجورا ، فهو يريد حصيل اأجور، فمقصده من يق :الثالث
 .اه إى فهذا إذا وجد احسنات ي غر الدعوة أكثر وأسهل ترك الدعوة، لنفسه ا يباي بغره

ويقوم  ،من يقوم بالدعوة أها َأْمر اه عز وجل، فهو يقوم بالعبادة أها َأْمر اه :الرابع
وفَرغه لتنفيذ  ،بَته اه وأعانهـفهذا مقصده كامل، وبسبب ذلك ثَ ، ا َأْمر اهبالدعوة أه

 .، وأعى الدرجاتفهذا بأرف امنازل ،والدعوة إى اه، أوامراه 
                         )  قال اه تعاى: -1

 .[5/]البينة (         
                                             )  قال اه تعاى:و -1

 .[111/]الكهف (                          

 :أصناف امدعوين وكيفية دعوهم 

دعوهم  ختلف أحكام ،وأعاهم، واختاف مداركهم، وبحسب اختافهم الناس ختلفون،
 كا يي:
 .وجهل باأحكام ،من عنده نقص ي اإيان اأول: 
، ونعِلـمه بالرفق التام واللن، باحكمة واموعظة احسنة نصرعى أذاه وندعوهفهذا 

 .الذي بال ي امسجد مع اأعراي ملسو هيلع هللا ىلص، كا فعل النبي  واإرشاد بلطف

، َفَقاَم إْذ َجاَء أْعَراي   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: َبيْنََا َنْحُن ِي امَْسِجِد َمَع َرُسوِل اه 
ا »: ملسو هيلع هللا ىلص: َمْه َمْه. قال: قال َرُسوُل اه ملسو هيلع هللا ىلصَيبُوُل ي امَْسِجِد، َفَقاَل أْصَحاُب َرُسوِل اه 

ُكوُه َحتَى َباَل. «.ُتْزِرُموُه، َدُعوهُ   َفَرَ

ْن َهَذا البَْوِل َوا ْيٍء مِ ـإَن َهِذِه امََساِجَد ا َتْصُلـُح لَِش »َدَعاُه َفَقاَل َلـُه:  ملسو هيلع هللا ىلصُثَم إَن َرُسوَل اه 
، ملسو هيلع هللا ىلصأْو َكَا قال َرُسوُل اه  «.الَقَذِر، إَنَا ِهَي لِِذْكِر اه َعَز َوَجَل، َوالَصاِة، َوِقَراَءِة الُقْرآنِ 
 .(1)متفق عليهقال: َفأَمـَر َرُجا  ِمَن الَقْوِم، َفَجاَء بَِدْلٍو ِمْن َماٍء، َفَشنَـُه َعَليْـِه. 

  .لم باأحكاموعِ ، نده نقص ي اإيان من عالثاي: 
ويدعى له؛  ببيان احق اموافق للعقل والفطرة، فهذا يدعى باحكمة واموعظة احسنة

 ليزيد إيانه فيطيع ربه، ويتوب من معصيته.

                                                        

 ( واللفظ له.115(، ومسلم برقم )112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ياه، اْئَذْن ِ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص ُأَماَمَة ري اه عنه َقاَل: إَن َفتى  َشاّبا  َأتى النَبَِي يَعْن أَ 
، َقاَل: َفَجَلَس، َفَدَنا ِمنْـُه َقِريبا  « ادُنـهْ »بِالِزَنى، َفأَْقبََل الَقْوُم َعَليْـِه َفَزَجُروُه، َقاُلوا: َمْه َمْه، َفَقاَل: 

ب ـُه أُ »َقاَل:  ، «َهاتِـِهـمْ مَ ـِحب وَنـُه أُ َوَا النَاُس يُ »َجَعَلني اه فَِداَءَك، َقاَل:  ، َقاَل: َا َواه« ِمَك؟َأُحِ
َوا النَاُس »َجَعَلني اه فَِداَءَك، َقاَل:  ، َقاَل: َا َواه َيا َرُسوَل اه، «َأفتُـِحب ـُه ابنَتَِك؟»َقاَل: 

ُه أُ » ، َقاَل: «ُيـِحب وَنـُه لِبَنَاتِـِهـمْ  َوا »فَِداَءَك، َقاَل:  َجَعَلني اه ، َقاَل: َا َواه« ْختَِك؟َأفتُـِحبـ 
َجَعَلني اه فَِداَءَك، َقاَل: ، َقاَل: َا َواه « َأفتُـِحب ـُه لَِعَمتَِك؟» ، َقاَل: «َخَواتِـهـمْ النَاُس ُيـِحب وَنـُه أَ 

َجَعَلني اه فَِداَءَك،  ، َواهَقاَل: َا « َأفتُـِحب ـُه لِـَخاَلتَِك؟» ، َقاَل: «َوا النَاُس ُيـِحب وَنـُه لَِعَاتِـِهـمْ »
الَلـُهـَم اْغِفْر ذْنبَـُه، َوَطِهْر »، َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَليْـِه َوَقاَل: «َوَا النَاُس ُيـِحب وَنـُه لِـَخاَاتِـِهـمْ »َقاَل: 

ٍء. قال: َفَلـْم َيُكْن َبـْعُد َذلَِك الَفتَى َيْلتَ «. َقْلبَـُه، َوَحِصْن َفْرَجهُ   .(1)أخرجه أمدِفُت إَى َيْ
  .وجهل باأحكام، من عنده قوة ي اإيان الثالث: 

رعي، وبيان خطر اقراف امعاي، وإزالة امنكر ـفهذا يدعى مبارة ببيان احكم الش
 .فورا  ؛ أن عنده إيان يستقبل به اأحكام التي جهلها عن رى الذي وقع فيه

َرأى َخاَتـا  ِمْن َذَهٍب ي َيِد َرُجٍل، َفنَزَعُه  ملسو هيلع هللا ىلص اه َعنْـُهـا أَن َرُسوَل اه عن اْبِن َعبّاٍس َرِيَ 
َفِقيَل لِلَرُجِل َبـْعَدَما َذَهَب  ،«َيـْعِمُد أَحُدُكْم إَى َجـْمَرٍة ِمن ناٍر َفيَـْجَعُلـَها ي َيِدهِ »َفَطَرَحُه َوَقاَل: 

. ملسو هيلع هللا ىلصتَِفْع بِـِه، َقاَل: ا، َواه ا آُخُذُه أبدا  َوَقْد طََرَحُه َرُسوُل اه : ُخْذ َخاَتـَمَك انْ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اه 
 .()أخرجه مسلم

 .من عنده قوة ي اإيان وعلم باأحكامالرابع: 
يُنَْكر عليه بقوة، وُيـَعامل معاملة أشد ما سبق؛ لئا يكون قدوة لغره ي فـفهذا ليس له عذر، 

الثاثة الذين ُخِلفوا ي غزوة تبوك مسن ليلة، وأمر الناس  ملسو هيلع هللا ىلصنبي امعصية، كا اعتزل ال
وا عذر هم، حتى تاب  ،هجرهم ما تركوا اخروج لغزوة تبوك مع كال إياهم وعلمهم

هال بن أمية،ومرارة بن الربيع،وكعب بن مالك ري اه عنهم، والقصة  :اه عليهم، وهم
  .(6)مفصلة ي الصحيحن

                 )   تعاى:قال اه
                                                        

 (.11521/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                           ) 
 .[111التوبة/]

  .من عنده جهل باإيان وجهل باأحكاماخامس: 
َرف بأساء اه وصفاته، ووعده ووعيده، وآائه ونعمه، ـدعى إى ا إله إا اه، وُيـعَ يُ فهذا 

َرف ـاه وقدرته، وأن له اخلق واأمر، فإذا استقر اإيان ي قلبه ُيـعَ ويبن له عظمة 
 باأحكام تدرجيا  الصاة ثم الزكاة وهكذا.

                                    )  قال اه تعاى: -1
 .[17 -15/]اأحزاب (                                 

 :َقاَل ف ملسو هيلع هللا ىلص اهَبَعثَني َرُسوُل  :َقاَل ري اه عنه  أََن ُمَعاذا   ري اه عنها اْبِن َعبَاسٍ  َعنِ و -1
َفإِْن  اه ،َوأَِي َرُسوُل  اهِمْن َأْهِل اْلِكتَاب َفاْدُعُهْم إِى َشَهاَدِة َأْن َا إَِلَه إَِا  إَِنَك َتأْي َقْوما  » 

َض َعَليِْهْم َمَْس َصَلَواٍت ي ُكِل َيْوم َوَليَْلةٍ  اهَأْعِلْمُهْم َأَن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك فَ  َفإِْن ُهْم  ، اْفَرَ
د  ي ُفَقَراِئِهمْ  اهَأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأَن  َض َعَليِْهْم َصَدَقة  ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنيَاِئِهْم َفُرَ  ، اْفَرَ

 اهَواَتِق َدْعَوَة امَظُلوِم َفإَِنُه َليَْس َبيْنَها َوَبْنَ  ، ا لَِذلَِك َفإَِياَك َوَكَراِئَم َأْمَواهمْ َفإِْن ُهْم َأَطاُعو
 .(1)متفق عليه«. ِحَجاب  

  أعال الكافر التي عملها قبل إسامه: حكم 

   ) لقوله سبحانه:؛ فالسيئات ُتغفر له ، ثم أحسن، إذا أسلم الكافر -1
 [.31]اأنفال/(                  

 بعد إسامه. يثاب عليهاالتي فعلها الكافر  أعال اخر -1
َت أمورا  كنُت أَحنَُث ها ي ــ: أرأيملسو هيلع هللا ىلصقال لرسول اه  أنه حكيم بن حزام ري اه عنه عن

 «.َأْسَلْفَت ِمْن َخْرٍ  ـامَ َعَلـى َت َلمْ َأْس »: ملسو هيلع هللا ىلصاجاهلية هل ي فيها من يء؟ فقال له رسول اه 
  .()متفق عليه

َمْن َأْحَسَن ي اإْساِم َلـْم ُيَؤاَخْذ : »ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛ذ باأول واآخرمن أسلم ثم أساء فيؤاَخ  -3
                                                        

 ( ، واللفظ له.12( ، ومسلم برقم )1151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (، واللفظ له.113(، ومسلم برقم )1132، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 .(1)متفق عليه«. بَِا َعِمَل ي اجَاِهِليَِة، َوَمْن َأَساَء ي اإْساِم ُأِخَذ بِاأََوِل َواآِخرِ 
 م إى يوم القيامة:بقاء اإسا 

حتى يأي أمر اه وهم  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الدين باق إى يوم القيامة، يقوم به طائفة من أمة حمد 
 . ، وهم الطائفة امنصورة ؛ ما هي عليه من اتباع القرآن والسنةظاهرون

اِئَمة  ا َتَزاُل َطائَِفة  ِمْن ُأَمتي قَ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاوية ري اه عنه قال: سمعت رسول اه 
ُهـْم َمْن َخذَلـُهـْم أَْو َخاَلَفُهـْم، َحتَى يْأَي َأْمُر اه َوُهـْم َظاِهُروَن َعَى النَاسِ   «.بَأْمِر اه، اَيُر 

 عقوبة ترك الدعوة إى اه:  .()متفق عليه 

 طة.، والتضحية بكل يء ، وحياة البساان ي القرن اأول حقيقة العبادة، وحقيقة الدعوةك
وبقيت صورة  ،ثم حياة البساطة ،ثم التضحية ،جهد الدعوة أول ما خرج من حياة اأمةو

  )العبادة، ورق الشيطان من اأمة هذه اأصول العظيمة، واستعمل ضدها فيهم: 
                                         

 [.2-5/فاطر]   (                          
فقد اجتهد اأعداء عى هذه الصفات حتى أخرجوها من حياة اأمة، فانقلب احال، وصار 
اجهد والتضحية للدنيا، وصار اإنسان يسعى ليعيش بالرفاهية، وصار امجتمع يستنكر 

 وخروجها من حياة اأمة. ،وا يستنكر ترك الدعوة إى اه ،الزنى والربا ورب اخمر

وأصحابه عى كل اأمة، ثم صارت العبادة ي  ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة والدعوة ي زمن النبي  كانتو
، فحَلت باأمة امصائب والعقوبات،  فَقَل الدعاة اأمة، والدعوة عى بعض أفراد اأمة،

 وا يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها.وَكـثُر اخَـبَث ، 
  امذنب ومن تابعه ، أو سكت عنه.تكون عى ،وفعل امناهي ،وعقوبة ترك اأوامر

