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المهمةالدروسحاشية

الرحيمالرحمنادلّهبسم

لخامسةاالطبعةمق!مة

شريكلاوحدهادلّهإلاإلهألاوأشهدالصالحاتتتمبنعمتهدهالحمد

منوصفيهورسولهعبدهمحمدأأنوأشهدالمماتبعدقائلهاتنفعشهادةله

تبعهمومنوضحبهآلهوعلى،التسليموأتمالصلاةأفضلعليهخلقه

وبعد:.الدينيومإلىباحسان

اقتناءعلىوللحريصينالكرامللقراءنقدمهاالخامسةالطبعةهيفها

المهمة،للدروسالأخيرالإمامالشيختعديلعلىتعديلهابعد،الحاشيةهذه

لمالتيوالمسائلالفوائدمنالشيخأضافهمماالاستفادةعلىمنيحرصا

فياجتهدتوقد،المهمةالدروسكتابمنالأولىالطبعاتفيتذكر

كتابةعنداشترطتهبماالوفاءعلىوحرصت،البضاعةقلةمعوبيانهاشرحها

الشيخقصدهممنبهاادلّهلينفعوسهولتهاالعبارةوضوحمنالحاشيةهذه

قبولمنالحاشيةهذهلقيتماعلىوتعالىسبحانهاللّهأحمدكما،كتابهفي

ميزانفيتكونأنادلهفأسأل،وغيرهمالعلمطلبةمنإخواننالدى

بمنهادلّهفأسألعليهاشجعالذيادلّهرحمهالشيخحسناتوميزانالحسنات

المسلمين،ولجميعولشيخنالييففروأنالنافعالعلممنيجعلهاأنوكرمه

أجمعين.وصحبهاَلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلمالله.وصلىكريمجوادإنه

وكتب

الطويانإبراهيمبنصالحبنأحمد

هـا3624//61لاثنينا

السعوديةالعربيةالمملكةعاصمةالرياض



المهمهَالدروسحاشيةه

الثالثلأالطبعلأمقدمة

.ل!!

اللّهإلاإلهلاأنوأشهدالصالحاتتتمبنعمتهالذيدلّهالحمد

الأنبياءسيدورسولهاللّهعبدمحماهاًأنوأشهدلهشريكلاوحده

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىوسلمعليهاللّهصلىوالمرسلين

بعد،أما

نعمةمنعلينابهمَنَّماعلىوتعالىسبحانهالدّهأحمدفإني

هيوهذه،نلقاهأنيومإلىعليهيثبتناأنسبحانهوأسألهالإسلام

.ممااللّهنفعكمابهاينفعاللّهأسألاليئالكتابلهذاالثالثةالطبعة

العلامةشيخناسماحةأنأنبهانوأحب،الطبعاتمنسبقها

قدروحهاللّهوقدّنراللّهرحمهبازبناللّهعبدبنالعزيزعبدالإمام

فيولعلىالحاشيةهذةصدورجدحياتهآخرفيالكتابفيعدّل

سائلاًاللّهالأخير،الشيخترتيبعلىالحاشيةاعدلفَادمةطبعة

والسداد.والتوفيقالإعانة

أجمعنِن.وضحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللّهوصلى

الطويانإبراهيمبنصاعبنأحمد

هـ241لما451



المهمةْالدروسحاشية

التانمِةالطبعةمقدمة

.،لمب

الأنبياءأشرفعلىواللاموالصلاةالعالمينربدلّهالخمد

أجمعبن.وصخبهآلهوعلىوالمرسلين

..وبعد

الكتابهذانفعمنبهمنماعلىوتعالىسبحانهادثهأحمدفإنني

وتدريسه؟وقراءتهاقتنائهعلىالناسوحرص،عل!يهالإتبالوكثرة

طبعهَادثهبخمدطبعوقد،خارجهامنأوالبلادهذهداخلمنصواء

بها،يقعأنالثهنسأل،الكويتفيخيرية

فقدانبعدالكتابلهذاالثانيةللطبعةالممَدمةهذهأكتبواني

عبدادثهبنعبدالعزيزالش!يخسماحةالعلامةالإمامالإسلاميالعالم

علىتثمجيعيأسبابمنكانالذيوهو-روحهادلهقذمو-بازابن

الثه-رحمه-منهاجزةعل!يهتُرىءوتد،وكتابتهاالحاشيةهذهإتمام

الثانيهَالطبعةهىوها،ذلكادثهيُقذرلملكن،لهامقدمةبكتابةووعد

نشرها.علىوشجعالثهرحمه-عليهااطلعالتيالأولىبعدتصدر

يرفعوأن،حسناتهميزانفيذلكيجعلأنوكرمهبمنهافهاسألا

خيراَ.بفقدهالإسلامأمةعلىويخلف،المهدنينفيدرجاته

ولش!يخنالناالأجريكتبوأن"الط!بعةبهذهينفعأنتعالىوأسأله

مخمدنبيناعلّىوسلمالثهوصلى،كريمجرادانه-،الثهرحمه-

أجمعين.وصخبهاَلهوعلى

الطويانابراهيمبنصالحبنيحعد/وكتبه

ور52/9/0241-ضالريا



المهمةالدروسحاشيةه

ا!ذ!مَة

طاعمَه،فيإلافوزلاالذيدتهالخمد،العالمينربدثهالخمد

لاوحدهالثهإلاالهلاأنوأشهد،لعظمتةالتذللفيإلاعزولا

وخيرنهوحيةعلىوأمينةورسولهعبدهمحمداَأنواشهدلهشريك

عليهادلهصلى.المستقيموالمنهجالقويمبالدينالمبعوثخلقهمن

الدين.يومإلىباحسانتبعهمومنوأصخانهآلهوعلى

بعد:اما

عليهالأنبياءسيدبذلكأخبركماالأنبياءورثةهمالعلماءفان

دينهم،منعليهمخفيمالهميُبينُونوالسلامالصلاةأفضل

بمعالمويبصرونهم،السُبلوأوضحالطرقأقومإلىويرشدونهم

عواتقعلىادثهجعلهقدالواجبوهذا.الهدايةوسننالرسالة

،الناسبينالعلمنسْروسائلومن.والمصلخينوالدعاةالعلماء

والتوجيهاتالرساثلوكتابةالكتبتاليف،وخاصتهمعامتهم

دأبوقد،المسلمينلسائروالارشادالتوجبهمنانرمنمنبراَلتكون

أنفحمنهياليَالطريقةبهذ.العلمنشرإلىوحدينأقديمأالعلماء

منأكثرالتوجيهاتهذهالىالأمةعامةحاجةلىان،الوسائل

منالصخيحدينهمتعلمعنوانشغالهمحاجتهملشدة،غيرهم

وبمؤلفانَهمبهمالثهنفعالذينالعلماءمنوان.الأصلّيةمصادره

سماحةوالدانيوالقاصيالمتعلموغيروالعالموالكبيرالصغير



المهمةالدروسحاشية

-بازبنعبدالرحمنبنعبداللهبنعبدالعزيزالإمامالعلأمةالنتيخ

العبارةبوضوحتمتازمؤلفاتهفان-بعلمهالأمةونفع-اللهرحمه

اتئهنفعالتيمؤلفاتهومن.للأمةوالنصحالنئةوصدقالعلموغزاره

الله-رحمه-فيةأوضحفقد.الأمةلعامةالمهمة.الدروسكتاببها

وأخلافه.واعتقادهوعبادتهدينهأمورفيتعلمهالمسلمعلىيجبما

وحاجةللناسنفعهرأيتولما.وحفظهقرأهمنجميعبهادلهفنفع

الشيخاختصرهماتبئنمخنصرةحاشيةلهأضعأنأحببتلهالناس

وضوحفيالشيخمنهجملتزماَعليهاالدليلونوصحالمسائلمن

-الإِمامالشيخيثيبأناتتهفأسأل.الناسعامةإلىالعباردـوتقريبه

انتفعكماالحاشيةبهذهينفعوأن،الجزاءخيركتابهعلى-ادلهرحمه

آلهوعلىمحمدنبياعلىاللهوصلىالتوفيقولىِواللهباصلها

أجمعين.وصحبه

كتبه

الطويانبراهيماٍبنصالحبنأحمد



كا
المهمةالدروسحاشية

!المؤلف

عليهوقرأتحياتهعننبذةباملاءعبدالعزيزالشيخسماحةتفضل

.(1فأقزها)كتابتهابعد

لآعبداللةبنمخمدبنعبدالرحمنبنعبداللهبنعبدالعزيزأنابا

بصيراَهـوكنت1335سنةالخجةذيفيالرياضبمدينةوُلدتُ

هـفضعف1346عامعينيفيالمرضأصابنيثمالدراسةأولفي

عاممنمخرممستهلفيبالكليةذهبثم..ذلانبسبببصري

يعوضنيأنوعلاجلالثهوأسأل،ذلكعلىللَههـوالخمد0135

بذلكوعدكما،الآخرةفيالخسنوالجزاءالدنيانيبالبصيرةعنه

العاقبةيجعلأنسبحانهأسألهكما،جمزمحمدنبيهلسانعلىسبخانة

.لاَخرهواالدنيافيحميدة

البلوغقبلالكريمالقرآنوحفظتالصغرمنذالدراسةبدأتوفد

علماءمنكثيرأيديعلىوالعربيةالشرعيةالعلومتلقيفيبدأتنم

أعلامهم:من،الرياض

الشيخبنحسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفبنمحمدالشيخ-ا

الله.رحمهمعبدالوهاببنمخمد

."1بقنرعةومقالاتتاوى"مجصوعالشيخصماحةكتابمننقلت!1)



المهمةالدروسحاشية

الشيخبنحسنبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزبنصالحالشيخ2-

ادثه.رحمهم(الرياصْ)قاضيعبدالوهاببنمخمد

.(الرياض)قاضيعتيقبنحمدبنسعدالشيخ3-

.(بالرياضالمالبيت)وكيلفارسبنحمدالشيخ-4

عنهأخذت(المكرمةمكةعلماء)منالبخاريوقاصسعدالشيخ-5

هـ.1355عامفيالتجويدعلم

وقد.الشيخآلعبداللطيفبنإبراهيمبنمحمدالشيخسماحة6-

العلومجميععنهوتلقيتسنواتعشرمننخواَحلقاتهلازمت

رشختهـحيث1357سنةإلىهـ،1347سنةمنابتداءالشرعية

سماحته.قبلمنللقضاء

برحمتهجميعأوتغمدهموأحسنه،الجزاءأفضلالجميعادثهجزى

ورضوانه.