        )كا قال سبحانه: أما عقوبة ترك الدعوة فتكون باستبداهم بغرهم 
                                 

 .[31/]حمد (                   
                                                        

 (.111(، ومسلم برقم )2211أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (1)
 ( واللفظ له.1137(، ومسلم ي كتاب اإمارة  برقم )71، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ون بنص القرآن إن م يتب كا قال وتارك الدعوة إى اه، وكاتم البينات واهدى، ملع
                                ) سبحانه:

                               
 .]121 -152/البقرة[   (      

واجوارح ماعون الطاعات واإنفاق ،  ،، والدعوة والتعليمواللسان ماعون الذكر والدعاء
              )د اه مانع اماعون بقوله سبحانه : وقد توع

 .]7 -1/اماعون[  (                 
وقد لعن اه بني إرائيل ما كفروا باملة ، ونقضوا العهد ، وتركوا الدعوة إى اه ، واأمر 

 بامعروف ، والنهي عن امنكر ، واستبدهم هذه اأمة.
                                                  )تعاى:  قال اه -1

                                   
                                     

 .]11 -71/امائدة[   (            
                         )وقال اه تعاى : -1

                        )   
 .]111/آل عمران[
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 أصول دعوة اأنبياء والرسل - 6

 والرسل دعوة اأنبياء أصول: 

 : أموربعث اه اأنبياء والرسل بثاثة 
 .ليهع ومقدوبيان حال الناس بعد ال ..الطريق اموصل إليهبتعريف الو ..بالدعوة إى اه

اأحكام، والثالث بيان اليوم اآخر امسائل و فاأول بيان التوحيد واإيان، والثاي بيان
 واجنة والنار. ،من الثواب والعقاب من السؤال واحساب، وما فيه

وأسائه وصفاته وأفعاله، وبيان عظمة اه  فالدعوة إى اه تكون بتعريف الناس باه
الذي بيده ملكوت كل وأنه وحده اخالق امالك  ه وإحسانه إى خلقه،إنعامبيان و وقدرته،
: ، وما سواه خلوق ليس بيده يء، وأنه سبحانه امستحق للعبادة وحده دون سواهيء

(                                               )   
 [.111/اأنعام]

وأساسها وأكملها كا قال  ، وهي أصل الدعوةهافهذه أول امراتب وأحسنها وأعا
 (                                ): سبحانه
 .[33/]فصلت

اليوم اآخر بالوعظ والرغيب والرهيب ببيان أوصاف اجنة، وأهوال  لبيان ثم يليها الدعوة
 .وغر ذلك ما جري ي عرصات القيامة ، والوعد والوعيدالنار

 احال واحرام،و الفضائل وامسائل،الدعوة إى أحكام الدين ورائعه ببيان يليه م ث
 .، واآداب والسننوالواجبات واحقوق

وبيان أحوال وإى مكارم اأخاق،  ،ففي مكة كانت الدعوة إى اه وإى اليوم اآخر
 .الرسل مع أمهم

ق ها الكافر ها من آمن باه واليوم اآخر، وَرِ لبَ فتقَ ، وي امدينة أكمل اه الدين باأحكام 
 ،وأعز اه أهل اإيان،وخذل الكفار،ثم دخل الناس ي دين اه أفواجا  بعد فتح مكة.وامنافق

                             )قال اه تعاى : 
 .[3 -1/]النر (                     
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 لدعوة إى اه :القدوة ي ا 

 القدوة ي الدعوة إى اه هم اأنبياء والرسل ، الذين اصطفاهم اه واختارهم ورَبـاهم.
بااقتداء هدي َمْن سبقه من اأنبياء والرسل عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصأمر اه عزوجل رسوله حمدا  وقد 

 .خصوصعى وجه ا ملسو هيلع هللا ىلصه باتباع ملة إبراهيم رَ الصاة والسام عى وجه العموم، وأمَ 
، والوقت ،وامال ،بالنفس، بكل يءمن أجل الدين هي التضحية  ملسو هيلع هللا ىلص وملة إبراهيم

 .والولد ،الزوجةاأهل ، وو ،والبلد
، وااقتداء به ي ميع أحواله، إا ما خصه اه  ملسو هيلع هللا ىلص باتباع الرسولنحن وأمرنا اه سبحانه 

 . ، وأخاقهوأعاله، فهو قدوة كل مسلم ي نيته، وتوحيده، وإيانه، وأقواله، به

                      ) :ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله قال اه تعاى  -1
                                            

 . [21 -12اأنعام/] (                 

                                )قال اه تعاى: و -1
                                       

 .[113-111النحل/]  (                                         

            ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى أمة حمد و -3
 .[11اأحزاب/] (      جئ

                           )قال اه تعاى: و -1
                                          

 سرة اأنبياء ي الدعوة إى اه:  .[151/اأعراف]  (            

 .ر اأنبياءتؤخذ من ِس  ، أعال اأنبياء، وأخاق اأنبياء
، واغَرت أقدامهم ي سبيل اه، وبذلوا فاأنبياء قطعوا امسافات ي سبيل الدعوة إى اه

من أجل ، أمواهم وأنفسهم من أجل إعاء كلمة اه، وعرق جبينهم، وتشققت أقدامهم
 .ر دين اهـنص

 وُجرحوا وجاعوا، وأوذوا، وهاجروا وُأخرجوا، وقاتلوا وُقتلوا، وي سبيل اه ابتُي اأنبياء
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ـهموا وُربوا، َفَرحِ رواـِوُزلزلوا وطُردوا، وُشتموا وُعي ، رهم اهــُموا وصروا حتى نص، وات 
 .هم اخلق من الكفر والنار اه وأنقذ

                ) قال اه تعاى: -1
 . [31اأنعام/] (        

                          ) قال اه تعاى:و -1
                                                   

                                   ) 
 . [111 -111/]يوسف

                               )قال اه تعاى: و -3
 :دعوةبعد ال أحوال الناس  .[111/آل عمران ]  (                        

 الناس بعد دعوة اأنبياء والرسل هم إما أن يؤمنوا أو ا يؤمنوا:

ليتبن الصادق  ؛ يعاديه الناس ويؤذونهوقد وابتاه بالراء والراء،  تعاى،فمن آمن امتحنه اه 
 .أعظم وأدومبا هو  يؤمه ومن م يؤمن هم عوقب با ،وامؤمن من امنافق من الكاذب،

سواء آمنت أم كفرت، لكن امؤمن حصل له اأم  ، من حصول اأم لكل نفس فا بد
قد  والكافر، ي الدنيا ي البداية، ثم تكون له العاقبة احميدة ي الدنيا واآخرة امؤقت

 .ي الدنيا واآخرة امؤبد ي اأم ثم يصر اموهومة ابتداء،وامتعة حصل له النعمة 

                ) قال اه تعاى: -1
 .[3-1 العنكبوت/] (       

               ) قال اه تعاى:و -1
                                         

 .[121 -122آل عمران/ ] (               
                ) قال اه تعاى:و -3

 .[55التوبة/] (     
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 :أعال اأنبياء والرسل وأتباعهم 

 اأنبياء والرسل أكمل الناس إيانا  ويقينا  ، وأحسنهم أخاقا  وآدابا  ، وأفضلهم أقواا  وأعاا .
 .وقد أعطى اه ميع اأنبياء والرسل شيئن ما : اإيان ، واأعال الصاحة

 بإباغ ذلك للناس، وأمر هذه اأمة با أمر به اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام.وأمرهم 
 اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام وأتباعهم يسرون ي اأرضوللقيام بذلك كان 

ويدعوهم  ، وحملون للناس التوحيد واإيان واأعال الصاحة،اأخاق احسنةبالدين و
 ، واأخاق احسنة. واأعال الصاحة، اإيان باه  إليهمحب يء وكان أ ،إليها

 .إى قصور اجنةو..  إى نعيم اجنةو..  إى رضوان اهووكانت أشواقهم إى رؤية رهم.. 
من ، جعلنا اه وإياكم  جاهدوا وبَلغوا وصروا، فري اه عنهم ورضوا عنهو صَدقوا وقد

                 )اتبعوهم بإحسان: 
                                   

 .[111/التوبة]  (     

، واأصول التي كانوا وسرهم ي جال الدعوة إى اه ،وهذه صور من تربية اه هم
 ليقتدي ها كل داع إى اه عز وجل.  يدعون ها إى اه ؛

 عظيمة ي القرآن أخبارا ، وي السنة تطبيقا  وسلوكا .وقد جاءت تلك اأصول ال
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 أصول من دعوة اأنبياء والرسل

 الدعوة إى التوحيد واإيان باه، وعبادته وحده ل ريك له:  
   (                 ) قال اه تعاى: -1
 . [15اأنبياء/]
              )قال اه تعاى: و -1

 . [1-1اإخاص/]  (    
                         )  قال اه تعاى:و -3

                             
 إباغ دين اه إى الناس والنصح هم:   . [32النحل/]  (       

             ) قال اه تعاى: -1
                                     

 . [11 -32اأحزاب/] (     
          ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن نوح و -1

 . [21اأعراف/] ( 
                             ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى محمد و -3

 دعوة الناس وغشياهم ي البيوت واأسواق والقرى واأمصار:   .[27امائدة/]   (                            

             ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى موسى  -1
 . [11-11طه/]  (           
                        ) قال اه تعاى:و -1

                                  )   
 . [11-11/]يس
                                 ) قال اه تعاى:و -3

  .[7/الفرقان] (           
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عرض نفسه بَـعهم ي منازهم، يدعوهم إى اه، ويَ ــتْ ـويَ ، يزور الناس ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه  -1
 .(1)أخرجه أمد «.ْفِلـُحواـَيا َأَها النَاُس ُقوُلوا َا إَلـَه إَا اه تُ »يقول: عى القبائل، وكان 

 عاد سعد بن عبادة ري اه عنه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد ري اه عنها أن النبي و -5
اأَوَثان َواليَـُهوِد...  حتََى َمَر بَِمـْجلٍِس فِيِه َأْخاط  ِمَن امُْسِلـِمَن، َوامْركَِن َعبََدةِ  - وفيه -

 .()متفق عليه، ُثَم َوَقَف فنزَل، َفَدَعاُهـْم إَى اه، َوقَرَأ َعَليْـِهـُم الُقْرآَن... ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَلـَم َعَليْـِهـُم النَبِي  
  :دوام الثناء عى اه وذكره واستغفاره ي ميع اأحوال 

            ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن إبراهيم  -1
 . [11 -32إبراهيم/] (                     

                     ) :ملسو هيلع هللا ىلص يوسفقال اه تعاى عن و -1
                             ) 

  .[111/يوسف]
 .(6)أخرجه مسلمَعَى ُكِل َأْحيَانِـِه. َيْذُكُر اه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن النَبِي  و -3
ي ـيُـَغاُن َعَى َقْلبِي، َوإنِ ـإَنـُه لَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن اأغر امزي ري اه عنه أن رسول اه و -1

 .()أخرجه مسلم «.أَْستَْغِفُر اه ي اليَوِم ِماَئَة َمَرةٍ 
  :الكتابة إى ملوك الكفار بالدعوة إى اه 

، َوإَى النََجاِي، َوإَى ُكِل  ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه َأَن النَبَِي عن أنس ري  ى، َوإَى َقيَْرَ َكتَـَب إَى كِْرَ
 .()أخرجه مسلمَيْدُعوُهـْم إَى اه َتَعاَى.  ،َجبَارٍ 
 :الدعاء للمركن باهداية 

                        )قال اه تعاى:  -1
 . [115/]النحل (                        

إَن َدْوسا   ه،َقِدَم الط فيُْل َوأْصَحاُبـُه َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل ا :عن أي هريرة ري اه عنه قالو -1
                                                        

 (.12213/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 ( واللفظ له.1721(، ومسلم برقم )5223، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.373برقم ) خرجه مسلمأ( 3)
 (.1711برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1771برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 «.ِهـمْ ـَواْئِت ب الَلـُهـَم اْهِد َدْوسا  »ْت، َفاْدُع اه َعَليْـَها، َفِقيَل: َهَلَكْت َدْوس  َفَقاَل: ـََقْد َكَفَرْت َوأب
 .(1)متفق عليه 
، َفَدَعْوُتـَها ـعن أي هريرة ري اه عنه قال: ُكنُْت أْدُعو أِمي إَى اإْساِم َوِهَي ُمْش و -3 ِرَكة 

اه أْن  َفاْدعُ  ه...ْلُت: َيا َرُسوَل ا: قُ -وفيه  – ...َما أْكَره ملسو هيلع هللا ىلصَفأْسَمَعتْني ي َرُسوِل اه  َيْوما  
 .()أخرجه مسلم «.الَلـُهـَم اْهِد أَم أي ُهَرْيَرةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَي أَم أي ُهَرْيَرَة، َفَقاَل َرُسوُل اه َيـْهدِ 