هي:أعمالعدةتوليتوقد

عامأعشرأربعةاستمرتطويلةمدهالخرجمنطقةفيالقضاء1-

كانوقدهـ.1371هـإلى1357سنتيبينوامتدتوأشهراً

نهايةالىوبقيتهـ،1357عاممنالاَخرةجمادىفيالتعيين

هـ.1371عام

الشريعةوكليةهـ.1372سنةبالرياضالعلميالمعهدفيالتدريس2-

والتوحيدالفقهعلومفيهـ.1373سنةإنشائهابعدبالرياض

عامفيانتهى،سنواتتسعذلكعلىعمليواستمروالخديث

هـ.0138



المهمةالدروسحاشيةه

بالمدينةالأسلاميةالجامعةلرئيسنائبأهـ،1381عامفيعُينت3-

هـ.0913عامالىالمنصبهذافيوبقيت،المنورة

وفاهبعدهـ.0913سنةفيالإسلاميةالجامعةرئاسةنوليت4-

في-ادلهرحمه-الشيخآلبراهيمإبنمخمدالشيخشيخنارئيسها

هـ.5913سنةإلىالمنصبهذافيوبقيتهـ.9138عامرمضان

منصبفيبتعيينيالملكيالأمرصدرهـ،4/15/15913وفي5-

والإرشادوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبخوثلإداراتالعامالرئبس

.()1العملهذافيالوقتهذاإلىأزالولا

.والسدادوالتوفيقالعوناتتهأسأل

منكثيرفيعضويةالخاضرالوقتفيالعملهذاجانبإلىولي

ذلك:منوالإسلاميةالعلميةالمجالس

بالمملكة.العلماءكبارهيئةعضوية-ا

.المذكورةالهيئةفيوالإفتاءالعلميةللبخونثالدائمةاللجنةرئاسة2-

لإسلاميءاالعالملرابطةالتاسيسيالمجلسورئاسةعضوية3-

للمساجد.العالميالأعلىالمجلسرئاسة-4

لوابطةالتابعالمكرمةبمكةالإسلاميالفقهيالمجمعرئاسة5-

الإسلامي.العالم

ورئشالعلماءكباريثةورنيسالمملكةعاممفتيالشيخصماحةهـعُئيئ4114عامفي(1)

هـ.0241عام-ايلهرحمه-وفاتهحت!والإفتاءالعلميةابحرتإدارة



المهمةالدروسحاشية

.المنورةالمدينةفيالإسلاميةللجامعةالأعلىالمجلسعضوية6-

المملكة.فيالاسلاميةللدعوةالعلياالهيئةعضوية7-

قمنها:مؤلفاتيأما

.الفرضب،المباحثنيالجلنةالفوائد-1

والزيارةوالعمرةالخجمسائلمنلكثيروالانضاحالتخقيق2-

."المناسك"توضيح

))حكممفيدهمقالاتأربععلىويشتمل،البدعمنالتحذير3-

النصفطوليلةاسممعراجاضالاسراءوليلةالنبويبالمولدالاحتفال

النبويةال!-خجرهأخادمنالمزعومةالرؤياوتكذيبشعبانمن

.أأحمدالشيخالمسمى

.والصيامالزكاةفيموجزتانرسالتان-4

يضادها.ومااالصحيحةالعقبدة-5

ح!.أن!منوكفرغ!روالرسولبسنةالعملوجوب-6

.الدعاةوأخلاقادثهإلىالدعوه7-

خالفه.ماونبذاللّهسْرعتخكيموجوب8-

.الشغارونكاحوالخجابالسفورحكئم9-

العرب!ة.القوميةنقد-1

التصوبر.حكمفىِالمفيدالجواب-1

."وسيرته"دعوثهعبدالوهاببنمحمدالشيخ-1



كا
المهمةالدروسحاشية

:الصلاةفيرسائلثلاث-13

!.ال!نبيصلاةكيفية-"أ

جماعة.فيالصلاةأداءومبرب-ب

."الركوعمنالرفعحينيديهالمصلييف!معاينجىَ

يئ.اللهرسولطفيأوالقرآنفيطعنفيمنلإسلاماحكم-41

الحج.كتابإلىفيهاوصلتالباريفتحعلىمفيدةحاشية-51

وسكونالشصسجريانعلىوالخسيةالنقليةالأدلةرسالة16-

لكواكب.اإلىالصعودلىامكانالأرض

الكهنةصدقأوادثهبغيراستغاثمنحكمعلىالبراهينإقامة-17

والعرافين.

ادثه.سبيلفيالجهاد-18

الأمة.لعامةالمهمةالدروس-91

.لزيارةواوالعمرهالححبأحكامتتعلقفتاوى-52

البدعة.منوالحذرالسنةلزوموجوب-12

++ده



المهمةالدروسرحاشية

12

المؤلفمقلمة

اللّهوصلى21(للمتقينوالعاقبة11(العالمينربدلّّهالحمد

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىمحمدنبيناورسولهعبدهعلىوسلم

بعد:أما

عنالعامةيعرفهأنيجبمابيانفي)3(موجزةكلماتفهذه

اللّّهوأسأل"الأمةلعامةالمهمة"الدروصسميتها)4(الإسلامدين

العزيزبالكناباقنداءبالحمدالدروسمهذهايإمامالثحمِخالمؤلنسابتدأ()1

والثناءبالحمدخطبهيبدأكانالذيوسلمعليهادلهصلىالمرسلينوبسيد

نعالى.اللهعلى

ا؟حرةالدَّارُتِلكَ):تعالىقالالاَخره،الدارفيللمتفَينالعاقبة)2(

فَسَادًاوَلَاآلأَرضِفِىعُلُوًّايُرِيدُونَلَالِلَّذِينَمجعَلُهَا

!.لِلمُتَّقِنَوَاتعقبَهُ

.ودنياهدينهفيالمسلميهمومماالدينأصولطمنهيالموجزةالكلماتهذه)3(

عنومعاملالهعباداتهبهيؤديماديخهأمورمنيتهعلمأنالمسلمعلىفيجب(؟)

.وبصيرةعلم



المهمةالدروسحاشيهّه

.)3(كريمجوادإنهمنييتقبلهاوأن()1المسلمينبهاينفعأن

بازدنعبداتلهبنعبدالعزبين

،+جممء-يو!ا

حفظهاعلىوحرصوابالقبولالناسوتلقاهاالأمةالدروسبهذهاللّهنفع)أ!

ودرأستما.

المثوبة.لهيجزلوأنالدروسهذهأجرالإمامالشيخيحرملاأاللهأسأل)2(



المهمةالدروسحاشيهَ

15

الأولالدرس

..............ه!.!.".+.+....الفاتحةسورة

آبات)7(وعددءآياتهـامكيةالفاتحةصنورة

ئلِكِ!ألِرخِيصِألرًخِت!اَلعلمِابتنث،لِتَهِاِفختدُ

اَقدِنَا!نِسحَعِتوإياكَنَعبُدُإنَاكَص!ل!يِئ!*1يورِ

علنهِتمأنغَتتَاَتذجمتَ!َمحرًطَاك!تفِمَصَألمحزَوو

لينً!المخاَولاعطَثهِتمنمَغضحوب1ِعَيرِ

الفاتحة:اسماء-1

.الصلاهنفتتحوبها،الكتابفانحةأيالفانحة-ا

.الكتابأم2-

.القرآنأم3-

المثاني.السبع-4

العظبم.القرآن5-

"وانها:!ك!الثهرسولتال:ثال-عنهالثهرضي-هريرهأبيفعن

الترمذيرواه(")1أعطيتهالذيالعطيموالقرآنالمثانيمنسبع

صخيح.حرثهذا:وقال

بالحمد.مفتتخةلأنهاالخمد6َ

.(2)875رقم(5341/)الترمديرواه()1
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مسلمرواه")1(...الصلاة!قسصت:ربهعن!لقولهالصلاة7-

.وغيره

.ءلشفاا-8

فشفي.الفاتخهَالصخابةعليهقرأالذياللديغلخديثالرقية9-

الكافية.-01

الواقية.-11

القرآدت.أساس-12

الفاتحة:سورةفضل2-

له:قاللمجغالنبي-أدتعنهادلهرضي-المعلىلنسعيدأبيعن1-

:قالالمسجد"منتخرجأنقبلالقراَنفيسورةأعظمالأعلمنك

ادثه،رسوليا:قلتالمسجدمنيخرجأنأرادفلمابيديفأخذ

ااخمدُأ"نعم:قال،القرآنفيسورةأعظملأعلمنكقِلتإنك

الذيالعظيموالقراَنالمثانيالسببعهي"اَلفَدَرنربِّلمحهِ

.والبخاريأحمدرواه"أونيته

فنزلنالناسيرفيكنا:قال-عنهادثهرضي-الخدريسعبدأبيعن2-

نفرناومادن(لديغ)أيسليمالخيسبدإن:فقالتجاريةفجاءت

فبرأ،فرقاهبرقيةنأبنهكنامارجلمعهافقامراقٍمنكمفهلغئب

أكنت:لهقلناإلينارجئعفلمالبنأوسقاناشاةبثلاثينلهفأمر

.93()5رقم(1/692)مسلمرواه(1)
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،الكتاببامإلارقيتمالا،:قال؟ترقيكنتأورقيةتخسن

انهايدرنهكان"وما:ققالب!للنبيذكرناهالمدينةقدمناقلما

.البخاريرواه"بسهمليواضربوااقسموارقية

"من:!الثهرسولقال:قال-عنهالثهرضي-هريرهأبيعن

"تمامغبرثلاثاًخداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى

مسلم.رواه

:يقولع!الثهرسولسمعت:قال-عنهالثهرضي-هريرهأبيعن

نصفبنعبديوبينبينيالصلاةقِسمت-:وجلعز-اللّه"قال

عبديحمدني:اللهقالاَلفَدَب"رنتلَهِاَنحَثدُأ:قالق!ذا

ق!ذا،عبديعليئَأئنى:اللهقالااَلرَّحِمصِاَلِرًخؤ!:قالواذا

مرهوقال،عبدِىمجدني:اللهقاليوهـالذِنيِن"ئلِكِ!:قال

لمحمتعِب"وَإِئاكَنَغبُدُإِياكَأ:قالف!ذا،عبديالئلوض

اقِدِنَاة:قالق!ذا،سالمِاولعبديعبديوبينبينيهذا:قال

غيرِعَلئهِمأَنغَمتَأئذِنىصِهرَرو8َاَئم!تَفِببصَألمحررو

ولعبديلعبديهذا:اللهقال"اَلمحاَلِنَوَلاعَليَهِئملْمَغضُ!وب1ِ

مسلم.رواه"سألما

الفاتحة:سورةتضمنتهما

الفاتخة:سورةتضمنت

عليه.والثنان!وتمجيدهالثهحمد
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وتعالى.سبخانهوربهالعبدبينالعهد2-

.الدعاء3-

المهمةالدروسحاشية

الفاتحة:اَيات-!ا

تبدأالسابعةوالاَنةالصحِيع،علىالبسملةدونمنآنِاتسبع

.لِينَ"ااصاَولاعَلئهِتملْمَغضُوب1ِغيرِأ:تعالىقولهمن

العلم:اهلاقوالمنالصحح5-

وهووالجهريةالسريةفيالمأمومعلىقراءتهاتجبالفالَخةأن

عبدالعزيزالعلامةشيخناسماحةواختارهورجخهالشافعيةمذهب

.-ادلهرحمه-بازابن

الاَيات:معاني6َ

تال،دونهمنيُعبدماساثردونخالصأدلّهالشكراَئخَضدُ،أ

وفينفسهعلىبهأثنىثناءنثه"الخمد-:ادلّهرحمه-جريرابن

."علطِيثنواأنلعبادهأمرضمنه

التسمييجوزولا،وتعالىتباركالرقيعلىعلماسمادثه،يهِأ

لاسم.ابهذا

الربكلمةإطلاقيجوزولاالمتصرفالمالكهوالربرَنبِئأ

نجوزمضاقةأونكرهكانتإؤاأماالثهعلىإلا()الربمعرفةكانتإذا
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وقالالداررب،العالمينربنتقولغيرهوعلىاللهعلىإطلاقها

.،24:الآية،يوسفأسورة"رَئفَعَندَأذْ!زقِأ:لىتعا

الئه.سوىموجودكروهوعالمجمعاَلفَدَب")

رحمةالرحمن:الرحمةمنمشتقاناسمان"اَلرَّحِيصِلرخن1ِ)

بِاَئمُؤمِينوَستانَ!بالمؤمنينيختصروالرحيممخلوقاتهجميعبهايعم

.(43:لآيةا،الأحزابصوره1رَجيما"

عوأاَاوِاَدئَهَاَدعُوأقُلِأ:تعالىقال،بالرحمنالتسمييجوزولا

.،011:الآية،الإسراءأصوره"اَلرًئهَنَ

عبداتئهاتئهإلىالأسماء"أحب:عطقولهسريظهرهناومن

.الكذابمسيلمةإلابالرحمنتسمىأحديؤثرولم"وعبدالرحمن

مأخوذةوهي،ملكومتوانرةصحنخةتراءهنيترئت"ئلِكِأ

غافر،أسورهاَنقَهًارِ"اَنؤَصَدِلَهِتحؤ1لِمَنِالصفكُأ:نعالىفَادالملكمن

"عَسِيرااَلبهَفِرننَيَوْمَاكَلَوَ!انَلِلزَخمَنِاَلحَقيَؤمَمذٍاَلمُفك1ُ،،16:ا!ية

.(62:لآيةا(الفرقانأصورة

خيراَإن،بأعمالهمالخلائقالثهيدبنالقيامةيوميَؤهـاَلذِنيِئأ

والحسابالجزاءهووالدين،عنهالثهعفامنإلافشرشراًلىانقخير

.5،2:الآنة،النورأصورة9ألخَقدِينَهُمُأطَهُبُوَقلِإُيومَؤأ:لىتعالقاكما

ولاإيالتإلانعبدلاأبسألمحمتَعِرنوَإِنَأايَنَعْبُدُإنَاكَأ

هذينالىيرجعكلهوالدين،الطاعةكمالهووهذاعليكإلانتوكل
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وسرهاالقرآنسرالفاتحة:بعفالسلفِقالِكماوهذاالمعنيين

منتبرؤنالأول"لمحئتَعِىوإِئاكَنغبُدُإِتاكَ!الكلمةهذه

وجل:عزاتثهالىوالتفويضالقوةومنالخولمنتبرؤوالثانيالشراب

:قسمانوالهدايةللهدايةيوفقهبأنالثهدعاءأقدِتَأ"إ

تعالى:قال،عليهاانسانكلنستطيعوهذهوالارشادالدلالةهدأية-1

.(25:الآية،الثورىأسورهتُسْتَقِير"عِزَ!إكَلَتهَدِىتنَكَإ

كدِئلَاإنَكَ!:تعالىقال،وجلعزتثهوهذه،ومالهامتوفيقهداية2-

.(65:الآية،الفصصأصورة"لمجثَاَةُمَنيهدِىاَفَهَوَلَبِهنًاَختتَمَق

"أجمعت-:الله-رحمهجريرابنقالاَامحقِيرَ"اَلصزَروإ

الواضحالطريقهوالمستقيمالصراطأنجميعأالتأويلأهلمنَالأمة

والرسوليدلهالمتابعهْهوالصراطومعنى،قيهاعوجاجلاالذي

:قال!الثهرسولعن-عنةالثه-رضيسمعانبنالنواسعن

قبهماسورانالم!راطجنبتيوعلىمسنفبمأصراطاًمثلًاالثه"ضرنب

داعالصراطبابوعلى،مرخاهستورالأبوابوعلى،مفتحةأبواب

بدعووداع.تعوجواولاجميعاًالصراطادخلوا،الناسأبها:يقول

:قالالأبوابتلكمنشبئاًبفتحأنالإنسانأرادف!ذاالصراطنوقمن

والسوران،الإسلاملالصرا!.تلجهتفنحهإننانكئفتحهلاوفحك

راسعلّىالدامحيرذلك،النهمحارمالمفتوحةوالأبواب،اللهحدود

كلقلبقياللهواعظالصراطفمةمنوالداعي،الهكئابالصراط
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صخيح.حسنباسنادوالترمذيأحمدرواه"مسلم

همعليهماتئهأنعمالذينأعَلئهِئمأَنغَضتَأئَذِيىأصِرَروَ

اَذُأَننَمَأثذِينَءًقَاؤلَبهكَوَألزَسُولَألئَهَيُطعِوَمَنأ:قولهفيالمذكورون

رَفِيقا"أؤلَبهكَوَصَسُنَوَألضَ!صوَألشهَدَاَءوَألضِذِيقداَلنلبقفِنَعَلَئهم

وعبادته.بطاعتهعليهمالثهأنعم96،:ا!ية،النساءأسوره

لأنهمعليهماتئهغضب،اليهودهمأعَلئهِتمآنمَغضحُوبِأغَيْرِ

.بعملواولمعلموا

جهل.عناتثهعبدوالأنهمالنصارىهملِينَأاَلصئَاَوَلَاأ

باليهود،شبهقفيهعلمائنامنقسدمن:-ادثهرحمه-سفيانقال

.بالنصارىشبهقفيهعئادنامنقسدومن

اَمين:بعدهايقولأنالصلاةفيالفاتحةيترالمنيستحب7-

وِائلوعن،الفاتخةآيانِتمنليسمتوهي،استجباللهم:ومعناه

عَليهِتمآنمَغضُحوبِغيرِة:قرأ!اتئهرسولسمعت:قالِحجرابِن

.داودوأنجوأحمدرواه"صوتهبهامذلا"اَمين:قاللِينَأاَلمحاَولا

هرنره-أبيحدنثمنالصحيخينقيثبتماقضلهاقيوردوقد

منق!نهقأئنواالإمامائن"اذا:قال!اتلهرسولأن-عنهاتلهرضي

."ذنبهمنتقدممالهغقرالملائكةتأمينتأمينهواقق
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تلقيناًالناسسورهالىالزلزلةسورةمن،السورقصارمنأمكنوما

.......فهمهيجبلماوشرحاَوتخفيظاَللقراءةوتصخيحاً

اَيات)8(اَياتهاوعددمدنيةالزلزلةسورة

وَقَالَألص-3بمَأَثقالَهَااَلازضُوَأَخْرَجَتِوقدرزمِزِتزَااَلَااَلآَرض!زُلزِلَتِإِذَا

أَؤحَنرَئَثنأَنآ!7عأَخبَارَهَاتُحذِثُيَوْمَبِؤ!3حلَمَامَاآقيِلنئَنُ

فَمَنلنئبمأَتخَئَىُليُرَؤأأَشنَاصنااَفاسُيَضدُرُيَؤمَبِدبملَهَا

ذَرَؤمِثقَالَيَقمَلوَمَنلإيميَرُلمخَيْ!بمذَرَةٍمنقَالَيَغمَل

جبرص،صصص
وئهماشرايره

يأزِئزَالمَسَا"اَلارَضقإذَازُتزِلَتِأ:-عنهماالثهرضي-عباسابنقال

منفيهاماألقتيعنيأَثقالَهَا،اَلأَزضُوَأَخرَجَتِأأسفلهاتحركت

أسررة"وَعلتيخهَامَاوَائقَت!مُذَتَاَلازَققوَإِذَاأ:تعالىتال،الموتى

الزلزلة،أسورةلَمَا"مَافيِدنئَنُاَوَقَالَأ:لىتعاوقوله(3،4:الآيتان،ا!نثقاق

علىمستقروهوثابتةساكنةكانتبعدماأمرهااستنكر:أي3(:الآية

ظهرها.

عملبماتخذثأي"أَخبَارَهَأعُدَّثُيَوْمَبِذأ:تعالىوقوله

رسولقرأ:قال-عنهالثهرضي-هريرةأبيفعنِ،ظهرهاعلىالعاملون

"أخبادها؟ما"أتددون:فال"أَخبَارَهَأتُحدَّثُنؤمَهؤأالاَيةهذه!الثه

عبدكلعلىتشهدأنأخبارها"قإن:قال.أعلمورسولهالثه:قالوا

وكذاكذابوم،وكذاكذاعمل:تفولأنظهرهاعلىعملبماأمةأو
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.(1")أخبارهاقهذه

ادثهرضي-عباسابنعنلَهَا"اَؤحَئرَئَثإبِأَنَ:تعالىوقولة

ادله-رحمهمجاهدوقال،فقالت،قولي:ربهالهاقال:قال-عنهما

أمرها.أي:-

عنيرجعونأيأَشنَانا"اَفاسُيَضدُرُيَؤبَؤأ:تعالىوقوله

وسعيد،شقيبينماوأصناذأ،أنواعأ:أيأشتاتأ،الحسابموقف

ليعلمواأيأاَغملَهُئمفرَؤأ!النارإلىبهومأمورالجنةإلىبهومأمور

وشر.خيرمنالدنيافيعملرهبمايجازواأو

يَقمَلْوَمَن8يَرَلُمخَم!بمذَرَ؟شقَالَيَغمَلْفَمَن!:تعالِىقوله

النملأصغروزن،ذَرًهِشقَالَأمعنى،يَرَلُمشَراذَرَقرمِثقَالَ

بكلوفاجربرلكليكتب،ذلكويَسُرهكتابهفييعنييَرَ"،خَت!بمأ

القيامةيومكاننلنا.حسناتعشرحسنةوبكل،واحدةسيئةسيئة

المؤمنين.حسناتالثهضاعف

مناليسيروحذرهم،عبادهيعملهالخيرمنالقليلقيرغبفالثه

يكثرءأنيوشكفانهالشر

لمف!ن،تمرةبشقولوالنار"اتقوا:والسلامالصلاةعليهقال

")2(طيبةقبكلمةنجدوا

قيوالنسافى،غرفب،حسنحدفث"هذا:وقال2()942رقم535()4/الترمذي()1

.(4/535)الترمذىسشحاضيةقيكماالكبرى

وغيرها.(011)6رقم7(240/)وسلم،(06)23رقم(01/055)البخاريروا.)2(
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رضي-عائشةالمؤمنينأمترويهفيماوالسلامالصلاهعليهوقال

ال!ئوبومحقراتإياكعائشةيا":يقولءيَئكان:قالت-عنهاالثه

.(1طالبأ")اتثهمنلهاف!ن

،،ده

الزوائد:وقي)4243(،رقم(1714)2/ماجةوابن75(،)6/أحمدالإمامرواه)1(

/11)الباريقغ:انظر،حبانوابنالشاىورواه."ثقاترجاله.صخبح")سناد.

004).
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اَبة(11)اَبانهاوعددمكيةالعادباتسورة

،ثَزنَ!سئ!نمفنُيزَتِ!قَذع،لمُرويَئئ!ضَتحاؤَأنفَدِيَتِ

لكَنُي!لِرَئ!اَفيفسَسنَبِهِءتَجفا!إنَ!فَوَسَالنَنهِءنَمتع!

نقلَمُأفَلَا!!لشًدِفداَلهيزِلِحمحَوَإنَ!!لشًهِيدلِكَدفَىَوَلمنَ!

لؤبَذبِهِمْرَجَهُم!إنًاَلفمُدُررِمَافِىوَحُضِلَ!أنقُبُورِفِىمَابُعْزِإذَا

لَحمل!!

أجريتاذاالخيلوهيبالعادياتانثهيقسمضَثحا"إوَأتئَدِنَنق

الفرسمنيُسمعالذيالصوتوهووضبحتقعدتادثهسبيلفي

.تعدوحين

.النارمنهفتقدحللصخرنعالهااصطكالنيعنيفَدع"لمُصفَبظ

الصلاةعليهوكان،الصباحوقتالإغارةيعنيصمئ!،،لمنُيزَتِأ

صباحاَ.يغيروالسلام

إماالغباربهأثارتفيهحفتالذيالمكانوهو"فهِ.نَمت!؟ئرقَأ

.عروأوحجفى

.العدومنالكفارجمعيعنيئهمًا"بِمِهفَوَسَظنَأ

الحسنقال،جحودلكفوررنهبنعمإنهألَكَنُؤلِرَئهاَلافسَنَإنًأ

عليه.افهنعموينسىالمصائبيَعُدُالذيهوالكنود-:ادله-رحمه



كا
المهمةالدروسحاشية

لشهيدكنوداَكونهعلىالانسانأنأيلشًهِيد"ذَلِكَكلوَ)نَ!إ

وأفعاله.أفوالهنيعليهذلكظاهر،حالهبلسان

.المالوهواَلحيزِ"لِحُبِوَإِنمُإ

مخبةمنبخيلولحريصق،للمالالمخبةلشديدُأيإلشًدِيا،

.المال

علىمنبهأ،الاَخرةفيومرخبأالدنيافيمزهداَتعالىالثهقالئم

:سيكونما

.لأمواتامنفيهاماأخرحأياَئقُبُورِ،فِىإذَابُعْبزَمَالغلَمُأَفَلَا!إ

فييسرونكانواماوأظهرواأبرزواأياَلفمُدُورِ"فِىمَاإوَحُضِلَ

نفوسهم.