َيـْحكي نبيّا  ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اه بن مسعود ري اه عنه قال: َكأِي أْنُظُر إَى النَبِِي و -1
َبـُه َقْوُمُه َفأْدَمْوُه، َوُهَو يَ  الَلـهَم اْغِفْر لَِقْومي َفإَنـُهـْم »ـْمَسُح الَدَم َعْن َوْجِهِه َوَيـُقوُل: اأنبِيَاِء، َرَ

 : كفار امعاندينالإظهار العزة واَجَلد أمام   .(6)متفق عليه «.ا َيـْعَلـُمونَ 
                                  ) قال اه تعاى: -1

                                        
                                             

 .[52 -53]هود/   (                 
                                   ) قال اه تعاى:و -1

                                    
 .[123 -121]اأنعام/   (           

                ) قال اه تعاى:و -3
 .[1]اممتحنة/   (               

ۓ        ) :عن سحرة فرعون ما آمنوا باه قال اه تعاىو -1
                      

 : الغلظة والشدة عى الكفار وامنافقن امعاندين  .[73-71]طه/  (       

 .[12]الفتح/ (              ) اه تعاى: قال -1
                                                        

 ( واللفظ له.1511(، ومسلم برقم )1237، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.1721(، واللفظ له، ومسلم برقم )1177، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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           ) اه تعاى: قالو -1
 .[73]التوبة/ (  

            ) اه تعاى: قالو -3
 : مداراة الكفار عند اخوف واخطر  .[113]التوبة/ (     

               )اه تعاى:  قال -1
 .[11]آل عمران/  (                 

            ) وقال اه تعاى: -1
 ى اه، وإى الطريق اموصلة إليه، وما للمدعوين بعد القدوم عليه:الدعوة إ  .[112]النحل/ (              

                 ) قال اه تعاى: -1
 .[111يوسف/] (  

                      ) قال اه تعاى:و -1
 .[115النحل/] (                              

              ) قال اه تعاى:و -3
 : ، وإرسال الرسل منهم دعوة الناس بلغتهم  . [7الشورى/] (         

             ) قال اه تعاى: -1
 . [1إبراهيم/] (        

                                 ) قال اه تعاى:و -1
 التوازن بن العبادة والدعوة:   . [121/عمران ]آل (    

                    ) قال اه تعاى: -1
 . [5 -1امزمل/]  (              

                       )قال اه تعاى: و -1
 .[7-1امدثر/] (            
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   ِكر أحوال اأمم مع اأنبياء عليهم الصاة والسام:ذ 

               ) قال اه تعاى: -1
 .[111هود/] (   

             ) قال اه تعاى:و -1
 . [111يوسف/] (           

 الستمرار بالدعوة إى اه، وعدم اللتفات إى امعارضن:   .[172اأعراف/]  (         )   قال اه تعاى:و -3

           ) قال اه تعاى: -1
 . [22-21احجر/]    (         

              ) قال اه تعاى:و -1
 . [15-11القلم/] (     

                               ) قال اه تعاى:و -3
                                     

 . [17 -12القصص/]  (     
                         )  قال اه تعاى:و -1

 ين: عدم احزن واأسف عى من م يقبل الد  .[51-51الفرقان/]  (        

                         )قال اه تعاى:  -1
 . [7 -2الكهف/]  (                         

ۓ             ) قال اه تعاى:و -1
 . [33اأنعام/] (   

                             ) قال اه تعاى:و -3
 البشارة والنذارة:   . [1فاطر/]  (                           
             )قال اه تعاى:  -1
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 . [17 -15اأحزاب/]  (                   

                            ) قال اه تعاى:و -1
 [.12 -11/اأنعام] (                                       

ِمْن أْصَحابِـِه ي  إَذا َبـَعَث أَحدا   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أي ُموَسى ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه و -3
واـفِ ـنَ ـَبِروا َوا تُ »َبـْعِض أْمِرِه، قال:  وا َوا ُتَعِرُ  ف والنهي عن امنكر: اأمر بامعرو  .(1)أخرجه مسلم«.ُروا، َوَيِرُ

           ) قال اه تعاى: -1
            

                  
 . [157اأعراف/] (       

                  ) قال اه تعاى:و -1
                       )  
 دهم باجنة عى ما عملوا: ربط قلوب امؤمنن برهم، ووع    . [111/]آل عمران

                            ) قال اه تعاى: -1
                                    

 . [ 17 -12/]يوسف (          
                                      ) قال اه تعاى:و -1

  .[3-1/الطاق] (                                
َيا ُغاُم إِي ُأَعِلـُمَك َكِلـَاٍت، ملسو هيلع هللا ىلص: »عن ابن عباس ري اه عنها قال: قال رسول اه و -3

أَلَت َفاْسَأِل اه، َوإَذا اْستََعنَْت َفاْستَِعْن اْحَفِظ اه َيـْحَفْظَك، اْحَفِظ اه َتـِجُدُه ُتـَجاَهَك، إَذا َس 
ٍء َقْد َكتَـبَـُه اه بِاه، َواْعَلـْم َأَن اأَُمَة َلو اْجتَـَمعَ  ٍء َلـْم َينَْفُعوَك إَا بَِيْ ْت َعَى َأْن َينَْفُعوَك بَِيْ

ٍء َلـْم َيُر   وَك بَِيْ ٍء َقْد َكتَـبَـُه اه َعَليَْك، ُرفَِعِت َلَك، َوَلو اْجتَـَمُعوا َعَى َأْن َيُر  وَك إَا بَِيْ
ُحُف  ، اأَقامُ   .()أخرجه أمد والرمذي«. َوَجَفِت الص 

                                                        

 (.1731برقم ) جه مسلمأخر( 1)
 (.1512(، وأخرجه الرمذي برقم )1222/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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َمْن َيْضَمْن ي َما َبْنَ َلـْحيَيْـِه، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه عن رسول اه و -1
 : ُحـسن الكام مع الناس  .(1)أخرجه البخاري «.نَةــجَ َوَما َبْنَ ِرْجَليْـِه أَْضَمْن َلـُه ا

                            ): قال اه تعاى -1
 .]71-71اأحزاب/[(                        
                         ): قال اه تعاى و -1

 .]53اإراء/[(             
                                 ): قال اه تعاىو -3

                                                                        
  عدم سؤال اأجر عى الدعوة:  .]12-11طه/[(                                     

                 ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن حمد  -1
 . [17سبأ/] (  

                               ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن نوح و -1
                                )  

 . [112 -115الشعراء/]
                        ) قال اه تعاى:و -3

 : اخلق رمـة   .[11-11/يس] (                  
                                       ): قال اه تعاى -1

 . [152/]آل عمران (                               

 .[117اأنبياء/] (     ) قال اه تعاى:و -1

إِي َلـْم »قال:  ، ركنـعن أي هريرة ري اه عنه قال: قيل يا رسول اه: ادع عى امشو -3
 .()أخرجه مسلم «.ُأْبعْث َلَعانا ، َوإَنَا ُبـِعثُْت َرْحـَمة  

                                                        

 (.2171برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1522برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
661 

  :الرأفة والشفقة 

          ) قال اه تعاى:
  .[111بة/التو] (    

  :اللن والعفو والصفح 

              ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى محمد  -1
                     

 . [152آل عمران/] (  
                           )قال اه تعاى: و -1

 . [12 -15/]احجر  (                 
                     ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى محمد و -3

 . [111-122اأعراف/]  (                    
 . [12الزخرف/]  (       ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى محمد و -1
      ) قال اه تعاى موسى وهارون عليها الصاة والسام:و -5

 : الصـدق  . [11-13طه/] (        

                ): قال اه تعاى -1
                                

 . [35 -33الزمر/] (      

 . [11مريم/]    (         )قال اه تعاى: و -1
                                     ) قال اه تعاى:و -3

                                              
 الصبـر:    .[57-51/]مريم (       

                )قال اه تعاى:  -1
 . [31اأنعام/] (        
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                                  ) قال اه تعاى:و -1
  .[131/]طه (                    

 . [21الروم/] (                    )قال اه تعاى: و -3
            ) قال اه تعاى:و -1

                                       
  .[111-112/النحل] (                  

 : اإخـاص  . [7 -5امعارج/] (                      )قال اه تعاى: و -5
 . [1الزمر/]   (         )قال اه تعاى:  -1

              ) قال اه تعاى:و -1
 . [25غافر/] ( 

                                    ) :قال اه تعاىو -3
  .[11-11/]الزمر (     

                        ) قال اه تعاى:و -1
 اجود واخدمة والتواضع:   .[5/]البينة (         

                ) قال اه تعاى: -1
 . [17-11الذاريات/] (              

                        ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن موسى و -1
                                    

  .[11-13القصص/] (                                        
                             ) قال اه تعاى:و -3

  .[112-115/الشعراء] (       
ا ُتطُْروي َكَا َأطَْرِت النََصاَرى »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر ري اه عنه قال: سمعت النبي و -1

 .(1)أخرجه البخاري «.َعبُْداه َوَرُسوُلـهُ  َفُقوُلوا ،َفإَنَا َأنا َعبُْدهُ  ،اْبَن َمْرَيـمَ 
                                                        

 (.3115برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 عراض عن زينة احياة الدنيا: اإ 
                 )قال اه تعاى: -1

 . [131طه/]  (  

                       ) قال اه تعاى:و -1
                                       

 .[11]الكهف/  (  
                            ) قال اه تعاى:و -3

 والرهيب من امعاي:  ، الرغيب ي الطاعات  .[12 -11/احجر]  (                   

            ) قال اه تعاى: -1
                

 .[11-13النساء/]  (      
  (                       ) قال اه تعاى:و -1
 .[31/]آل عمران 
                       ) قال اه تعاى:و -3

 امسارعة إى فعل اخرات:   .[21/النحل ]  (                

     ) :عن اأنبياء عليهم الصاة والسام  قال اه تعاى -1
 . [21اأنبياء/] (          

                    ) قال اه تعاى:و -1
                           

 امجاهدة بامال والنفس إعاء كلمة اه:   .[131 -133/]آل عمران (        

          ) قال اه تعاى: -1
                            

 . [12 -11التوبة/] (          
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                         ) قال اه تعاى:و -1
 . [15/]احجرات (               

                             ) قال اه تعاى:و -3
 يل اه: اجهاد ي سب  . [51 -51/]الفرقان (      

                )  :قال اه تعاى -1
 . [112آل عمران/]  (      

           )  قال اه تعاى:و -7
 . [73التوبة/] (    

                     )  قال اه تعاى:و -3
 . [11التوبة/] (                

                        )  قال اه تعاى:و -1
 العلم وتعليمه:  تعُلم  .[71/]النساء (                                

                      )  :قال اه تعاى -1

  .[12/ ]حمد  (     

                           ) قال اه تعاى: و  -1
 . [111طه/]  (          

               )مع اخر:  ملسو هيلع هللا ىلصي قصة موسى  قال اه تعاىو -3
                                         
                                                        

  .[22-21الكهف/] (                             ڭ

            ) قال اه تعاى:و -4
 .[1اجمعة/]  (         

                            ) قال اه تعاى: و -5
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                                        )  
 وكثرة ذكر اه: ، تطهر النفس، وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة   .[72/]آل عمران

              )قال اه تعاى:  -1
 . [22-27احجر/] (      

                          )قال اه تعاى: و -1
                       

 . [17 -15/]السجدة (                                             
            )قال اه تعاى: و -3

                             
 . [11 -11اأحزاب/] (                       

َتْسأُلـُه َخاِدما ، ملسو هيلع هللا ىلص عنه أََن َفاطَِمَة َرِيَ اه َعنْـَها َأتِت النَبَِي عن أي هريرة ري اه و -1
َأَا َأُدل ِك َعى َما ُهَو َخْر  َلِك ِمْن َخاِدٍم؟ »قال: « َما َأْلفيْتِيِه ِعنَْدَنا»َفَقاَل:  ،َوَشَكِت الَعَمَل 

َوَثاثَِن، َوُتَكِريَن أَْربعا  َوَثاثَِن ِحَن َتْأُخِذيَن  ُتَسبِِحَن َثاثا  َوَثاثَِن، َوَتـْحـَمِديَن َثاثا  
 القيام بالدعوة ي ميع اأوقات واأحوال:   .(1)عليه متفق«.َمْضَجَعِك 

                                   )قال اه تعاى:  -1
 .[111/]يوسف (     

ۓ                                 ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن نوح و -1
                                    

 .[2 -5نوح/] (                                   

 َأَخَذ َعَليْنَا َفبَاَيـْعنَاُه، َفَقاَل فِيَا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة بن الصامت ري اه عنه قال: َدَعاَنا النَبِي  و -3
ِرَنا، َوأَثَرٍة َعَليْنَا، َوَأْن ا ـِرَنا َوُيْس ـَأْن َباَيـَعنَا َعَى الَسْمع َوالَطاَعِة ي َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا، َوُعْس 