يصنعونكانوامابجميعلعالمأيلَخَبِإ"يَؤمذبِهِت!رَجَهُمانإ

ونعملون.

...
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اَية(11)اَياتهاوعددمكيةالقارعةسورة

يَكوُنُننؤمَلصنجبَمتقَارِعَةُاَمَاأَدرنَكوَمَاَلإيمئقَارِعَةُاَمَا،ثئنصارِعَةُ!اَ

لعِقنِ!اَاَئجالُوَنَكُونُلبنيماَئمَتثُوثِ!اَلفَرَاشِاَلمظَسُ

ؤ!فِى!وَلصلثبخمَوَزِننُ!ثَقُد!تمَففَاَئَاي!أخ!بماَئمَنفُوثِرر

!!أ)أهَاوِيَةفَأئُملُلضحيممَؤَزِينُلُأخَفَتمَنوَأَئَالا!ماَزَاضِيَز

بمَرنَازصَامِيَتمالى؟آ،هِيَةمَاأَدرَئكَوَمَاَ

تعالىقالثم.والطامةكالخاقةالقيامةأسماءمناَفارِعَةُ!،أ

ذللشفسرثم"اَنقَارِعَةُمَارلَكأَوَمَاَ):لشأنهاومهولأأمرهامعظمأ

انتشارهمفيأي،اَئمَبْثُوثِ!اَتفَرَاشِاَقاسُنَيهوُنُلؤمَأ:بقوله

فرائركانهمفيههممماحيرتهممنومجيئهموذهابهموتفرقهم

.7(:ا!ية،القمرأسورةكت!-!!تُناَتثِر!كاً):تعالىقالكما.مبثوث

صارتقديعنياَفمَنفُوثِى،لعِقنِنصاَاَلجِبَالُوَتَكُونُأ:وقوله

.والتمزصنالذهابفيشرعقدالذيالمنفوئرالصوفكأنها

العاملين:عملإليهيؤولعماالثهأخبرثم

سيئاته.علىحسناتهرجختأي،مَؤَزِنيهصثَقُلتفَاَئَامَصن)

الجنة.في،زَاضِيَؤعئؤفَهُوَفِىأ

حسناته.علىتهسيئارجحتأي،مَؤَزِنحلُأخَفوَأَمًامَنْ)

إليهاالمعادفيويصيراليهايرجعالتيأمه،هَاوِنَيمفَأُمُ!أ
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.النارأسماءمناسموهيه!اوِفَه"أإ

مِيَةُ"نَازطَ،هِيَةمَارَفكأوَمَماأ:للهاويةمفسراَتعالىقالثم

رضي-هريرهأبيقعن،والسعيراللهبقويةالخرشديدهحارةأي

سبعينمنجزءتوقدونالتيآدمبني"نار:قال!النبيأن-عنهالثه

:فقال،لكاقيةكانتإن،اللهرسوليا:قالوا"جهنمنارمنجزءاَ

.(جزءاَ")1وستينبتسعةعليهافضلت"انها

،،،

.وغيره32(56)رقم(704)6/البخاريهرو3()1
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اَيات)8(اَياتهاوعددمكيةالنكاثرشورة

+!أألعْلَمُونَسَوفَإلىنججم!صأئمَقَابِرَزُرْمحَىثيلتبمَ(اَل!ثرلهَئكُمُ

لَتَرَوُتَأفيهِع،!نِعِفعَ!اَتَفلَمُونَلَؤكَأَ!لِكْأ!(نغمُونَسَؤفَصثُئمَ

شَلَؤمَمذٍلَشئَلنَك!ثرلضاَليَقِينِلَتَرَوُكًاصكَب!ر؟،ثُزَألحجِصَ

لز8بِ!النًعِيمِى

حباشغلكمأئمَقَابِرَ"نُ!تُمُحَتَئ+اَلئ!ثُر!أكهَئكُمُأ:تعالىيقول

بكموتمادىوابتغائها،الآخرهطلبعنوزهرتهاونعيمهاالدنيا

أهلها.منوصرتمالمقابروزرتمالموتجاءكمحتىذلك

:يقولوهو!الثهرسولإلىانتهيت:قالالشَحيربنعبدالثهوعن

ماإلامالكمنلكوهل،ماليمالي:آدمابنيقول،التكاثر"الهاكم

.(1")؟نأمضيتتصدقتاوفأبليتلبستأوذأقنيتأكلت

وعيدهذا"تغلَمُونَسَوْفَصثُئمَ+تَغلَمُونَسَؤفَصأ:وقولة

سَؤفَصًثُئمَأالكفاريعني"تَغلَمُونَسَوْفَأكَلًوعيد،بعد

.المؤمنونأيهاتعلَمُونَ،

لماالعلمحقعلمتملوأيأاَليَقِينِعِفمَلَؤنَغْلَ!ونَأكَأَ:وقول

،4494/)والترمذي،(92)58رقم(42732/)ومسلم،(4/42)أحمدالإمامرواه(1)

رقم548()6/والنائي،"صحيححسنحدفث"هذا:وقال)2342(رقم(594

.)3615(
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المقابر.إلىصرتمحتىالاَخرةالدارطلبعنالتكاثرألهاكم

اَليَقِينِ"لَزًوُكًا-كفَثُزَ،اَتجَجِصَلَتَرَوُتً!:تعالىادثهقالثم

وأهلها.الناربرؤيةتوعدهموهو،المتقدمللوعيدتفسيرهذا

عنيومئذلتُسألنثمأياَفَحِيصِأعَنِيَؤمَمِذٍلَتئَلُنًثُرً!:وقوله

ماذلكوغيروالرزدبوالأمنالصخةمنعليكمبهادثهأنعمماشكر

وعبادنه.شكرهمننعمهبهقابلتمإذا

!ب!ب!ب
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اَيات)3(اَياتهاوعددمكيةالعصرسورة

وَعَصلُوأءَامَنُوأاَتَذِبئإلا!7!ضتُرلَنِىاَقيلنسَنَإنَث!وَاَلعَصرِ

ل!7!ناَلضَنرِل!وَتَوَاصَحؤأبِاَوَفَوَأصَعؤالفنَلِخَتاَ

وشر،خيرمنآدمبنيحركاتفيهيقعالذىِالزمانإوَاَلعَصزِ"

.وهلاكخسارهفيأيخُمتر"لَنِىأالإنسانأنعلىبهالثهأقسم

الإنسانجنسمنالثهفاستثنىاَلضئَلِحَت"ءَامَنُواوَعَمِلُوأاَئَذِنبئَإلاأ

بجوارحهم.الصالحاتوعملوابقلوبهمآمنواالذينالخسرانعن

.المحرماتوترلنالطاعاتأداءوهوبِاَل!،وَفَوَأصَعؤأإ

يرديمنوأذىوالأقدارالمصائبعلىأيبِاَلضَترِ"وَتَوَاصَموْأأ

المنكر.عنوينهونهبالمعروفيأمرونهممن

.،لوسعتهمالسورةهذهالناستدبر"لو:-ادئه-رحمهالشافعيقال

!يه!!
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آيات(9)آياتهاوعددلأمكيةالهمزةسورة

أَنَئحسَبُإنج)دَ"،وَعَدًمَاجَمَعَاَئَذِى((الرإهُمَزَقىلمَزَ!ئِحُلوَئلي

*!*ةاَلحطَمَةُمَاأَدرلَكوَمَاَالصأبماَلحطَمَةِفيلنبَذَنَ*آ3َ"أاأَظَدُ،لَهُ،مَا

إ*في*(ئُؤ!دَ!إنَهَاعَلَتهِم7!أآِألأئدَةِاَ!تَالَلعُاَئَقِ)زإ:أاَئمُوقَدَةُألئَهِنَارُ

)فيبم!ئِممبمَذَدَعًدِفِى

يعني،بالفعلواللماز،بالقولالهماز"لُمَررهُمَزَؤئِحُلوَئلأ

ويتتقصهمالناسيزدري

،عددهوأحصىبعضعلىبعضهجمعهأيدَ،"مَا،وَعَدًجَمَعَاَلَذِىإ

منتنة.جيقةكأنهنامالليلكانفاذا،هذاإلىهذأ،بالنهارمالهوألهاه

هذهفييخلدهالمالجمعهأنيظنأيأَظَدَ""مَالَصأَنَتحسَبُأ

.الدار

حسب.ك!اولازعمكماالأمرليسأي*"أ

فيقعذَدهمالأجمعالذيهذاليُلقينأي"اَظطَمَةِفِىليبَذَنَأ

فيها.منتحطملأنهاالنارأسماءمناسموهيالحطمة

ألاَ!دَةِ"!تَالَلعُاَلَق،اَتمُونَدَةُاَفَهِنَارُ،اَلحالمَةُمَاأَذرَفكوَمَاَأ

.أحياءوهمالأقئدهالىتخرقهم

مطبقة.أي"ئُؤصَدَإنَهَاعَلَتهِمأ

.النارمنوعمدحديدمنعمدغ،سبدًعًدفِىأ
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آيات()5آياتهاوعددمكيةالفيلسورة

%!أتَفحلِيل!فِىكَئدَفُىأَلَصبححَلأو،بملفِيلِاَنأَضَبرَبُكَفَعَلَبَخفَأَلَزنَرَ

مي!بًخًهُئم)نج!سِحِّيلىمِنمِجِ!ارَؤتَرمِيهِم!ر!مأَلَابِيلَطئًراعَلَحهموَأَرسَلَ

ؤبمبمئةصُوليِكَمَصنى

منعنهمصرففيماقريشعلىادلهبهاامتنالتيالنعممنهذه

،الوجودمنأثرهاومحوالكعبةهدمعلىعزمواالذينالفيلأصخاب

وردهم،عملهموأضل،سعيهموخئب،آنافهموأرغم،ادثهفأبادهم

خيعة.بشر

الكثيرهالجماعاتالأبابيلأَلَابِيلَ!فَيًاعَلَئهِتموَأَزسَلَ!:تعالىوقوله

المتتابعة.

الصلب.الشديدالسجيلسِخِيلإ"مِنمججَارَؤتَزمِيهِمأ

التيالقشرهوقيل،التبنهوالعصففَآ!ولمِ"كَعَضفينجًعَلَهُتمأ

الحبة.على

?!ي
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آيات(4)آياتهاوعددمكيةقريشسورة

مفيَمبُدُوأبرأأؤواَلضَيْفِالثشَااَرِصلَةَلَمهِغ!!ألزتُزَيث!لِإينَفِ

مِنوَإَمَنَهُمجُوجئِناَثَذِهـأَطعَمَهُصازَئخاَفتتِهَذَارَث

حمااألىخَؤفِ!

اَمنينبلدهمفيواجتماعهملائتلافهمأي!قُزَيشِلاينَفِا

لإِيلافاعجبوا:يقولكانهللتعجبواللام،الفيلأصحابأهلكنا

ذلك.فيعليهمونعمتيفريش

اليمن،إلىالشتاءفيالتجارةرحلاتأيواَلضَيْفِ!اَالثشِارِخلَةَ)

.الشامإلىالصنفوفي

لهمجعلكمابالعبادةفليُوحًدوهأي!اَلتتِهَذَافَفي!غبُدُوأرَث)

مخرماً.وبيتاًآمناحرمأ

أطعمهمالذيوهو،البيتربهوأيجُوجأضِنأَطْعَمَهُراَئَذِىإ

.جوعمن

والرخص!.لأمنباعليهمتفضلأيخَوْفِ!!مِنوَإَمَنَهُمأ

،،،
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آبات71(آباتهاوعددمكيةالماعونسورة

اَدذصَ!اَئَذِ!نَدُغُلِثَ!فَذَنألدِرنيكذِبُاَلًذِىتأرءَ

اَلًذِينَ!ئِقمصَلِينَ!فَوَضراَتمِشكِينِطَحَاسِفَىَمَجُضُوَلَا

وَنَضنَعُونَ!يُرَا"وتَهُتماَلَذِينَ!سَاهُرنَصَلَا!ت!عَنهُتم

اَئمَاعُونَ!

إأَرَءَئت،يامحمد.

.والخسابوالجزاءلمعاداوهو،نألدَّنبيكذِبُلًذِىاَإ

ويظلمهاليتيميقهرالذيهوأياَقَايصَ،اَلًذِهـنَاغفَدلِثَإ

إليه.يخسنولايطعمهولاحقه

يقوملهشيءلاالذيالفقيريعنياَئمِشكِينِ،طَحَاسِفَىَوَلَامَجُضَإ

بكفاينه.

المنافقبنبعني:صَلَا!ن!سَاهُونَ(عَنهُتماَنَذِبئَدهلِفئصَلِايثفَوَئلإ

يؤخرونهاالذينوهم،السرفييصلونولاالعلانيةفييصلونالذين

شرعأ.لهاالمقدروقتهاعن

مجدِعُونَاَلمُئفِفِينَإنً!:تعالىقولهمثلهي(نرَابموتَهُئماَلَذِيئَإ

وَلَاألنًاسَفُرَاصونَكسُاكَقَامُوأألصًلَؤةإلَىتَامُوَأوَإذَاخدِعُهُخوَهُوَأللًهَ

.(241:الآنة،النساءأسورهطيلأ،أئَهَإلًايَأْبهرهرتَ
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إلىأحسنواولاربهمعبادةأحسنوالاأي"اَئمَاعُونَوَفَمنَمونَإ

الزكاةلمنعفهؤلاء،بهويُستعانبهيُنتفعماباعارةولاحتى،خلقه

وأولى.أولىالقرباتوأنواع

المنخلوأدناه،المالزكاةالماعون"رأس:-ادثهرحمه-عكرمةقال

+"لإبرةوالدلووا

!يه!يه!يه
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آيات31(آياتهاوعددمكيةالكوثرمعورة

شَاشثَث!إتًوَأنحَرلِرَبَك!فَصَلِاَنكَؤثَرَفطَنئثإنا

اَ!نَنرفوَ

الىجمضَالنبيعرجلما:قال-عنهالثهرضي-مالكبنأنسعن

ماققلتالمجوفاللؤلؤقبابحاذتاهنهرعلى"أتيت:قالالسماء

.(الكوثر")1نهرهذا:قال؟جبريلناهذا

الخيرانه:وقيل،الجنةفينهر"اَتكَؤثَرَاَغطَتئفَأإنَا

النهر.ومنهالكثبر

الدنيافيالكثيرالخيرأعطيناككماأيوَأنْحَر"لِرًبكَفَصَلِ)

والنافلةالمكتوبةصلاتكلربكفأخلصالنهرذلكومن،والآخره

شريكلاوحدهاسمهعلىوانحر،لهشريكلاوحدهفاعبده،ونخرك

له.

جئتاماومبغضمخمديامبغضكأياَلأتَز"هُوَشَانِئَفَإتًأ

.ذكرهالمنقطعالأذلالأقلالأبترهووالخقالهدىمنبه

،،،

.(251)3/الصندقياحمدلإماموا،(1586)رقم(11/665)البخاريرواه(1)
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آيات()6آياتهاوعددمكهةالكافرونسورة

أَنتُضوًلآ2*%آِإنَقْبُدُونَمَاأتجُدُلَاَمااقَياَلفِرُوتَفَأيهاَقُل

ص-ص*ص*ءص-َةيرصكلص
مماأنتصسدونوَلا؟*(1آِأعَبَدمئاأَنَاطَندوَلَاَبم3اإأَغبُدُمَاَععدلنَ

"*إ*،أدِننِوَلِىَيبئدِلَ!ة!الصأَتجُدُ

السورةبهذهقرأ-لمج!اللهرسولان-عنهاللهرضي-جابرعن

.(1)الطوافركعتيفيأَحَذ"اَدئَهُهُوَقلر!

ركعتيفيقرأهماىظِاللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

.الفجر)2(

سَبِح!:بالوترفييقرأى!اللهرسولكان:قالكعببنأُبيئوعن

اَلئَهُهُوَوإتل"،اَئفِرُوتَجمأكاَوأقُل"،ألأغَلَىرَئكأشصَ

أَحَذَأ)3(.

وهيالمشركونيعملهالذصبالعملمنالبراءهسورةالسورهوهذه

.بالإخلاصآمرة

.لأرضاوجهعلىكانركليشملاَئفِرُونتَأجأكاَنلإ

.والأندادالأصناممنيعنيأغبُدُمَانَقبُدُونَ"لَآأ

مستم.رواه(1)

مستم.رواه2()

ماجة.وابنوالنائيداودوابواحمدالإمامرواه)3(



المهمةالدروسحاشية
93

له.شريكلاوحدهاتلُّهوهوأَتجُدُ"مَاَعَندُدنَأنتُصْوَلَاَإ

بها.أقتديولا،عبادتكمأعبدولاأيئاعًدتم"فداب!طَوَلَاَإ

فيوتوعهالثهباوامرتقتدونلاأياَغد"مَاَعئدُونَأَسصوَلَاَإ

أنفسكم.تلقاءضيئأمناخترعتمقدبلعبادته

الكفر.لَ!دِيبم"إ

.لإسلاما"فنِصوَلِىَإ

بَرِتكُونَأنتُصعَمَلُكُئموَلكُغعَمَلِىذِفَقُلكَذَبوُكَوَان!:تعالىقالكما

.(4!:الآية،نونىأصوره"نًغمَلُونَئِتَابَرِىَءوَان!أَعمَلُمِمَاَ

لههله
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آيال!)!(آياتهاوعددمدنبةالنصرسورة

فِىيَذضرتَلنًايمَ!اَوَرَأَيف*،صتفَتحُوَاَاَللَّهِفنَضمرُجَاَهَا!ذَ

!انَإنَ!وَأسْتَغفِرهُرَتِكمِجَضدِفَسَئحْ*؟*إأَذوَاجاأئَهِدِبد

3*،2تَؤَابا

رضي-عمرأن-ادثهرحمه-البخاريرواهالذيالحديثفيورد

:فقالالسورههذهعن-عنهمااللّهرضي-عباسابنسال-عنهالله

أعلم)ما-عنهاللهرضي-عمر:فقاللهجم!أعلمهاتتهرسولأجل

.(تقولماإلامنها

رسولكان:قال!-عنهااللهوضي-عائشةعنالبخاريوروى

اغفراللهموبحمدكاللهم)سبحاندبوسحودهركوعهفيكترء!هالله

.(القرآنيتأوللي

فييكثرجم!راللهرسولكان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن

:وقال(إليهوأتوبالثهأستغفر،وبحمدهالثه)سبحانقولمنأمرهآخر

نأرأيتهاإذاوأمرنيأمتيفيعلامةسأرىأنيأخبرنيكانربيإن

نَضمرُجَاَءَإذَاأ:رأيتهافقدتوابأ،كانإنهوأستغفرهبخمدهأسبح

فَسَيخ!أَفْوَل!ألئَهِدِننِفِىيَدَّجمُوتَفَاسَاوَرَأَيف،وَاَئفَئحُالَّهِ

.(1)تَؤَابا،!انَإنَ!وَأشتَنفِزهُرَئكمجَتدِ

مكة.فتحبالفتحوالمراد

رغيرها.(484)رقم3(1/15)رسلم،(6/452)أحمدلإماماررا.(1)
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اَفات()5اَفاتهاوعددمكيةالمسدسورة

لإنجوَمَا!سَنيمَالُ!سهُاَغقمَاَ!وَنَ!ثلَهَيإَلىيَد3َنَئتا

فَى!اَتحَطَبحَمَّالَةَو7َمرَأَنُمُ!لهَسرَذَاتَنَابمسَيَضكَ

ئَسَم!مِّنحدِهَاخمرم

ب!النبيأن-عنهماادلهرضي-عباسابنعن)1(البخاريرر!

إليهقاجتمعت"صباحاه"با:قنادىالجبلقصعدالبطحاءإلىخرج

ممسبكمأومصبحكمالعدوأنحدثتكمإن"أرأفتم:ققالقريش

عذابيديبينلكمنذيرق!ني":قال.نعم:قالوا"؟تصدقونيكنتم

أتَئتْ:اللهقأنزل،لكتبأجمعتنا؟ألهذا:لهبأبوققالشدفد"

.(وَفَنثَلَهَيإَلىلعَدَآ

خبروالثانيةعليه..دعاءالأولىتبت"وَفَمثلَهَيأبَلدَآأتَئت

عنه.

سمي،عبدالمطلببنعبدالعزىواسمهبوَنِالنبيعملهبوأبو

يك!.اللهلرسوللأذيةاكثيروكان،وجههلإشراقلهببأبي

تخققتوقد،وسعيهعملهوضلّوخافيخسرأي:الاَيةومعنى

وهلاكه.خسارته

.ولدهيعنيوَمَا!سَبَ"مَالُملُعَنهُاَغنَىمَاَإ

.(4)729رقم(9ه7)8/الباريقتح:انظر(1)
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شديد.د!احراقولهبشرورذاتأيلهَي"ذَاتَنَاراسَيَضلىإ

حرببنتأروىواسمهاجميلأموهي،زوجتهو7َمرَأَتُ!"إ

وكانت.-عنهاللهرضي-حرببنسفيانلأبيأختوهي،أميةابن

اتثهيرسولأذيةعلىزوجهاتساعد

علىليزدادزوجهاعلىنتلقيهالخطبتخملاَئحَطَبِ"حَمَالَةَإ

بالنميمة.تمشيإنهاوقيل.لهمستعدهلذلكمهياهوهيفيههوما

سلسلةإنه:وقيل،الليف:المسدئَسَدِ"ئِنحئلجدِهَافِىإ

ذراعأ.سبعونذرعها

علىواضحودليلظاهرةمعجزهالسورةهذهوفي:العلماءقال

.النبوة

بيهبيهبيه
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آيات(4)آياتهاوعددمكيةالإخلاصسورة

يُولَذأزبموَلَئميَلِدلَغلضنَمَداز!ا،اَأَخذ!أفَهُاَدلًهُهُوَفُلْ

لؤ%أَحَا!فُوَانَ!ُبَكُنوَلَغ

لأصخابه:ب!اللهرسولقال:قال-عنهاتثهرضي-سعيدأبيعن

:وقالواعليهمذلكفشق؟"ليلةفيالقراَنثلثيقرأأنأحدكم"أيعجز

.(1")القراَنثلثالصمدالواحد"اتئه:فقال؟الثهرسولياذلكيطيقأينا

نديدولالهنظيرلاالذيلأحداالواحديعنيأَحَذ"هُوَأللَّهُتُلأ

شبيه.ولا

حواخهمفيالخلانقإلىيصمدالذيأفحمَدُ،:ألئَهُأ

.سؤددهفيكملالذيالسيدوهو،ومسائلهم

ضاحبة.ولاوالدولاولدلهليسأييُوسذَ"يَلِذوَلَنملَغأ

كقولهوهو،لهصاحبلايعني:!فُوًااخَد،لَ!يَكُنوَلغأ

وَظًقَضَجَةٌلاَُولَزتَكُنوَلَتلَ!فَكُوبُئانوَألاَزضِأفمَئَؤَنقبَدِجُأ:تعالى

-،101:الآية،آالأنعاصورة1ثَنء،كُا

نظيرخلقهمنلهيكونقكينح،وخالقهشيءكلمالكهوأي

.وتنوبهوتقدَّحدتعالى؟يدانيهقريحبأوفساميه

..وغير(5105)قمر(27لم9)يلب!خارا.ارو(؟)
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تينلمعود!ا