 .()متفق عليه .«َأْن َتروا ُكْفرا  َبَواحا  ِعنَْدُكْم ِمَن اه فِيْـِه ُبْرَهان   اَ إ»ُننَازَع اأَْمَر َأْهَلـُه: 
                                                        

 ( واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )3113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1712(، واللفظ له، ومسلم برقم )7152( )7155، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  :الشورى 

                                ) قال اه تعاى: -1
                                   ) 

 . [152آل عمران/]

                                ) قال اه تعاى:و -1
                                                        

 قوة اليقن عى اه والتوكل عليه:   . [31 -32الشورى/] (                    
                         ) قال اه تعاى: -1

                                    
                          

 . [11التوبة/]  (         

          ) قال اه تعاى:و -1
      ) 

 .[23-21الشعراء/]
                        ) :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن هود  قال اه تعاىو -3

 الدعاء والفزع إى الصاة ي ميع اأحوال:   .[52/د]هو   (                   

                 )قال اه تعاى:  -1
                                   

 . [13-2القمر/] (    
             ):تعاى اه قالو -1

                                          ) 
 . [11 - 2اأنفال/]
 (                    ) قال اه تعاى:و -3
 . [153البقرة/]
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َا َنْفَهُمُه َوَا  ى َمَس َشيْئا  ـإَِذا َصلَ  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه كان :قال ري اه عنه صهيبعن و -1
 ي َقْد َذَكْرُت َنبِيّا  ـَفإِنِ » :َقاَل  ، َقاَل َقاِئل  َنَعمْ « ؟تُْم يـَفطِن»  :ملسو هيلع هللا ىلص اهُل َقاَل َفَقاَل َرُسو ،َحِدُثنَا بِهِ 

أَْو َكلَِمة  َشبِيَهة  « َمْن ُيَكافُِئ َهُؤَاِء َأْو َمْن َيُقوُم هَُؤَاءِ  :ِمْن َقْوِمِه َفَقاَل  ِمَن اْأَنبِيَاِء ُأْعطَِي ُجنُودا  
إَِما َأْن ُأَسِلَط  : اْخَرْ لَِقْوِمَك َبْنَ إِْحَدى َثَاٍث  :إَِليْهِ  اهَفَأْوَحى »  : َقاَل  - َانُ َشَك ُسَليْ  - ِهَِذهِ 

َأنَت  :َفاْستََشاَر َقْوَمُه ي َذلَِك َفَقاُلوا»  : َقاَل « َأِو امَْوَت  ،َأِو اجُوعَ  ،ِمْن َغْرِهمْ  َعَليِْهْم َعُدّوا  
َوَكاُنوا َيْفَزُعوَن إَِذا َفِزُعوا »  :َقاَل « َفَقاَم إِى َصَاتِهِ »  :َقاَل « لَِك إَِليَْك َفِخْر َلنَاَنِكُل ذَ  اه ،َنبِي  

 تقديم الشكوى والسؤال إى اه ي ميع اأحوال:   .(1)أخرجه أمد . «إِى الَصَاةِ 

            ) : ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن يعقوب  -1
 . [12/يوسف] ( 

              ) :قال اه تعاىو -1
              ) 

 . [11-13اأنبياء/]
                          ) تعالـى: ه قـال او -3

                                    
 .[21-12اأنبياء/]  (            

                             ) تعالـى: ه قـال او -1
                                      

 لزوم البيئة الصاحة وهجر بيئة السوء:  .[12-11/]يونس  (            

 .[112التوبة/] (        ): قال اه تعاى -1
           ) تعالـى:ه قـال او -1

                   
 .[11الكهف/] (  

               ) قال اه تعاى:و -3
                                                        

 (.11237/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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                        )  
 .[11-11القصص/]

                         )قال اه تعاى: و -1
 : امروعة العتمـاد عى اه مع اأخذ باأسباب  .[21اأنعام/] (                      

                 ) قال اه تعاى: -1
 . [111اأعراف/]  (                  

                ) تعالــى:ه قـال او -1
 . [17 اأنفال/] (         

                            ) تعالــى:ه قـال او -3
 . [21 اأنفال/] (    

ا إَلـَه إا اه َوْحَدُه، أََعَز »كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -1
َء َبـْعَدهُ ُجنَْدُه، َوَنَرَ َعبْ   : ادةامتثال أوامر اه وإن كانت عى خاف الع  .(1)متفق عليه«. َدُه، َوَغَلَب اأَْحَزاَب َوْحَدُه، َفا َيْ

ــغي زوجته وولده بوادٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالسفينة عى اليابسة، وترك إبراهيم  ملسو هيلع هللا ىلصكا صنع نوح  ر ذي زرع، ـــ
ــوُأمر موس ِب البحر، بأخذ احية  ملسو هيلع هللا ىلصى ـــ  عز وجل.  امتثاا  أمر اهر؛ واحج وَرْ

                                  )  قال اه تعاى: -1
                                              

 . [31 -37هود/]   (     
                                  ) قال اه تعاى:و -1

 . [37إبراهيم/](                        

             ) قال اه تعاى:و -3
                       

 . [11-17  طه] (      
                                                        

 (.1711(، وأخرجه مسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                              )قال اه تعاى: و -1
                                    

                                    
 ل اأذى والطرد ي سبيل الدعوة إى اه تعاى: حمُ    .[21 -21الشعراء/] (                                     

      ):قال اه تعاى -1
                  ) 

 . [111البقرة/]
            ) قال اه تعاى:و -1

 . [11إبراهيم/] (      
             ) قال اه تعاى:و -3

 . [31اأنفال/] (     
َعَليَْك َيوم  َكاَن أََشَد ِمْن يوِم َهْل َأتى ملسو هيلع هللا ىلص: عن عائشة ري اه عنها أها قالت للنبي و -1

َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَشد  َما َلِقيُت ِمنْـُهـْم َيوَم الَعَقبَِة، إْذ َعرْضُت »ُأُحٍد؟ َقاَل: 
، َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهـُموم  يَل بِن َعبِْد ُكاٍل، َفَلـْم ُيـِجبْني إى َما َأَرْدُت ـَنْفِي َعَى اْبِن َعبِْد َيالِ 

 .(1)متفق عليه«. َعَى َوْجِهي، َفَلـْم َأْستَِفْق إَا َوَأنا بَِقْرن الثََعالِِب 
، َلَقْد أُ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال: قال رسول اه و -5 ِخْفُت ي اه َوَما ُيـَخاُف َأَحد 

، َوَلَقْد َأتْت َعَي َثاُثوَن ِمْن َبْنِ َيوٍم َوَليَْلٍة َوَما ي َولِبِاٍل َوَلَقْد ُأْوِذيُت ي اه َوَما ُيْؤَذى أَ  َحد 
ء  ُيَواِريِه إْبُط بِالٍ   والستهزاء: يرالصر عى الهام والتع  .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «.َطَعام  َيْأُكُلـُه ذو َكبٍِد إا َيْ

                                            ) قال اه تعاى: -1
 .[51 -51الذاريات/] (                         

           ) قال اه تعاى:و -1
 .[11اأنعام/]  (  

                                                        

 (.1725(، واللفظ له، ومسلم برقم )3131، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.151(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )1171رمذي برقم )/أخرجه الصحيح( 1)
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 (                   )قال اه تعاى: و -3
 . [21/]الروم
            ) قال اه تعاى:و -1

 .[22-27احجر/] (       
                           ) قال اه تعاى:و -5 

                                                   
 أعداء وإن كثروا: التوكل عى اه، والشجاعة والثبات أمام ا  .[2 -2احجر/] (       

                ) قال اه تعاى: -1
                 

 . [71يونس/]  ( 
             ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن هود و -1

                      
 .[52-51هود/] (       

                               ) اه تعاى: قالو -3
 الستفادة من قدرة اه لكشف الكربات وقضاء احاجات:   .[112/]آل عمران (             

                                 )    قال اه تعاى: -1
                                 ) 

  [.11  -13 اأنبياء/]
                    )    قال اه تعاى:و -1

                            
  [. 11  -17 اأنبياء/] ( 

                          )    قال اه تعاى:و -3
                                    

  [. 21  -12 اأنبياء/] (            



 
661 

           ) قال اه تعاى:و -1
                  

 العناية بذوي امكانة:   . [21البقرة/] (  
          ) قال اه تعاى: -1

 .[11-13غافر/]  (    
             ): ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى موسى و -1

                                         
 . [12 -11طه/] (                

 َرة  ِمَن اليَـُهوِد آَمَن يَ ـَلو آَمَن ي َعَش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -3
 : الستقامة عى الدين ظاهراً وباطناً   .(1)متفق عليه «.اليَـُهودُ 

                            )  قال اه تعاى: -1
                                           )

 . [113 -111هود/]

                          ):قال اه تعاىو -1
                                     

                                       
 .[33 -31 /]فصلت  (                           

                        ):ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن شعيب و -3
                                       

 .[11 هود/](                  
اللهم ارزقنا ااستقامة عى الدين ظاهرا  وباطنا ، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أررنا 

 ا، وما أنت أعلم به منا، أنت امقدم وأنت امؤخر، ا إله إا أنت.وما أعلنّ 
                                                        

 (.1723(، واللفظ له، ومسلم برقم )3211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الثاني عشرالباب 
 

 كتاب اجهاد ي سبيل اه

 ويشتمل عى ما يي:    

 ، ويشمل :اجهاد ي سبيل اه  -1
 اجهــــــاد ي سبيل اه فضائل -1
 ي سبيل اه أحكام اجهاد -7
 ي سبيل اه امجاهدينأحكام  -3
 ي سبيل اه القتالأحكام  -4
 الغنائمأحكام  -5

 امسلمن ، وتشمل : أحكام غر -7

 الذمــــــة أهل -1

 اأمان أهل -7
 اهدنـــة أهل -3
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 اجهاد ي سبيل اهكتاب 
 فضائل اجهاد ي سبيل اه -1

 :تعاى هو بذل الطاقة والوسع ي قتال الكفار ابتغاء وجه اه اجهاد ي سبيل اه. 

 :أركان نرة الدين 
 أركان:أربعة لنرة الدين 

                           الدعاء:  :اأول
 [.112البقرة/ ]              

                                    : الدعوة إى اه: الثاي
                                                    

 [.11الصف/ ]        
                           : اجهاد ي سبيل اه: الثالث

 [.2التحريم/ ]       
                          : الصر: الرابع

 [.111/ آل عمران]
 ي سبيل اه  حكمة مروعية اجهاد : 

، وإخراج هالعليا، ويكون الدين كله  لتكون كلمة اه هي ،رع اه اجهاد ي سبيل اه -1
ع الظلم والفساد، وماية نْ ر اإسام، وإقامة العدل، ومَ ـالناس من الظلات إى النور، ونش

 امسلمن، ورد كيد اأعداء وقمعهم. 

رع اه اجهاد ابتاء  واختبارا  لعباده؛ ليتبن الصادق من الكاذب، وامؤمن من  -1
امجاهد والصابر، وليس قتال الكفار إلزامهم باإسام، ولكن إلزامهم  امنافق، وليُـعلم

  ه.حتى يكون الدين كله  ، باخضوع أحكام اإسام

 وُتغفر به الذنوب، ، ُيذهب اه به اهم والغم،نةاجهاد ي سبيل اه باب من أبواب اج -3
 يل اه:فضل اجهاد ي سب  وُتنال به الدرجات العى ي اجنة. 



 
6611 

                              ) :قال اه تعاى -1
                                           

                 )  
 .[171-122/آل عمران]
                       ) :قال اه تعاىو -1

 .[71/النساء]  (                                 

             ) :قال اه تعاىو -3
         جئ     

 .[11-11]التوبة/  (         

َمثَُل امُـَجاِهِد ي »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: سمعت رسول اه و -1
َكَمثَِل الَصاِئِم الَقاِئِم، َوَتَوَكَل اه لِْلـُمـَجاِهِد ي  -َواه َأْعَلـُم بَِمْن ُيـَجاِهُد ي َسبِيِلـهِ -اه َسبِيِل 

 .(1)متفق عليه«. ، َأْو َيْرِجَعُه َسالِـا  َمَع أَْجٍر َأْو َغنِيَمة َسبيِلـِه بَِأْن َيتََوَفاُه َأْن ُيْدِخَلـُه اجَنَة

 إِيَان  » :َفَقاَل  ؟َأْفَضُل  اْلَعَملِ  َأي   :ُسئَِل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل  َأنَ ري اه عنه أي هريرة عن و -5
 .«َمْرُور   َحج  » :َقاَل  ؟َماَذا ُثمَ  :ِقيَل «٬ا َسبِيلِ  ي ِجَهادُ ـالْ »:َقاَل ؟َماَذا ُثمَ :ِقيَل  «هِ ـَوَرُسولِ  ٬بِا

 فضل اإنفاق ي سبيل اه:   . ()متفق عليه

               )قال اه تعاى: -1
 . [121]البقرة/ (            

َسبِيـِل اه َدَعـاُه  يَفَق َزْوَجْنِ َمْن َأن»ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريـرة ري اه عنـه عن النبي و -1
 فضل الغبار والصيام ي سبيل اه:   .(6)متفق عليه «.َخَزَنـُة اجَنَـِة ُكل  َخَزَنـِة َباٍب: َأْي ُفـُل َهُلـَم.. 

َرْت َقَدَماُه ي َسبِيِل اه ـَـَمِن اْغب»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي عبس ري اه عنه أن رسول اه  -1
 .()أخرجه البخاري«. َعَى النَارِ  َحَرَمُه اهُ 

                                                        

 (.1172(، واللفظ له، ومسلم برقم )1717، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.13( واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1117(، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.217برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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َصاَم َيْوما  ي  َمنْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال: سمعت النبي و -1
 .(1)متفق عليه«. َسبِيِل اه َبـَعَد اه َوْجَهُه َعِن النَاِر َسبِْعَن َخِرْيفا  

  :فضل من احتبس فرساً ي سبيل اه 

َمْن اْحتَـبََس َفَرسا  ي َسبِيِل اه إيَانا  بِاه، : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي 
 .()أخرجه البخاري«. َوْعِدِه، َفإَن ِشبَـَعُه َوِرَيـُه، َوَرْوَثُه، َوَبْوَلـُه ي ِميَزانِـِه َيْوَم الِقيَاَمةِ َوَتْصِديقا  بِ 

  :فضل الغدوة والروحة ي سبيل اه 

َلَغْدَوة  ي َسبِيِل اه َأْو َرْوَحة  َخْر  ِمَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي 
نْ   .(6)متفق عليه«. يَا َوَما فِيَهاالد 
  :درجات امجاهدين ي سبيل اه ي اجنة 

إَن ي اجَنَِة ِماَئَة َدَرَجٍة أََعَدهـَا اه  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال النبي 
َواأرِض، َفإَذا َسأَلتُـُم اه َفاْسأُلوُه  لِْلـُمـَجاِهِديَن ي َسبِيِل اه، َما َبْنَ الَدَرَجتَِن َكَا بَْنَ الَسَمـاءِ 

«.  اجَنَةِ الفـِْرَدْوَس َفإَنـُه َأْوَسُط اجَنَِة، َوأَْعَى اجَنَِة، َوَفْوَقُه َعْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أَنـَهارُ 
 .()أخرجه البخاري

  :فضل الشهادة ي سبيل اه 

              )  قال اه تعاى: -1
                                             

                          )   
 . [171 - 122]آل عمران/ 
 َة ُيـِحب  َأْن َيْرِجَع إَى ــَما َأَحد  َيْدُخُل اجَنَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه عن النبي و -1

ٍء إا الَشِهيدُ  ْنيَا َوَلـُه َما َعَى اأَْرِض ِمْن َيْ نْ  ، الد  يَا َفيُـْقتََل َعْرَ َيتَـَمنَى َأْن َيْرِجَع إَى الد 
 .()متفق عليه«. لِـَا َيَرى ِمَن الَكَراَمةِ ، َمَراٍت 

                                                        

 (.1153(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1153برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1111(، ومسلم برقم )1721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1721برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1177سلم برقم )(، واللفظ له، وم1117، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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  ي سبيل اه: كرامات الشهيد 

رح من اجنة حيث ـل معَلقة بالعرش،تسر،ها قناديـأرواح الشهداء ي أجواف طر خض
والريح ريح ، من ُجرح جرحا  ي سبيل اه جاء يوم القيامة اللون لون الدم ، وشاءت

 الَدْين. ر الذنوب كلها إا، والشهادة ي سبيل اه تعاى تكفِ  ع الشهداءامسك، عليه طابَ 

لَشِهيِد ِعنَْد اه عّز وجّل ِخَصاا : إّن لِ » : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  عن امقدام ري اه عنه قال:
ى عليْـه ُحَلَة اإيان، وُيزَوج ـُيـْغَفُر َلـُه ي َأَوِل ُدْفَعٍة ِمْن َدِمِه، َوُيَرى َمْقَعَدُه ِمَن اجَنَِة، وُيـحلَ 
،  ْوَم الَفَزع، ، َوَيْأَمُن يَ اثنتن وسبعن زوَجة من احوِر العِن، َوُيـَجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْرِ  اأَْكَرِ

نيا وما فيها، َوُيَشَفُع ي َسبِْعَن إْنَسانا   ،وُيوَضُع عى رأِسِه تاُج الَوقار الياقوتُة منْـُه خر  من الد 
 . (1)أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي ي شعب اإيان «. ِمْن أََقاِربِـهِ 

  :فضل من جهز غازياً أو َخَلَفُه بخر 

َمْن َجَهَز َغاِزيا  ي َسبِيِل اه َفَقْد َغَزا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخالد ري اه عنه أن رسول اه عن زيد بن 
 .()عليه متفق«. ٍر َفَقْد َغَزاـَوَمْن َخَلَف َغاِزيا  ي َسبِيِل اه بَِخي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

، وأصله عند الرمذي برقم (3212(، والبيهقي ي شعب اإيان برقم )1521/ أخرجه سعيد بن منصور برقم )صحيح( 1)
 .(1171( وابن ماجه برقم )1223)
 (.1125(، واللفظ له، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 أهداف اجهاد ي سبيل اه:   أحكام اجهاد ي سبيل اه  – 7

رك ـ، وإخراج الناس من ظلات الكفر والشأن يكون الدين كله هاإسام اهدف من القتال ي 
والعلم، وقمع امعتدين، وإزالة الفتن، وإعاء كلمة اه،  والتوحيد واجهل إى نور اإيان

ره، فإذا حصل ذلك بدون قتال م ُيـحتج ـوإباغ دين اه، وإزاحة من يقوم ي وجه تبليغه ونش
رهم مَ وا أَ ـَيكون قتال من م تبلغه الدعوة إا بعد الدعوة إى اإسام، فإن أب وا، إى القتال

 .غتهم الدعوة جازقتاهم ابتداء  لَ فإن كانوا قد بَ ، هملَ وا استعان باه وقاتَ ـَاإمام بدفع اجزية، فإن أب
أحد منهم إا ل تْ ـا جوز قَ و فيجب دعوهم إى اه قبل كل يء، فاه خلق بني آدم لعبادته،

من عاند وأر عى الكفر، أو ارتد، أو ظلم، أو اعتدى، أو منع الناس من الدخول ي اإسام، 
 . قبل قتاهم قوما  قط إا دعاهم إى اإسام ملسو هيلع هللا ىلصأو آذى امسلمن، وما قاتل رسول اه 

                                    ) قال اه تعاى: -1
                                           

 .[11 -15/اأحزاب]  (                
                           قال اه تعاى:و -1

                                     
                              

 أثر اليقن والصر ي العمل:   .[71/احج]              

ولو كادته السموات واأرض ومن   إذا قام امسلم باحق، وكان قيامه باه وه، م يقم له يء
 .وإنا يؤتى العبدمن تفريطه أوتقصره ي هذه اأمورالثاثة أوبعضها فيهن لكفاه اه مؤنتها،

وإن قام ي حق لكن م  ..م ُينر، وإن نُر فا عاقبة له، وهو مذموم خذولفمن قام ي باطل 
ر من جاهد لتكون ـر؛ أن النصـنصـوإنا قام لطلب احمد والشكر من الناس فهذا ا يُ  ٬يقم 

ق مستعينا  بغر اه وإن قام باح ..ر فبحسب ما معه من الصر واحقـكلمة اه هي العليا، وإن نُص
، فإن كان الصابر حقا  كانت له العاقبة، وإن كان مبطا  م فالصر منصور أبدا   خذول،فهو 

 تكن له عاقبة.
                          )قال اه تعاى:  -1
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               )   
 .[11 -13]السجدة/

                   )وقال اه تعاى:  -1
 حكم اجهاد ي سبيل اه:  .[111/ آل عمران]   (  

 عن الباقن. اإثم اجهاد ي سبيل اه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط

 عى كل مستطيع ي احاات اآتية: ي سبيل اه  جب اجهادو

 إذا حر صف القتال.  :اأوى

 . إذا استنفر اإمام الناس استنفارا  عاما   :الثانية

 إذا َحَر بلده عدو.  :الثالثة

 إذا احتيج إليه نفسه ي القتال كطبيب وطيار ونحوما. :الرابعة

                    ) قال اه تعاى:
 .[11]التوبة/ (     

 وتارة.. اجهاد ي سبيل اه تارة يكون واجبا  بالنفس وامال ي حال القادر ماليا  وبدنيا  و
وتارة يكون واجبا  بامال دون .. يكون واجبا  بالنفس دون امال ي حال من ا مال له

 النفس ي حال من ا يقدر عى اجهاد ببدنه. 
                 )  قال اه تعاى: -1

 . [123]البقرة/  (  
ِركَِن بَِأْمَوالُِكْم َوَأنُفِسُكْم ـَجاِهُدوا امُْش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن النبي و -1

 ي سبيل اه : أقسام اجهاد  .(1)أخرجه أبو داود والنسائي«. َوَألِسنَتُِكمْ 

 : أقسام ، وهي أربعة ي سبيل اه إى اجهاد ينقسم

وهو جهاد النفس عى تعلم الدين، والعمل به، والدعوة إليه، والصر  ،جهاد النفس اأول:
 يه. عى اأذى ف

 وهو جهاده عى دفع ما يلقي إى العبد من الشبهات والشهوات.  ،جهاد الشيطانالثاي: 
                                                        

 (.3122(، وهذا لفظه،  وأخرجه النسائي برقم )1511/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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ويكون باليد إذا قدر، فإن عجز فباللسان،  ،جهاد أصحاب الظلم والبدع وامنكرات :الثالث
 فإن عجز فبالقلب، حسب احال وامصلحة. 

 أنواع اجهاد ي سبيل اه :  .وهو امقصود هنا،ان، وامال، والنفسويكون بالقلب، واللس ،جهاد الكفار وامنافقن الرابع:

 اجهاد ي سبيل اه نوعان :

 : اجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة اه، وإباغ دينه للعام ، وهو أعظم أنواع اجهاد. اأول

 وهذا اجهاد حسن لذاته ، وهو جهاد ميع اأنبياء والرسل.

                           ) قال اه تعاى:
 .[51 -51/الفرقان]  (    

 .: اجهاد ي سبيل اه تعاى إعاء كلمة اه بقتال الكفار بالساح عند احاجة الثاي
 ، وإعاء كلمة اه عز وجل الة الفتن، وإزوهذا اجهاد حسن لغره؛ ما فيه من قمع امعتدين

 أحوال اجهاد ي سبيل اه:  . -وهو امقصود هنا -

 للجهاد ي سبيل اه أربع حاات: 

ر ـوهو أمر ازم حفظ امسلمن من رهم، ولنش ،ركنـجهاد ضد الكفار وامش اأوى:
 اإسام بينهم، وُيـخرون فيه عى الرتيب بن اإسام، أو دفع اجزية، أو القتال. 

 أوالقتال.  ، ون عى الرتيب بن العودة إى اإساموُيـخر، جهاد ضدامرتدين الثانية: 

ويثرون الفتنة، فإن  ،وهم الذين خرجون عى إمام امسلمن ،جهاد ضد البغاة الثالثة:
 . قاتلهم امسلمونرجعوا وإا 

وخر اإمام فيهم وهم الذين َيْعرضون للناس بالساح،  ،جهاد ضد قطاع الطريق الرابعة:
 .صلبهم، أو تقطيع أيدهم وأرجلهم من ِخاف، أو نفيهم من اأرض بن قتلهم، أو

 روط وجوب اجهاد ي سبيل اه:   .كا سبق وعقوبتهم حسب جريمتهم، حسب ما يراه اإمام

 يشرط لوجوب اجهاد ي سبيل اه ما يي:
جود ، ووالشديد كامرض ررـاإسام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والسامة من الض

 .إن م يتحملها بيت امال النفقة
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 سبيل اه:ي  ينهداجآداب ام   أحكام امجاهدين ي سبيل اه  – 3

ي  ينهداجن آداب امآداب وروط وأحكام، وم وله ،اجهاد ي سبيل اه عبادة عظيمة
  :ما يي سبيل اه

واجتناب أو القائد،  ، وااستقامة، وطاعة اأمر، والصدق ، والثباتالصر، واإخاص
الَلـُهـَم »ر والتأييد من اه عز وجل، ومنه: ـوطلب النص ،والدعاءوكثرة الذكر امعاي، 

 .(1)متفق عليه«. ْرَنا َعَليْـِهـمْ ـُمنِْزَل الِكتَاِب، َوُمـْجِرَي الَسَحاِب، َوَهاِزَم اأَْحَزاِب، اْهِزْمُهـْم َواْنُص 

إذا م يقاتلـوا، ، والرهبـان  ،والشيوخ الكبـار ، واأطفال، النساء عدم الغدر، عدم قتل : ومنها
 .أو كان هم رأي وتدبر ُقتلوا، أو َحَرضوا، فإن قاتلوا

وعدم حريق اآدمي  وعدم مني لقاء العدو، والرياء، والبطر البُـعد عن الُعجب: اهومن
 واحيوان بالنار. 