ألم":فيادثهرسولقالا:قال-عنهادلهرضي-عامربنعقبةعن

الفلق،بربأعوذقلقط؟مثلهنيُرلمالليلةهذهأنزلتاَياتتر

.(1")الناسبربأعوذوقل

دبرفيبالمعوذاتأقرأانفالثهرسول"أمرني:قالعقبةوعن

.2("زصلاةكل

منيتعوذكان-لمجيرادلهرسولأن-عنهادلهرضي-سعيدأبيوعن

ماوتركبهماأخذالمعوذتاننزلتفلما،الإنسانوأعينالجانأعين

.سواهما)3(

،،،

أحمد.والإمامملمروا.(1)

والناني.والنرمذيداودوأبوأحمدروا.(2)

مانجة.وابنوالنافىالرمذيرواه)3(
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اَيات()5اَياتهاوعددمكبةالفلقسورة

إِذَاشَزِغَا،سِقٍوَمِن!ظًقَشَرمَامِن!لفَلَىِاَبرَتأَعُوذُقُلْ

سِدٍثصَرطَمِنوَ!لحُمدِأفِلنَضتأشَزِمِنوَ!وَقَبَ

حَسَدَ!اذَإِ

الإصبَح"،-لى!:تعالىقال،الصبحالفلق،اَلفَلَقِبِرَثأَعُوذُقُلْإ

.(69:لآيةا،الأنعامأصوره

.المخلوقاتجميبعضرمنأي:شَرمَماظًقَ،مِن)

الشموغروبوقبإذاالليلغاسق(وَقَبَ،)1إِذَانفزَغَاسِقٍوَمِنأ

بظلامه.أقبلإذاالليلفهو

السواحر.النفاثاتائحُقَدِ"فِاَلمثتِشَزِوَمِنإ

نعمةزواليتمنىالذيهوالخاسدحَسَدَ،إدَاشَزِصَاسِدٍوَمِنإ

عصيدنبوأول،السماءفيبهاتثهعُصيذنبأولوالخسد،الغير

.الأرضفيبهاتثه

،،،

وأظلم.شيءكلقيدخلإذاوقب(1)
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آيات()6آياتهاوعددمكعةالناسسورة

ييفكماطاَفَاسَإِفً!اَفَاسَمَلِثِ!اَفَاسِنجِرَبِأَعُولى

صعُدصرِفِلُوَشوِصُاَئَذِى!اَلخئاسَاَتوَستوَاسِشَرِمِن

ال!7حوَاَفَاصسنشةِاَمِنَ!قأفًاسِ

والملك،،الربوبية:وجلعزالربصفاتمنصفاتثلاصنهذه

شرمنالصفاتبهذهبالمتصفيتعوذأنالمستعيذفأمر؛والالهية

جاثمالشيطان،اَلحنًاسَاَئوَشوَاسِشَرِمِن!.الخناسالوسواس

خنس.الثهذكرفاذا،وسوسوغفلسهافاذاآدمابنقلبعلى

مأبالناسيختصهوهلأفًانرِ،صعُدُورِفِيُوَشوِسُاَلًذِىإ

.فولان؟معهمالجنيدخل

تعالى:قال،لإنسواالجنش!ياطينمنايوَألنطَصس"اَئضةِمِنَإ

إكَئمسهُتميوُصِوَأفِيِاَكيدنسِشَعَظينَعَدُيمفَيَلِكُلِجًتنَاوَكَدلمكَإ

.،211:ا!بة،الأنعامأصررهضوز"القوَليزُخْرُفَبعضِ

+++
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الثانيالدرس

الإسلامأر!اق

وأعطمها:وأولها،الخمسةالإسلامأركانببان

معمعانيهابشرحاللهرسولمخمداًواناللهالاإلهلاأنشهادة

منيعبدماجميعنافياً(إِلهالاومعناها،اللهالاإلهلاشروطبيان

......(1له)شريكلاوحدهدتهمثبتاًالعبادة(الله)الااللهدون

العبادةيستخقلاأنهوالإقرارالاعتقاد،ادئهإلاإلةلا()1فمعنى(1)

بهالإشراكوعدأالثه"فعبادة.بهوالعملذلكوالتزامالثهإلا

إلًاإلَةَلَاَأَن!قَاَعْكَإ:تعالىالثهقال،الثهإلاإلهلامعنىهذا

أنهاعلميعني.91،:ا!يةمحمد،أسوره"وَاَشتَغفِرلَذَنجِثأدتَهُ

،وحدهلهاالمسنخقهوبللغبرهعبادةلاوأنه،للعبادةالمستخق

.وجل)2(عزلغبرهالعبادةتنبغيلاالذيالخقالإلهوأنه

:وكنان..ايثهالاالهلاواومحان

الكفرويوجبأنواعهبجميعالشركيبطلإله(الاالتفي1-

الثه.دونمنيعبدمابكل

الثه.لاإالعبادةيستحقلاأنهيثبت(الثه)الاالاثبات2-

نَكفُزإفَمَن:تعالىقال،الثهكنابفيذلكسنىجاءوقد

لامعنىورسالة،)74(صالحميدالعزيزتيسيركتاب:الهالاالةلامعنىفىانظر(1)

اله.رحمهبازبنعبدالعزيزاليئلسماحةالهالاالة

.بازبنعبدالعزورالثيئسماحةكلاممن)2(
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،البقرةأسورهاَنوف!ن!"باَتى5ُِأشَنسَكَفَقَدَفياَفَهَوَلمنؤمَتلإَظَغُو!

.(652:لآيةا

وَلُؤمِىأالأولالركنمعنىوهو"!اَلطئوتِفَكفُزفَمَنأ

الثاني.لركنامعنى"فيأللًهَ

سَبَهدِلينِ"فانهُقَطَرَفىاَئَذِىإِلَا8ئِئَانقبُدُونَع!باإنَنِى!:تعالىوقال

.(62،72:الآنتان،الزخرتأصورة

معنىهوقَالرَق،اَلَذِىإِلَاأالأولالركنمعنىهو"ع!ااتفِأ

الثاني.الركن

بنمخمدالشيخقالكماالثهرسولمخمداَأنشهادةومعنى

فيماوتصديقه،أمرقيما"طاعته)1(-:الثهرحمه-عبدالوهاب

."شرعبمالااالثهيُعبدلاوأن،وزجرنهىعنهماواجتناب،أخبر

كنُتُرإنقلأ:تعالىقال،الثهطاعةمن!،الرسولقطاعة

وقال.31(:الآية،عمرانآلأسبررة،أفَهُيُحبئكُمُظتيعُوفىإللًهَفُشونَ

.،23لآبة:ا،عمرانآلسورةأواَلرً!وهـ9اَفَهَأطِيعُو(ررأ:نعالى

مماوالمستقبليةال!اضيةالأخبار،قي!الرسولونصديق

عنهنهىوما،الواجباتأوجبمنالغيبأمورمنكان

ءَالَئكمأوَمَا:تعالىقال،اجننابهقبجب!الثهرسول

الثلاثة.الأضولفى(1)
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.7(:الآيةالحشر،أسورة،فاشَهُواعَناضَهَئغُوَمَافَخُذُوُهاَلزَسُولم

نهيتكموما،استطدْممامنهفأتواأمبرمنامرتكم"ما:ء!ي!وقال

ولهذا،طالثهرسولشرعبماإلااللّهيعبدلاوأن"فاج!تنبوهعنه

عليهقال،جمهمالثهلرسولالمتابعةالعملقبولشرطيمنكان

.رد"نهوأمرناعليهليسعملأعملى"من:والسلامالصلاة

:ركنان..ايثهرسولمحمداَانش!ادةواركان

ب!.برسالتهلاعترافا-1

"طنما:والسلامالصلاةعليهقالكما،عص!عبوديتهاعتقاد2-

عليهمنزلتهنوقيرفعنلا"ورسولهعبداللهنقولواعبدأنا

الألوهية،خصائص!منخصيصةلهفيكونوالسلامالصلاة

الخاجاتيقضيأنهأو،!ويضرينفعأو،الغيبيعلمأنهنيعتقد

أشرففيبالعبوديةادثهوضفهوقد،الكرباتويفرج

:المقامات

،ءعَئدفَيَاَئفُرقَانَفَزَلَأئَذِىتَجَارَئر!:القرآنإنزالني-ا

.،1:الآبة،الفرقانأسورة

ا!صراء،أسورهء"نعَتداَسْرَىاَلَذِىَسُئحَق!:الاسراءفي2-

.(1:الآنة

فدعُوُه،اَفَهِعَتدُقَامَلمَأَوَأَنَم!:والدعاءالصلاةمقامفي3-

.،91:لآيةا،الجنأسورة
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واليقين)1(للجهلالمئاقيالعلم:فهياللهإلاإلةلاشروطوأما

............................)2(ئلشكالمناني

)1(

)2(

نكتفي(للَّهُإألتَشَ:والكفايةالحفظمقامْ-4=

.36،:الآية،الزمردهـأصورهةُعَئدَ

العلموهو،الثهالاإلةلاشروطمنالأولالشرطهوالعلم-ا

فاعْلَزأ:تعالىالثهقال،تثبتةوماتنفيهومامنهاالمرادبمعناها

إلًاأ:تعالىوقال.،91:الآبة،محمدأصورة"أدئَهُإِ،إلَةَلَآأَئ!

بلاشهدأي86(:الآية،الزخرفأسورة،يَغدُونَوَهُتميِالحَقثَهدَمَن

وفي،ألسنتهمبهشهدتمابقلوبهم!يَفدُوقَوَهُتم!اتثهإلاإلة

.")1(الجنةدخلاتلهالاإلةلاأنهنعلموهومات"من:الخدبث

معناهاشينأمنيعلمولابلساتهبهاينطقاليومالناسمنوكئير

فيالمشركونكانولما،بهاينطقوهوالشركفييقعولهذا

إانَجَلَ:قالواعليهتدلومامعناهانعلمون،يالنبيزمن

.،ه:لآبةا،سورهض1"طفيلضَتمافَنَاؤَحلَاإنَلألَمَةَإلَفااَ

نكنلمق!ذا،عليهتدلبمامستيقناَقائلهايكونبأنالبقين2-

الثهقال،تتفعهلمعليهتدلبمااليقينوعدمالشكإلاقلبهفي

باَتئَهِامَنوأ0أثذِفنَالئؤينُوتإإنمَا:المؤمنينوصفقبمتعالى

يشكوالمأي150.:الآنة،الحجراتصورة1نزتَابُوأ"لَئمنئَموَرَبصويه

المناققين،منقهوالمرتابقأما،الايقانتمامموقنونهمبل

.-عنهاثه-رضيعثمانحديثمنمسلمالإمامروا.(1)
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....................()1للشركالمنالْيوالإخلاص

)1(

ألأخَرِلؤرِو1َفأتئَهِلَابُؤمِنُوتلَذِين1َتجصئذفيَإشاأ:نعالىقال

.،54:لآيةا،التوبةأسورهفَزًدَدُوت"هـنبِهِزفِىفَهُزقُلُوبُهُزوَأزتَابَث

سفد"1:!ادثهرسولقال:قال-عنهادثهرضي-هريرهأبيوعن

فيهماشاكغيرعبدبهمااللهفلقىلااللهرسولوأنيالثهالالاإلهأن

(")1الجنةدخلإلا*

لقيت"من:لهقالجم!واللهرسولأن:فْال-عنهالله-رضيوعنه

فبشرهقلبهبهامستيقناًادلهإلالاإلهانيشهدالحائطهذاوراءمن

.")2(بالجنة

ضاحبهاتنفعلاالكلمةفهذه،للشركالمنافيالإخلاص3-

ئُخلِصِينَأفَهَلِععَبُدُواأِصو(!!وَمَاَأ:تعالىالثهقال،ا!خلاصبدون

.(5:الآية،البينةأسورة،ألدِبيلَهُ

أسعد":-جمدءِاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرهأبيوعن

.")3(نفسهأوقلبهمنخالصاًاللهإلالاإلهقالمنبشفاعتيالناس

علىحرمالله"ان:قال،لجي!النبي-عنعنهالثه-رضيعتبانوعن

.(4-")وجلعز-اللهوجهبذلكيبتفي؛اللهالاالهلاقالمنالنار

ملم.رواه(1)