 .قتاهم َل وا َح ـَ، فإن أب وا فاجزيةـَأب ، فإن ض اإسام عى العدورْ عَ  :اهومن
                         )قال اه تعاى:  -1

                                   
                                 

 فضل الرباط ي سبيل اه:   سلمن والكفار. هو لزوم الثغر بن ام الرباط:  . [17-15/اأنفال] (    

َخْر  ِمَن  ٬ِرَباُط َيْوٍم ي َسبِيِل ا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه أن رسول اه 
ْنيَا َوَما َعَليْـَها  حكم حفظ حدود الباد:  .()أخرجه البخاري«. الد 

أمان، وإما بساح جب عى امسلمن أن حفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد و
 حكم استئذان الوالدين ي اجهاد:   . ي زماهم ورجال، حسب ما تقتضيه احال

ا جاهد امسلم تطوعا  إا بإذن والديه امسلمن؛ أن اجهاد فرض كفاية إا ي حاات،  -1
                                                        

 (.  1711(، ومسلم برقم )1222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1121برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 . إْن َمنَعاه وبر الوالدين فرض عن ي كل حال، أما إذا وجب اجهاد فيجاهد با إذها

فا حتاج إى إذها فيه كقيام ، وا رر عى والديه فيه ، كل تطوع فيه منفعة لإنسان  -1
كجهاد التطوع فإن كان فيه رر عى الوالدين، أو أحدما ، الليل، وصيام التطوع ونحوما

 ي سبيل اه: امجاهدصفة   فلها منعه، وعليه أن يمتنع؛ أن طاعة الوالدين واجبة، والتطوع ليس بواجب. 

رجل فقال: الَرُجُل ُيـَقاتُِل لِْلـَمْغنَِم،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي موسى ري اه عنه قال: جاء إى النبي 
َمْن َقاَتَل »؟ َقاَل: هَرى َمَكاُنـُه، َفَمْن ي َسبِيِل اـيُ ـُل لِ ـَوالَرُجُل ُيـَقاتُِل لِلِذْكِر، َوالَرُجُل ُيـَقاتِ 

 :حكم جهاد النساء  .(1)متفق عليه«. ٬ ِهَي الُعْليا َفُهَو ي َسبِيِل الِتَـُكوَن َكِلـَمُة اه

 هل الكر والفر.، وأجب اجهاد عى الرجال ؛ أهم هم أهل البأس والقوة والصر
 . ونحوها غزو النساء مع الرجال للخدمة عند احاجةجوز و

ُزْو بُِأِم ُسَليْـٍم َونِْسَوٍة ِمَن اأَنَصاِر َيـغْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬عن أنس بن مالك ري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل ا
 كيفية التهلكة :  .()مسلمأخرجه  َمَعُه إَذا َغَزا، َفيَْسِقَن امَاَء، َوُيَداِويَن اجْرَحى.

وَتـْرك اجهاد ي سبيل  وال،اإلقاء باأيدي إى التهلكة هواإقامة ي الباد ، وإصاح اأم
ساكه ، والبخل عن إنفاقه ي سبيل اه ، وااشتغال به عن نصـرة احق فَجْمع امال وإماه، 

  به ، أو فِْعل ما هى اه عنه.هو التهلكة التي هي تـَـْرك ما أمر اه
 : وهذا الدين من َذّب عنه ا من اشتغل عنه ، فـتَـْرك اجهاد ي سبيل اه يوِلد مصيبتن

نه كا أ ..تيائه عى باد امسلمن ، ثم صدهم عن دينهمالذلة ي الدنيا بتسلط العدو واس
 .يوجب العذاب األيم ي اآخرة

من رى نفسه  ملقيا  بيده إى التهلكة، بل هومقاتا  وليس من انغمس ي صفوف العدو 
 ابتغاء مرضاة اه.

                                          )قال اه تعاى :   -1
 .]125البقرة/[ (    

                                                        

 (.1211(، واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                        )وقال اه تعاى :   -1
 .]117البقرة/[   (    

                      ) وقال اه تعاى : -3
 .]12النساء/[  (                            

َوَعى اجََاَعِة  ،َزْوَنا ِمَن امَِدينَِة ُنِريُد اْلُقْسطَنْطينيَةغَ :َعْن َأْسَلَم أَي ِعْمَراَن َقاَل و -1
وُم ُمْلِصُقو ُظُهوِرِهْم بَِحائِِط امَِدينَةِ  ،َعبُْدالَرْمَِن ْبُن َخالِِد ْبِن اْلَولِيدِ  َفَحَمَل َرُجل  َعى  ، َوالر 

 .ُيْلِقي بِيََدْيِه إَِى التَْهُلَكةِ  اه، َا إَِلَه إَِا  ، َمْه َمهْ  :اْلَعُدِو َفَقاَل النَاُس 
ْسَاَم ُقْلنَا ،َنبِيَه اها َنَرَ إَِنَا َنَزَلْت َهِذِه اْآيُة فِينَا َمْعَرَ اْأَنَصاِر مَ  :و َأيوَب ـَُفَقاَل أَب  :َوَأظَْهَر اْإِ

 (                            ) : َعاىتَ  اهَفَأنَزَل  ،َهُلَم ُنِقيُم ي َأْمَوالِنَا َوُنْصِلُحَها
لَقاُء بِاْأَيِدي إِى التَْهُلَكِة َأْن ُنقيَم ي َأْمَوالِنَا َوُنْصلَِحَها َوَنَدَع اِجَهادَ  َفَلْم  :َقاَل أَبو ِعْمَرانَ  ،َفاْإِ

 عقوبة من ترك اجهاد ي سبيل اه:   .(1)والرمذيأخرجه أبو داود . طِينِيَةِ َحتَى ُدفَِن بِاْلُقْسَطنْ  اهَسبِيِل  يَجاِهُد ـَيَزْل أَبوَأيوَب يُ 

                              )قال اه تعاى :  -1
                             

                      
 .]32 -31/التوبة [(               

َمْن َلـْم َيـْغُز، َأْو ُيـَجِهْز َغاِزيا ، َأْو َيـْخُلْف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أمامة ري اه عنه أن النبي و -1
، َأَصاَبـُه اه بَِقاِرَعٍة َقبَْل َيْوِم الِقيَاَمةِ   عدو:ما يقوله امسلم إذا خاف ال  .()أخرجه أبو داود وابن ماجه «.َغاِزيا  ي َأْهِلـِه بَِخْرٍ

 .(6)مسلمأخرجه «. اكِفنيهْم بَِا ِشئَْت الَلـُهـَم » -1
وِرِهـمْ  الَلـُهـَم إَنا َنْجَعُلَك ي ُنُحوِرِهـمْ » -1  واجبات اإمام ي اجهاد:   .()وأبو داود أخرجه أمد«. ، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُرُ

 ي اجهاد ما يي: جب عى اإمام أو من ينوب عنه
                                                        

 (.1271(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )1511داود برقم ) /أخرجه أبو صحيح( 1)
 (.1721(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )1513/أخرجه أبو داود برقم ) حسن( 1)
 (.3115برقم ) أخرجه مسلم (3)
 (.1537(، وأخرجه أبو داود برقم )12251/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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ف، وكل من ا يصلح جِ رْ ـجيشه وأسلحته عند امسر إى العدو، ويمنع امخِذل وامُ  أن يتفقد
، ويطلب هم أحسن  الزاد، ويسر باجيش برفق دّ رورة، وُيـعِ ـللجهاد، وا يستعن بكافر إا لض

بهم ي ويرغِ  ،ثهم با يقوي نفوسهم، ويمنع اجيش من الفساد وامعاي، وحدِ  امنازل
 ويأمرهم بالصر ،ي سبيل اه ، وامحافظة عى الصلوات ، واإكثار من الذكر والدعاء ةالشهاد

وااحتساب، ويقسم اجيش، وُيـعِن عليهم العرفاء واحراس، ويبث  والصدق واإخاص
ِفل من يرى من اجيش أو الرية كالربع بعد اخمس ي الذهاب، ـَـالعيون عى العدو، وُين

، ويبرهم  اخمس ي الرجوع، ويشاور ي أمر اجهاد أهل الدين والرأيوالثلث بعد 
 . باأجر والنر

 يستحب تشييع الغزاة والدعاء هم، واخروج استقباهم عند العودة من الغزو.و
                                    )قال اه تعاى: 

 مجاهدين ي سبيل اه:ما جب عى ا  . [1/امائدة] (  

يلزم اجيش طاعة اإمام أو نائبه ي غر معصية اه، والصر معه، وا جوز الغزو إا بإذنه 
إا أن يفاجئهم عدو خافون َره وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وإن دعا كافر إى 

 .مرحب من يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن اأالِراز استُ 
 ومن خرج جاهدا  ي سبيل اه فات بساحه فله أجره مرتن.

                                )قال اه تعاى: 
 صفة اخدعة ي اجهاد:  . [52/النساء] (                                       

الشال مثا  أظهر أنه يريد جهة اجنوب مثا ، فاحرب إذا أراد اإمام غزو بلدة أو قبيلة ي 
 فائدتان:الفعل وي هذا  ،خدعة

 الرمـة حل القسوة. ـّل فتحِ  ، : أن خسائـر اأرواح واأمـوال تقـل بـن الطرفـناأوى

 : توفر طاقة جيش امسلمن من رجال وعتاد معركة ا جدي فيها اخدعة.الثانية

َقَلـَا ُيِريُد َغْزَوة  َيـْغُزوَها إَا َوَرى  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه قال: َكاَن َرُسوُل اه  بن مالك عن كعب
َها.  .(1)متفق عليهبَِغْرِ

                                                        

 (.1722(، واللفظ له، ومسلم برقم )1211برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق عليه( 1)
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  أحكام القتال ي سبيل اه  – 4

  :وقت القتال 

ِل النَـَهاِر إَذا َلـْم ُيـَقاتِْل ِمْن َأوَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اه  عن النعان بن مقِرن ري اه عنه قال: َشِهْدت  
. ـُزوَل الَشْمُس، َوتَ ـَأَخَر الِقتَاَل َحتَى تَ   .(1)أخرجه أبو داود والرمذيُهَب الِرَياُح، َوَينِْزَل النََرُ

 .إذا فاجأ العدو امسلمن وأغار عليهم فيجب رده وصده ي أي وقت أغار فيهو
 :وقت نزول النر 

 ولكنه ربط هذا النر بأمور: كتب اه عى نفسه النر أوليائه، 

 ين ي سبيل اه.امجاهد حقيقة اإيان ي قلوب: اأول
 . [17]الروم/  (      ) : قال اه تعاى

 .حياهمميع أمور استيفاء مقتضيات اإيان، وهي اأعال الصاحة ي  :الثاي
           )قال اه تعاى: 

           )  
 . [11-11]احج/

 .تهماستكال العدة التي ي طاق :الثالث
              )قال اه تعاى:

 . [21]اأنفال/  (

 ، والتوكل عى اه وحده ، ولزوم الطاعة والصر. بذل اجهد الذي ي وسعهم :الرابع
 . [22]العنكبوت/ (   ) تعاى:اه قال  -1

           )تعاى:اه وقال  -1
                

 . [12 -15]اأنفال/ ( 
ر اه كا نزل عى اأنبياء والرسل عليهم ـوبذلك تكون معهم معية اه، وينزل عليهم نص

 وأصحابه ري اه عنهم ي غزواهم. ملسو هيلع هللا ىلصالصاة والسام، وكا حصل للنبي 
                                                        

 (.1213(، وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )1255/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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                           ) تعاى:اه ل قا
 . [173 -171/الصافات]   (    

 :حكم الفرار من الزحف 

 إذا التقى اجيشان فيحرم الفرار من الزحف إا ي حالتن: 
 أو متحيزا  إى فئة. ،فا  لقتال أن يكون متحرِ 

             ) قال اه تعاى:
                  

 .[12-15]اأنفال/  (  
  الشهداء ي سبيل اه: أصناف 

: امَْطُعوُن، »قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1 َهَداُء َخـْمَسة  الش 
 .(1)تفق عليهم«. ٬ْدِم، َوالَشِهيُد ي َسبِيِل اـَوامَبُْطوُن، َوالَغِرُق، َوَصاِحُب اهَ 

الَشَهاَدُة َسبْع  ِسَوى الَقتِْل ي » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عتيك ري اه عنه أن رسول اه و -1
، َوَصاِحُب اهَ  ، والَغِريُق َشِهيد  ، َوامَبُْطوُن َشِهيد  ْدِم ـَسبِيِل اه َعَز َوَجَل: امَْطُعوُن َشِهيد 

، َوَصاِحُب َذاِت اجَ  ، َوَصاِحُب احَ نِْب َشهِ ـَشِهيد  ، َوامْرأُة َتـُمْوُت بُِجـْمٍع ـيد  َرِق َشِهيد 
 .()أخرجه أبو داود والنسائي«. َشِهيَدة  

َمْن ُقتَل ُدوَن مالِـِه »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعيِد بِن َزْيد ري اه عنه قاَل: َسمْعُت رُسوَل اه و -3
، َومْن ُقتَِل ُدوَن ِدينِه َفُهَو َش  ، َوَمْن ُقتِل دوَن أهِلـِه َفُهَو َشهيد  ، َوَمن ُقتَِل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشهيد  هيد 

 .(6)أخرجه أبو داود والرمذي «.َفُهَو َشِهيد  

  :حكم من حور وحده 

وله أن يقاتل حتى  م نفسه،لِ ْس فله أن يُ  ،واطاقة له بعدوه ،من خي اأرمن امسلمن
 ة اإيانية، والشجاعة القلبية.، وذلك ختلف بحسب القوُيـقتل أو َيـغلب

 .[7/الطاق] (                       ) قال اه تعاى: -1

                                                        

 (.1211(، واللفظ له، ومسلم برقم )1112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ، وهذا لفظه.(1112(،  وأخرجه النسائي برقم )3111/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 1)
 (، وهذا لفظه.1111(، وأخرجه الرمذي برقم )1771/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
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                        ) قال اه تعاى:و -1
 .[12/التغابن]  (                 

 :حكم من هاجم العدو وحده 

حم ي جيوش الكفار امعتدين بقصد التنكيل باأعداء، من ألقى نفسه ي أرض العدو، أو اقت
 الشهادة ي سبيل اه تعاى.ُقتل فقد نال أجر و قاتلهم ، ثمع الرعب ي قلوهمرْ وزَ 

                         ) قال اه تعاى:
  .[71/النساء]  (                             

 سبيل اه: حكم امقتول ي 

 من ُقتِل ي سبيل اه فهو شهيد ، واه أعلم بمن ُيـقتل ي سبيل اه.
وا يطلق اسم الشهيد عى أحد بعينه ، لكن يقال : نسأل اه أن جعله شهيدا  ؛ أن الشهادة 

 أمر غيبي ا يعلمه إا اه عز وجل.
وأثبت باستشهاده أن  ق إيانه،الناس عى ِصدْ أشهد شهيدا  أنه َأشهداه و وسمي الشهيد
 .يستحق أن يموت اإنسان ي سبيله هذا الدين حق

والشهيد ي احقيقة حي ا ميت ، وقد هى اه امؤمنن أن يقولوا للشهيد إنه ميت ؛ لئا 
يظن اإنسان أن الشهيد يموت ، فيفر من اجهاد خوفا  من اموت ، ولئا ينكل الناس عن 

 النفوس من اموت طبعا  .اجهاد ، لفرار 
                               )قال اه تعاى : 

                                           
                                                           ) 

 .]171 -122آل عمران/[ 
 أعضاء:حكم نقل ا 

 : حاات ، وهيزراعة اأعضاء ونقلها ها أربع 
 فهذا جائز . ،من اإنسان نفسه إى بدنه كنقل عظم أو جلد من مكان إى آخرنقلها  :اأوى
 فله حالتان:، ان امنقول منه مسلا  أو كافرا ، حيا  أو ميتا  ، سواء كخرآمن آدمي نقلها  :الثانية
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رر بالغ بتفويت أصل اانتفاع أو ُجِلـه كقطع يد، أو رجل، أو  فإن كان النقل يؤدي إى -1
 .فهذا حرم؛ أنه هديد حياة متيقنة بعملية ظنية موهومة ، ِكْلية

 من أشد وهو ل للنفس،تْ فهذا قَ  ،أوالرئة وإن كان النقل يؤدي إى اموت كنزع القلب،
 امحرمات.

 . [12/النساء] (                       )قال اه تعاى: -1
                                ) قال اه تعاى:و -1

                            
                                 )  

 .[31/امائدة]
ي رورية تتوقف نقل عضو أو جزء من إنسان ميت إى حي، فإن كانت مصلحة اح -7

إذا أذن اميت قبل ، رورة ـفهذا جوز عند الض ، حياته عليها كنقل القلب، أو الرئة، أو الِكْلية
 وفاته، وري امنقول إليه، وانحر التداوي به، وقام بذلك طبيب ماهر. 

 من حيوان طاهر إى آدمي ، فهذا جائز .نقل :  الثالثة

 وخنزير ، فهذا ا جوز .من حيوان نجس ككلب نقل :  الرابعة
                           ) قال اه تعاى:

 .[3/امائدة]  (                         
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 أحكام الغنائم  – 5

 كل ما َيـْغنمه امسلمون امجاهدون من عدوهم من ساح، أو أرى ، أو  هي :الغنائم
 و أرض ونحو ذلك.أموال ، أو دور ، أ

  :حكم غنائم اجيش والرايا 

يشارك اجيش راياه فيا غنمت، ويشاركونه فيا غنم، ومن َقتل قتيا  ي حالة احرب  -1
 ومال.  ،ومركب ،وما معه من ساح ،ما عليه من لباس :َسَلبه، وفله َسَلبه

 : وهي صفات،ا ُيسهم من الغنيمة إا من فيه أربع  -1
 خ له وم ُيسهم.ِض فإن اختل رط رُ ، العقل، واحرية، والذكوريةالبلوغ، و

 (                     ) قال اه تعاى:
 . [22]اأنفال/

 جوز مكافأة الكافر عى إحسانه للمسلمن با تير؛ وفاء  جميله. -3
  الغنائمقسمة صفة : 

 :كا يي  مَس وُيـقْ ،  أوا   مسج اخُ خرَ الغنيمة من شهد الوقعة من أهل القتال، فيُـ
 ..وسهم لليتامى ..وسهم لذوي القربى ..رف ي مصالح امسلمنـولرسوله ُيص ٬سهم 

 .وسهم أبناء السبيل ..وسهم للمساكن
ثم باقي الغنيمة وهو أربعة أماس يقسم بن الغانمن، )للراجل( سهم، )وللفارس( ثاثة 

 . أسهم
 لفرس ، وُيلحق به قائد الطائرة أو الدبابة ونحوما.والفارس هو راكب ا

 .وحرم الغلول من الغنيمة، ولإمام تأديب الغال با يناسب حسب امصلحة
رف ي مصالح وما ُأخذ من مال مرك بغر قتال كجزية وخراج ونحوما ففيء يُ 

 والفيء: هو ما ُأِخذ من مال الكفار بحق من غر قتال.، امسلمن

             ) اه تعاى: قال -1
               

 . [11]اأنفال/ (      
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              ) قال اه تعاى:و -1
                     

 .[7]احر/ (          
 :حكم تنفيل بعض امجاهدين 

ِفل بعض امجاهدين بيء من الغنيمة إن ـأن ُينَ  جيشه يشجع اجيش إذا أراد أنلقائد  يرع
 ِفل.ـنَ ـ، وإن م ير مصلحة م يُ امجاهدينتشجع و ،رأى فيه مصلحة تنفع امسلمن

 :حكم اأرى من الكفار 

 أرى احرب قسان: 

 ون بمجرد السبي. سرقّ يُ  فهؤاء ،النساء واأطفال اأول:

ُيـخَر اإمام فيهم بن إطاقهم با فداء، أو مفاداهم، أو  فهؤاء ،لرجال امقاتلونا الثاي:
 . التي يراها اإمام نافعة حسب امصلحة ، قتلهم، أو اسرقاقهم

                           ) قال اه تعاى: -1
 . [27]اأنفال/ (                  

                                         ) اه تعاى:قال و -1
                                                          

                                 ) 
 . [2-1/حمد]
 :حكم وطء امسبيات 

، وا جوز وطؤهن  بمجرد السبي -إْن كَن متزوجات  - النساء امسبيات ينفسخ نكاحهن
 ، وغر ذات احمل بحيضة. ُتسترأ احامل بوضع احملإا بعد قسمتهن ، ثم 

 :ما يفعله اإمام باأرض امغنومة 

ها فَ ـمها عى امسلمن، أو وقْ ْس إذا غنم امسلمون أرضا  من عدوهم عنوة ُخِر اإمام بن قَ 
 من هي ي يده.يؤخذ ب عليها خراجا  مستمرا  رويَ ، عليهم 
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 أحكام غر امسلمن -7
 الذمـة أهل - 1

  :أقسام الكفار 
 الكفار قسان:

 عهد.ال.. وأهل  رباحأهل 
 فأهل احرب هم من قامت بيننا وبينهم احرب، وقد تقدمت أحكامهم ي اجهاد ي سبيل اه.

 ثاثة أصناف:فهم أهل العهد أما 
 دنة.اه.. وأهل  ماناأ.. وأهل  ذمةالأهل 

ون ي دار اإسام إذا دفعوا ـقَ ـويُ  ،هم الكفار امقيمون ي دار اإسامو ،أهل الذمة -1 ر 
 اجزية، والتزموا أحكام اإسام.

ْقدمون إى باد امسلمن من غر استيطان ها بقصد ـهم الكفار الذين يَ و ،أهل اأمان -7
 .، أو العمل ونحو ذلك ارةأو الزي، التجارة 

 فهؤاء وأمثاهم ُيعرض عليهم اإسام، فإن أجابوا وإا وجب ردهم إى مأمنهم. 
وقد عاهدوا امسلمن وصاحوهم عى ترك  هم الكفار الذين ي دارهمو ،أهل اهدنة -3

 السام.هم أهل الكتاب من أتباع موسى وعيسى عليها الصاة و أهل الذمة  القتال مدة معلومة.

، فتؤخذ لون معاملة أهل الكتاب ي أشياء، ويبقون عى اأصل ي أشياءأما امجوس فيعامَ 
 منهم اجزية، وا ُتنكح نساؤهم، وا تؤكل ذبائحهم. 

 وأما امشـركون فإنه ا ذمة هم عند اه ، وا عند رسوله ، وا عند امؤمنن.
؛ أن أن يسلم، وإما أن يرحل عن البادسام فإما فامشـرك ي دار اإسام ُيْعَرض عليه اإ

 ما فيها من الظلم والعدوان. سام ا يقر الرك وا الوثنية؛اإ

 أما أهل الكتاب فيخرون عى الرتيب بن ثاثة أمور: اإسام، أو اجزية، أو القتال.
                            ) قال اه تعاى: -1

                                
 .[12/التوبة] (    
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                          ) : عن امركن قال اه تعاىو -1
 .[123/البقرة] (             

                                  ) :عن امركن قال اه تعاىو -1
                          

 : مقدار اجزية  .[11-11/التوبة] (   

أوغرها  من الذهب، أوالفضة، أو النقود،العر و  حسب الير  يفرضها اإمام أونائبهاجزية 
 من اأشياء امباحة كالثياب واحديد وامواي ونحوها.

 وا جنون، وا أعمى، وا راهب.  وا جزية عى صبي، وا امرأة، وا عبد، وا فقر،
وإذا بذل أهل الذمة ما عليهم من اجزية، أو اخراج، أو الدية، أو الَدين، أو غر ذلك من 

 أحكام أهل الذمة:  ثمن ما نعتقد حريمه وا يعتقدون حريمه كاخمر واخنزير جاز قبوله منهم.