ملم.روا.)2(

.البخاريرواه)3(

البخاركط.رواه(4)
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والانقياد21(للبغضالمنافيةوالمحبة)1(للكذبالمنافْيوالصدق

....................+.........................)3(للتركالمنافي

)1(

)2(

)3(

صادقاًاللّّهإلاإلهلايقولأنفلابد،للكذبالمنافيالصدق-4

أَنيُترَكُواْانآلنَّاسُاحَسِبَلاِصال!):تعالىقال،قلبهمن

ا-12.:الفكبوت1!+خِماعيُفتَنُونَلَاوَهُثمءَامَثايَقُولُؤاْ

"ما:قال،!يووالنبيعن-عنهاللّّهرضي-جبلبنمعاذوعن

صادقاًورسولهعبدهمحمداًوأناللهإلاإلهلاأنيشهدأحدمن

.)1(النار"علىاللّهحرمهإلاقلبهمن

عليهتدلوماالكلمةهذهفيحب،للبغضالمنافيةالمحبة5-

أَشَدُّءَامَنُؤاْوَآلَّذِينَ):تعالىقالبمقتضاها؛العاملينوأهلها

ءَامَنُواْألَّذِينَيائها!:تعالىوقال11،116!رة:ه!لِّلَّهِحُبا

بِقَؤهـتحُبهثمآللَّهُيَأففَعسَؤفَدِينِهِ-عَنمِنكُثميَزتَذَمَن

.415:ةندالماأ!رومحبُّونَهُ

إلاإلهلاعليهتدللماالانقيادفيجب،للتركالمنافيالانقياد6-

إِلىوَانِيبُؤاْ)؟تعالىقال،الباطنةوالظاهرةالأعمالمناللّه

الانقيادهووالاستسلاملزمر:11.154!لَهُروَاشلِمُواْرَبِّكُتم

وَتجهَهُرشلَمَافِمندِينًاخسَنُاوَمَق):تعالم!وقال.اللّّهلأوامر

.البخاريرواه(1)



المهمةالدروسحاشية
53

...-.......)2(اللّّهدونمنيعبدبماوالكفر)1(للردالمنافيوالقبول

)1(

يُشلِثموَمَن):تعالىوقال112.فء:ه11!مخُسِنوَهُوَلِلَّهِ)=

آثوُثقَى!بِاَثعُزوَهاشتَضسَكَفَقَدِثحُسِنوَهُوَأددَّهِإِلَىوَخهَهُر

حَتَّىيُؤمِنُوتَلَاوَرَبِّكَفَلَا):تعالىوقالأل!طن:122.

مِمَّاحَرَج!انفُسِهثمفِئتجِدُواْلَاثُثمَشَجَرَبَثنَهُؤفِيمَايُحَكِمُوكَ

.6!هفء:11!قَشلِيمًاوَيُسَلِّمُواْقَصيتَ

الكلمةهذهاقتضتهلماالقبولفيجبللرد،المنافيالقبول7-

فمن،سواهماعبادةوتربلهسزيكلاوحدهادثهعبادةمن

إِنَّهُثم):فيهمادلّهقالممنكانبهويلتزمذلكيقبلولمقالها

أَبِنَّاوَيَقُولُونَ+فِخيَشتَكِبُرونَآللَّهُإِلَّاإِلَهلَآاَلُتمقِيلَإِذَاكَانُوَاْ

فلابد.:35-36(ابصافات1!!مخنُونيِلِشَاعِىٍءَالِهَتِنَالَتَارِكبُواْ

وردهايقبلهالمفمنواللسانا،بالقلبالكلمةهذهقبولمن

واستكباراًعنادأقريشكفارردهاكماكافرفهوعنهاواستكبر

يقبلوها.لمو

الكفرمنفلابدالطوا!ت،مناللّهدونمنيعبدبماالكفر8-)2(

شريكلاوحدهدلّّهالعبادةوإثباتاددّهدونمنيُعبدمابجميع

فَقَدِبِآدلَّهِوَيُؤمِىبِألطغُوتِيَكفُزفَمَن):تعالىقالله،

لمجو:اللّّهرسولوقال11!قرة.256،.!أثوُثقَئبِاثعُضوَ؟أشتَفسَكَ
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الآتيين:البيتينفيجمعتوقد

معوصدقكوإخلاصيقينعلم

لهاوالقبولوانقيادمحبة

بمامندتالكفرانثامنهاوزِيدَ

)3(اُلهِاقدالأوثانمنالإلهسوى

مالهحرمادلّهدونمنيعبدبماوكفرادلّّهإلاإلهلاقال"من=

.)1(-"وجلعز-اللّهعلىوحسابهودمه

:الوصولسلمفي-ادلّّهرحمه-الحكميحافظالشيخوقال)3(

وردتحقاالوحينصوصوفيفيدتسبعةوبشروط

يستكملهاحيثإلابالنطققائلهاينتفعلمفإنه

أقولمافَادْروالانقيادوالقبولواليقينالعلم

أحبهلماادلّّهوفقكوالمحبةوالإخلاصوالصدق

مسلم.رواه(1)
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عنوالسنةالكتابمنالعلماءاستنبطهاالشروطوهذه=

النصفمجددالعلامةذكرهاوقد،والتتبعالاستقراءطريق

لآحسنبنعبدالرحمنالشيخعشرالثانيالقرنمنالثاني

المجيد.فتحكتابهفي-ادلّهرحمه-الشيخ

ادلّه:رسولمحمداًأنشهادةشروط

القلب.فيباطناًواعتقادهابرسالتهالاع!تراف-1

.باللسانظاهراًبهوالاع!ترافبذلكالنطق2-

عنهنهىماويتركالحقمنبهجاءبمايعملبأنله3-المتابعة

الباطل.من

والمستقبلة.الماضيةالغيوبمنأخبرفيمانصديقه-4

والناسوالوالدوالولدوالمالالنفسمحبةمنأشد5-محبته

أجمعين.

بسنته.والعملأحدكلقولعلىقولهتقديم6-

الشهادتين:تنافيالتيالإسلامونواقض!

منوغ!يره-ادلّهرحمه-عبدالوهاببنمحمدالشيخذكرفقد

النواقض:وأعظمأخطرهينواقضعشرةالعلماء

فَقَدَّبِالدَّهِيُنتزِذمَنرإِنَّهُ):تعالىقال،تعالىبادلّهالشرك:الأول

انصَارٍ!مِقلِلصلمِينَوَمَاالنَّارُوَمَأوَدهُالجَنَّةَعَلَيهِاَلدَّهُحَزَمَ

بهم=والاستغاثةالأمواتدعاءالشركومن.11"ندة:172
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لهم.والذبحوالنذر

ويسألهميدعوهموسائطادلّهوبينبينهجعلمن:الثاني

.بالإجماعيكفرفهذا،عليهمويتوكلالشفاعة

صححأوبكفرهملثسانأوالمشركينيكفرلممن:الثالث

كافر.فهومذهبهم

وأ،هديهمنأكمل،!النبيغيرهديأناعتقدمن:الرابع

حكميفضلونكالدْين؟حكمهمنأحسنغيرهحكمأن

كافر.فهو،حكمهعلىالطواغينن

عملولو،!لمجيالهالرسولبهجاءمماشيئاًأبغضمن:الخامس

اددَّهُأَنؤَلَمَاَبِأَنَّهُؤكَرِهُواْلِك1َذَ):تعالىقالكافر،فهوبه

امحمد:91.!أَغمبهُؤأ!فَأَخبَطَ

وأثوابهأو،ع!ي!الرسولدينمنبشيءاستهزأمن:السادس

كُنتُؤتَشَتهزِءُوتَ!وَرَسُولِهِءيتهِ-اوَءَللَّهِبِآاقُل):كفرعقابه

منكُثمطَاَبِفةٍعَننَّخفُإِنإِيمتِكُؤبَغدَكَفَرتُمقَذتَعتَذِرُواْلَا

.6-66(ه:التوبة1!!يممخرِمِينَنُواْ!ابِأَنَّهُثمطَابفَةَنعَذِّقي

تعالى:قالكافر،فِهوبهرضيأوفعلهفمنالسَحر،:السابع

تَكفُر!فَلَافِتنَةنخنُإِنَّمَايَقولَاَحَتًىاصَدٍمِقيُعَلِّمَانِوَمَا)

.(201:البقرةأسورة

تعالى:قال،المسلمينعلىومساعدتهمالمشركينمظِاهرة:الثامن

.115:الندةا!مِنهُثمرنَّهُفَإِمِّنكُثميَتَوَلهموَمَن)

شريعة=عنالخروحيسعهالناسبعضأناعتقدمن:التاسع
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.1()ادلهرسولمحمداأنشهادةبيانمع

.................،.!.................)2(أخبرفيماتصديقهومقتضاها

غَثزاَلإشبِميَثتَغِوَمَن):تعالىقالكافر:فهو،غ!الرسول=

دينعنالإعراض:العاشر85:0(عمرانآل1!مِنهُيُقبَلَفَلَندِينًا

رَبِئِ-ذُكِرَئايَتِمِمَناطلَمُوَمَن):بهيعملولايتعلمهلاادلّّه

22(..لجده11!مُنتَقِمُونَثمُخرِمِينَآمِنَإِنَّاعَنهَاَجاغىَضَثُؤَ

فليحذرالنواقضهذهفيوالخائفوالهازلالجادبينفرقولا

الحذر.أشدذلكمنالمسلم

وأنهألةبالرسالمج!للنبييثصهدبأنادلّّهرسولمحصداًأنشهادة!1)

شرفهورسولهعبداللّّهوأنهوتعالىسبحانهاللّهمنمرسلرسول

وأفصر،والمرسلينالأنبجاءسيدفهو،والعبوديةبالرسالةادلّه

منوأولومشفعشذافعوأولآدمولدسيدوهوادلّّه،خلق

ونذيواًبشيراًادلّّهبعثهالجنةيدخرمنوأولالقبرعنهين!ثمق

الأمةودلإلاخيرمنمامنيرا.وسراجأباذنهادلّهإلىوداعياً

منه.الأمةحذرإلاشرولاعليه

رسولمحمداَأنشهادةلوازممنبهيخبربما!لمج!النبيتصديق)2!