 عقد الذمة يعقده اإمام أو نائبه.
م قتاهم، وإن أسلم منهم أحد سقطت مة اجزية لنا وجب قبوها، وَحرُ إذا أدى أهل الذو

 .عنه، وُنظهر هم عند استام اجزية القوة، ونستلمها من أيدهم وهم صاغرون
 ؛ تأليفا  لقلوهم، وطمعا  ي إسامهم. واإحسان إليهم ،وتعزيتهم ،وجوز عيادهم

لقيام هم، وا ُبداءهم بالسام، فإن سَلـموا ا جوز تصدير أهل الذمة ي امجالس، وا او
 وجوز هنئتهم بزواج ونحوه.وز هنئتهم بأعيادهم، جوا، بقولنا )وعليكم(عليهم وجب الرد 

وُيـمنعون من إظهار مر أها بيوت الرك ،  ؛ وُيـمنعون من بناء الكنائس والبِيَـع وامعابد
 لية بنيان عى مسلم ونحو ذلك. عْ ـتَ  بكتاهم، ومن رٍ ـهْ وخنزير وناقوس، وَج 

             ) قال اه تعاى: -1
               

 .[12]التوبة/ (    

                ) قال اه تعاى:و -1
 .[1]اممتحنة/ (         
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  َأسلم من أهل الكتاب:  ن  فضل م 

َثاَثة  َلـُهـْم أَْجَراِن: َرُجل  ِمْن َأْهِل : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه موسى ري اه عنه عن أي 
، َوالَعبُْد امَـْمُلوُك إَذا َأَدى َحَق اه َتَعاَى َوَحَق َمَواليِه، ملسو هيلع هللا ىلصَو آَمَن بُِمـَحـَمٍد  ،الِكتَاِب آَمَن بِنَبِيِـهِ 

َدَها َفَأْحَسَن َتْأديبَـَها، َوَعَلـَمَها َفَأْحَسَن َتْعليَمَها، ُثَم َأْعتََقَها فتَزَوَجَها َوَرُجل  َكاَنْت ِعنَْدُه أَمة  َفأَ 
 حكم أهل الذمة باإسام:  . (1)متفق عليه«. َفَلـُه َأْجَرانِ 

رض، ذ أهل الذمة بحكم اإسام ي النفس، وامال، والعِ أْخ  إمام امسلمنجب عى 
 ،واخنزير فيا يعتقدون حله كاخمرفيا يعتقدون حريمه كالزنى، ا موإقامة احدود عليه

 فا يعاقبون عليه، لكن ُيـمنعون من إظهاره.
                                ) قال اه تعاى:

                                           
 حكم ميُز أهل الذمة عن امسلمن:  .[51 -12/امائدة] (                        

يلزم أهل الذمة التميز عن امسلمن ي احياة وي امات؛ لئا يغر هم الناس، فيلبسون 
ويركبون اأدنى ليتميزوا، وجوز دخوهم امسجد إن ُرجي إسامهم إا امسجد احرام 

 متى ينتقض عهد الذمي؟  دفنون إذا ماتوا ي مقابر امسلمن، بل ي مقابر خاصة هم.، وا يُ فا يدخله مرك

إذا أبى دفع اجزية، أو م يلتزم أحكام اإسام، ، وحل دمه وماله ، ينتقض عهد الذمي  -1
ر اه أو كَ أو تعدى عى مسلم بقتل، أو زنى، أو قطع طريق، أو جسس عى امسلمن، أو ذَ 

 ه أو كتابه أو ريعته بسوء. ر رسولكَ ذَ 

إذا انتقض عهد الذمي با سبق صار حربيا ، ُيـخر فيه اإمام بن القتل، أو ااسرقاق، أو  -1
 .وما يدرأ امفسدة ،حسب امصلحة، ، أو الفداء  امّن بدون يء
                     ) قال اه تعاى:

 .[11التوبة/] (                  

                                                        

 (.151(، واللفظ له، ومسلم برقم )27، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اأمان أهل -7

  :هو تأمن الكفار الذين َيـْقدمون إى باد امسلمن مدة حدودة ، من غر عقد اأمان
 استيطان ها بقصد التجارة ونحوها حتى يرجعوا.

 :حكم عقد اأمان 

 ،جـوز تأمـن الكافـر مـدة حـدودة حتـى يبيـع جارته، أو يسمع كام اه ويرجع ونحو ذلك
 .الكافر ما م ُيـخش رر ،ختار ،عاقل ،بالغ ،من كل مسلمويصح عقد اأمان 

ُرم قتله ـَح  عقد اأمانالكافر فإذا أُعطي ، من اإمام جميع امركن عقد اأمان ويصح
 ره وأذيته.ـْس وأَ 

                ) قال اه تعاى:
 .[2]التوبة/ (    

 ار ي جزيرة العرب:حكم بقاء الكف 

 حدود جزيرة العرب : -1
 : اخليج العري. ورقاً : البحر اأمر..  غرباً 

: هاية البحر اأمر من الشال ، وما ُيساِمت هايته رقا  من مشارف الشام  وشالً 
 : بحر العرب. وجنوباً والعراق ، أما العراق وسوريا واأردن فليست منها .. 

ما عى ، أ اليهود والنصارى وسائر الكفار ي جزيرة العرب للسكنى ا جوز إقرار -7
 ، وا يوجد غرهم من امسلمن. برط أن نأمن رهم، وجه العمل فيجوز للرورة 

ِركَن ِمْن ـَأْخِرُجوا امُْش »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه عن ابن عباس ري اه عنها قال :  -1
 .(1)متفق عليه«. َجِزيَرِة اْلَعرِب 

َأُْخِرَجَن »يقول: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه تسمععمر بن اخطاب ري اه عنه قال :  وعن -1
 .()أخرجه مسلم«.اْليُهوَد َوالنََصاَرى ِمْن َجزيَرِة اْلَعرِب َحتَى َا َأَدَع إَِا ُمْسِلا  

 :حكم دخول الكافر امسجد 

 .ا جوز للكفار دخول حرم مكة -1
                                                        

 (.1237(،  ومسلم برقم )3153، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1727برقم ) أخرجه مسلم( 1)



 
6611 

                 ): قال اه تعاى
            

 .[11]التوبة/  (  

 .دينية أو دنيوية أو مصلحة ،ا جوز للكفار دخول مساجد احل إا بإذن مسلم حاجة -1
ل نجد، فجاءت برجل من بني بَ ـقِ  خيا   ملسو هيلع هللا ىلصعث النبي عن أي هريرة ري اه عنه قال : ب

 ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إليه النبي  ل ، فربطوه بسارية من سواري امسجداـثَ  امة بن أَ يقال له ثُ  ،حنيفة
فانطلق إى نخل قريب من امسجد ، فاغتسل ثم دخل امسجد ،  « امةثُ أطلقوا »فقال : 

 إثم من قتل معاهداً بغر جرم:   .(1)متفق عليه. فقال : أشهد أن ا إله إا اه ، وأن حمدا  رسول اه 

 معاَهدا  بغر ُجـرم. حرم عى امسلم أن يقتل
َمْن َقتَل ُمَعاَهدا  َلـْم َيَرْح َراِئَحَة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها عن النبي 
 حكم بناء الكنائس والبِــيَع:  .()أخرجه البخاري«.اجَنَِة، َوإَن ِرَحَها ُيْوَجُد ِمْن َمِسَرِة َأْرَبـعَن َعاَما  

التي ُيعبد فيها ، والكنائس والبِيَـع بيوت الرك والكفروالتوحيد نمساجد بيوت اإياا
 .، ا يبنى عليها إا ما أذن اه بهعز وجل ٬، واأرض غراه

 عبد فيه غر اه. ، وهى عن كل ما يُ وحده  ٬وقد أمر اه ببناء امساجد وإقامة العبادة فيها 
رار الباطل ، وإظهار مكان ؛ ما ي بنائها من إقهذا حرم بناء معابد الكفر والشـرك ي أي 

 ، وحصول الفتن.ن عى اإثم والعدوان، وغش اخلق، وسخط الرب، والتعاوشعائر الكفر
                                   )قال اه تعاى :   -1

.]1امائدة/[  (      
                          )وقال اه تعاى:   -1

 .]15آل عمران/  [(  

                               )وقال اه تعاى :   -3
 .]22-25/الزمر [(                      

                                                        

 (.1721(،  ومسلم برقم )121، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 1)
 (.3122برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 هم الكفار الذين عاهدهم اإمام عى ترك القتال مدة معلومة. أهل اهدنة :  اهـدنـة أهل - 3

 حكم عقد اهدنة :  .بقدر احاجة - ولو طالت - إمام أو نائبه عى ترك قتال العدو مدة معلومةعقد ا : اهدنـةو
، حيث جاز تأخر اجهاد  ، وجوز عقدها للمصلحة ازمةإذا عقد اإمام اهدنة صارت 

 لعذر كضعف امسلمن ولو بال منا، وجوز عقدها بعوض وبغر عوض. 

 د.لْ وَج  ، دوَ ـوقَ  ، مسلم من مال يؤخذ امعاهدون بجنايتهم عىو
                                      ) قال اه تعاى:

 حكم الوفاء بالعهد:  .[12/ص] (                                 

يستقيموا ، أو م  ، وا جوز نقضه إا إذا نقض العدو العهدمع العدو جب الوفاء بالعهد
 .وا يلزمنا البقاء عليه ،لنا، أو خفنا منهم خيانة، فهنا انتقض العهد

 ولنا إذا خفنا منهم خيانة أن نقاتلهم بعد إعامهم بنبذ العهد.

 .[31]اإراء/ (        )  قال اه تعاى: -1
                           )قال اه تعاى: و -1

                                  
                             

 .[1 -3/التوبة] (                        
                     )قال اه تعاى: و -3

                            ) 
 .[7/ التوبة]

              )قال اه تعاى: و -1
 اأحوال التي جب فيها عقد اهدنة:  .[51]اأنفال/ (  

 جب عقد اهدنة ي حالتن :
 : إذا طلب العدو عقد اهدنة أجبناه؛ حقنا  للدماء ، ورغبة ي السلم كا صالح اأوى
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 احديبية. مركي قريش عى ترك احرب عر سنن ي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
                                    ) قال اه تعاى:

 ]21-21/اأنفال[ (                    
 ورجب(. وامحرم، وذو احجة، وهي:)ذو القعدة، : عدم البدء بالقتال ي اأشهر احرم،الثانية

شهر ، فإذا انسلخت اأشهر احرم قاتلناهم ، فإن فنعاهد العدو عى ترك القتال ي هذه اأ
 قاَتَلنا العدو فيها قاتلناه ، دفاعا  عن ديننا وأنفسنا وديارنا.

                           ) : قال اه تعاى -1
                             

 .]32التوبة/[ (                  
             ) وقال اه تعاى: -1

                                     
 حكم القتال عند امسجد احرام :  .]5التوبة/[ (             

                      ) قال اه تعاى:
                                               

                                                      
                      ) 

 .]123-121البقرة/[
 يا رب العامن.وتوفنا وأنت راٍض عنا اجعلنا هداة مهتدين ، غر ضالن وا مضلن ،  مالله
 .متنا ، إنك أنت العليم احكيمفعنا ، وانفعنا با علَ منا ما ينعلِ  مالله
                                    ) قال اه تعاى: -1

                                     ) 
 .]31 -12/اإنسان[
                                 ) وقال اه تعاى: -1

 .]11/هود[ (  
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 اخامـــــة

 البدء واختام،ه احمد والشكر عى لاحمد ه الذي أتم ما أردناه ، وأظهر ما منيناه ، فل
 .(                    )  العون والتوفيق : وله امنة والفضل عى 

وأسأل اه عز وجل أن جعل هذا الكتاب خالصا  لوجهه الكريم ، وأن يتقبله مني ، ويغفر 
، وكل مسلم ما فيه من خطأ غر مقصود ، وأن ينفع به من كتبه وقرأه وعَلمه ونره ي

 إنه سميع جيب. ومسلمة،
 بداية بكتاب التوحيد، وهاية بكتاب اجهاد ي سبيل اه. وهذا تم الكتاب بفضل اه وحده

فاته ، عى عظمة أسائه وص الذي بنعمته تتم الصاحات، وله احمد والشكر ٬فاحمد 
وعى عظمة جاله وماله ، وعى عظمة إحسانه وإنعامه ، وعى ُحسن دينه ورعه ، 

 وعى ُحسن ثوابه وعقابه ، وعى سعة رمته وحلمه وفضله.
هو جل جاله أهل أن ُيـحمد ، وأهل أن ُيعبد ، وأهل أن ُيطاع ، له املك كله ، وله اخلق 

 مد ي اأوى واآخرة .كله ، وإليه يرجع اأمر كله ، وله اح
اللهم لك احمد مدا  كثرا  طيبا  مباركا  فيه ، ملء الساء ، وملء اأرض ، وملء ما بينها ، 

أهل الثناء وامجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ا مانع وملء ما شئت من يء بعد ، 
 .ما أعطيت، وا معطي ما منعت، وا ينفع ذا اجد منك اجد

(                       ).    

(                            ).    
(                                   ).    
(                            ).    
(                                          

                                           
).  

(       *          *         ). 
 « إله إا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن ا  سبحانك اللهم وبحمدك »
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