الأممأخبارمنالماضيةالأخبارمن!شي!الرسولبهأخبرفماادلّّه

السماءخبرمنبهيخبروبماوالنار،والجنةالاَياتمنرأىوما

ماوكذلك،العقوليدخللمولوبهوالإيمانتصديقهيجبحق
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..................................................)1(أمرفيماوطاعته

1(

علاماتمنالزمانآخرسيقعمماع!يمالرسولبهأخبر=

وأهوالالموتبعدوالبعثونعيمهالقبروعذابالساعة

الغيبمنوهو،الجنةأهلوأحوالالنارأهلوأحوالالاَخرة

وشفقة.ونصحاًبلاغاًأمتهبهوأخبرعليهنبيهادلّهأطلعالذي

ءَاتَنكُمُوَمَاَ):تعالىقال.ادلّهطاعةمنع!والرسولطاعة

أمرمنأمرتكم)ما:شيه!يالهوقاللحشر:11.17!فَخُذُوهُآلرَّسُولُ

أمرامتثالالمسلمعلىفيجب(استطعتممنمنهفأتوا

لِلَّهِآشتجِيبُواْءَامَنُواْآلَّذِينَيائها):تعالىقالكماع!ييهالرسول

ضرثبولقد11!نفال:124!تُخيِي!تملِمَادَعَاكُتمإِذَاوَللرَّسُولِ

الرسوللأوامراستجابتهمفيالأمثلةأروع!حمالنبيأصحاب

الاأمرهمولما،الصلاةفياستدارواالقبلةحولتفلما،!ياله

بعضهميصللم(قريظةبنيفيإلاالعصرأحدكميصلين

هداية!مالرسولفطاعة،قريظةبنيفيالمغرببعدإلاالعصر

أطاعومنادنور:1154!تَهتَدُواْتُطِيعُوهُوَإن):تعالىقال

كَانَإِنَّمَا):تعالىقال،الاَخرةفيوالفوزالفلاحفلهالرسول

يَقُولُوأانبَثنَهُثملِيَحكُوَوَرَسُولِهِءآللَّّهِإِلَىدُعُؤاْإِذَاآتمُؤمِنِينَقَؤلَ

آدلَّّهَيُطِعِوَمَن!ئيآتمُفلِحُونَهُمُوَأُؤبخنكَوَاطَعنَاجسَمِعنَا

51-152ابور:!1!تفَالِزُونَآهُمُفَأُؤتجبِكَوَيَتقهِآللَّهَونحشَوَرَسُولَهُو
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)1(
.............وزجرعنهنهىماواجتناب

أَنعَمآلَّذِينَمَعَفَأُؤتجبِكَوَآلرَّسُولَآدلَّّهَيُطِعِوَمَن):تعالىوقال

وَآلصبحِينَوَآلشُّحهَدَآءِوَآلصٌدِّيقِينَآلنَّبئنَفِنَعَلَتهمآدلَّهُ

صص،2ص

أمرخالفومنالنساء:96(،1!!رَلمحيقااوْبخبكَوَحسنَ

تعالى:قال.الأليمبالعذاباللّهتوعدهفقدع!الرسول

يُصِيَبهُثماؤفِتنَةُتُصِيَبهُتمأَناضرِوءعَنتُخَالِفُونَآلَّذِينَفَفيَخذَرِ)

..!لِيؤُاافيُعَذَ

غ!يو:وقالالحشر:7(1!فَانتَهُواْعَنهُنَهَنكُثموَمَا):تعالىقال)1(

نهىمااجتنابالمسلمعلىفيجب".فاجتنبوهعنهنهيتكم"وما

عنهوفهىلمج!الرسولعنهزجرمافكل.جم!اللّّهرسولعنه

ضربوقدعنه.والانجتعادتركهيجب،والفتنةالشرففيه

فلماع!اللهرسولعنهنهىماتركفيالأمثلةأروعالصحابة

يدهفيالكأسبعضهموكانانتهيتاانتهيناقالواالخمرحرمت

ولما..المدينةسككفيالخمروأريقتوأراقها،يرفعهافلم

وغسلوها.القدورأكفئواالأهليةالحمرعننهاهم

لهفقيلالأرضفيألقاهبنزعهبالذهبتختمالذيالرجلأمرولما

شيئاًآخذكنتما:قالبه،وانتفعخذه!اللّهرسولذهببعدما

!ص.النهرسولنزعه
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..........)1(!وورسولهوجلعزاللّهشرعهبمالاإاللّهيعبدوألا

فلاالعملقبولشروطمنالعملفيلمجي!للرسولالمتابعةشرط)1(

سنةعلىصوابايكونحتىحسفاًولاصالحاًالعمليكون

ص!.الرسول

أمرناعليهليسعملاًعمل"من:والسلامالصلاةعليهقال

فهومنهلي!سماهذاأمرنافيأحدث"هن:روايةوفيرد"فهو

وجلعزاللّهيقبلهالاأصحابهاعلىمردودةالبدعفكلرد"

"إياكم:ويقولالبدعمنيحذرمج!ي!النبيكانولذلك

".ضلالةبدعةوكلب!عةمحدثةكلفانالأمورومحدثات

وعصيانللشيطانواتباعللسنةوإماتةللدينهدمفالبدع

لاالغالبوفيأعماالمالشيطانطميزينالبدعوأهل،للرحمن

اللّّهرسولقال:قالعنهاللّهرضبيأنسقعن،للتوبةيوفقون

أبيابنرواه"بدعةصاحبكلعنالتوبةحجزالله))إن:مج!ي!

بسنةالالتزامالمسلمعلىوالواجب،صحيحوهوعاصم

رضيمسعودابنقال،المحدثاتوتركواتباعهاع!ي!الرسول

(.كفيتمفقدتبتدعواولا)اتبعوا:عنهاللّّه

جم!!!
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وهي:الخمسةالإسلا!أركانبقيةللطالبيبيننم

.................................................()1الصلاة

صحَلَؤتَلثإِنًعَلئهِتموَصَملأ:تعالىقال،الدعاءاللغةفيالصلاة)1(

.!351:الاَية،التوبةأسورة،اَلُثمممَكَن

بالتكبير،مفتتحةمخصوصةوأفعالأقوال:الاصطلاحوفي

بالتسليم.مختتمة

:الصلاةوجوب

الفرقهيوجعلهاالصلاةعبادهعلى-وجلعز-اللهأوجبوقد

والكفر.الاسلامبين

نَخَفُوأاَلز!ؤهَقَؤُا1وألصلَؤهَوَأقَامُوالَابُوافَانأ:تعالىاللهقال

عنه-الثهرضي-معاذحديثوفي.(ه:الآبة،التوبةسررة1!!لِميلَهُغ

أهلمنقوماَتأتي"ان!:لهع!قالالنبيأناليمنإلىبعثهلما

ف!ناللهرسولواني،اللّهالاإلهلاانشهادهالىفادعهمالكتاب

صلواتخمسعلبهمافترضرنمالىاللهأنفأعلمهملذلكأطاعوا

الحديث."...وليلةنومكلفي
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الأمر"رأس:جمزاللهرسولقال:قال-عنهالثهرضي-معادوعن

ادله"سببلقيالجهادسنامهوذرره،الضهوعمودهالإِسلام

.والترمذيأحمدالإمامرواه

الصلاهوتارك،العلمأهلباجماعكافرالصلاهوجوبوجاحد

العلمأهلأقوالمنالصحيحبوجوبهاالإِقرارمعتهاونأوكسلَا

:قال-عنهماالله-رضيعبداللهبنجابرلخديث؟بذلكيكفرأنه

والكفرالشركوبينالرجلبين"إن:يقولجمماللّهرسولسمعت

مسلم.رواه"الصلاةترك

-لمجير:اللهرسولقال:قال-عنهادلّهرضي-بريدهحديثوفي

أحمدرواه"كفرفقدتركهانمنالصلاةوبينهمبينناالذي"العهد

السنن.وأهل

الله-رحمه-جلالتهعلىالمتفقالتابعيعبداللهبنشقيقوعن

تركهالأعمالمنشيئأيرونلابًئمحمدأصخاب)كان:قال

.الترمذيرواه(الصلاهغيركفر

الجماعة:صلاة

علىالمساجدفي()1الجماعة-صلاةوجلعز-ادثهأوجبوقد

.النساءدونالرجال

وهيالجماعةصلاهوجوبنيرسالة-اللهرحمه-بازبنعبدالعزيزالثيخلسماحة()1

قلتراجع.جداقي!ة
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لزَبهَعِينَ"1ءًجمعُوأوآآلزكًؤةَوَءَالُؤأألضَلَؤةَوَاَقِيمُوأأ:تعالىالثهقال

.،43:لآيةا،البقرهأسوره

ةطَاَ!قَفئَقُخاَلصَحَلَؤةَلَهُمُقَاَقَضتَفِهخوَإذَاكنُتَ!:تعالىوقال

اللهفاوجب201،،:ا!يةالنساء،أسورةالاَية0009تَعَكَتِنهُم

السلم.بحالفكيفالحربفيالجماعةضلاة

فتقامبالصلاهآمرانهممت"لقد:-والسلامالصلاهعليه-وقال

منحزممعهمبرجالأنظلقثمبالناسنصحليانرجلًااَمرثم

"...بيوتهمعليهمفأحزقالصلاه!شهدونلاقومإلىحطب

ومسلم.البخاريرواه

عبداللهقال؛المنافقينصفاتمنصفةالجماعةعنوالتخلف

وما-الصحابةأي-رأيتنا"لقد-:عنهالثهرضي-مسعودابن

ليمشيكانانمريصنأونفافةعلممنافقإلاالصلاةعنيتخلف

مسلم.رواه"الصلاةيأتيحتىرجلينبين

له:ققالالحماعةمعالملاةعنالأعمىيعذرلم!والرسول

مسلم.51رو"وخصةلكاجدلا"اجب

قال،وجوبهاينافيلاوهذاعظيمةفضالللهاالجماعةوضلاة

الفذصلاةمنأفضلالجماعة"صلاة-:والسلامالصلاةعليه-

عليه.متفق"درجةوعشربنبسبع



كا
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ا!لحمعه

.ببناءمستوطناَكانإذاالجماعةصلاهلزمتةم!الجمعةتلزم

شرها:بد

وقتها.فيف!علها-1

.الاستيطانذلكومعنى.بقريةتكونأن2-

.خطبتانيتقدمهاأن3-

مستوطنين.أحرارمكلفينرجالبثلاثةالجمعةوتجزىء

يصح.لاضعيففالخديثلأربعينااشتراطأما

وسكانوالمريضكالمرأهالجمعةصلاهعليهتجبلاومن

.ركعاتأربعطهراَيصلون؛لعذرالجمعةناتتهومن،البادية

منهوبليجوزفلاالجمعةبعدظهراَركعاتأربعصلاهأما

الدين.فيالمخدثةالبدع

يقرأأنويسنفيهابالقراءةالإِماميجهرركعتانركعاتهاوعدد

.والمنافقونالجمعةأووبالغاشيةبسبح

الصلاهعليه-يفعلهكانكماالصلاهقبلتكونانوالخطبتان

عليهاويخثهموطاعتهاللّهبتقوىالناسنيهمايذكّر-والسلام

بواقعهم،ويبصرهمودنياهمدينهمأمورفييهمهمماويعلمهم
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حياتهم.فيالناسيعيشهااليَالمشاكلويعالج

صلاهطول"ان:الخديثفيوردكماالخطبةيقصرأنوشصن

مسلم.رواه"فقههمنمئنةخطبتهوقصرالرجلى

أحسنولبسوالتطيبوالاغتسالللجمعةالتبكيرويستخب

.الثياب

ضلىالمسجدإلىأتىإذابل،مخددةقبلهاسنةللجمعةوليس

صلىالمسخدفيضلاهافانبعدهاوأما،جلسثملهكتبما

الحديثلورودركعتينصلىالبيتفيصلىوان،ركعاتأرءبع

ذلك.قي

يدركلمإذاأمامنهاواحدهَركعةبادراكالجمعةصلاةرتدرك

أربعأ.يصليهافانهركعة

ا!لعيدنن

.للنساءوتستخب،الجمعةضلاةعليهتجبمنعلىتجب

:قال-عنهاللهرضي-سعيدأبيلخديثالصحراءفيوتسن

متفق"المصلىإلىوالأضحىالفطرفينخرج!النبي"كان

المساجد،فيصلاتهاجازوالحاجةالضرورهدعتوإذا.عليه

الفطر.وتأخيرالأضخىتعجيلوش!ن
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الثانيةسبعأوفيالإحرامتكبيرهبعدالأولىفييكبرركعتانوهي

سبحقراءةوشمن.تكبيرةكلمعيديهيرفعخمسأالقراءةقبل

الصلاهعليه-لفعلهواحدهخطبةبعدهاويخطب،والغاشية

-.والسلام

لصلاةالنظيفةأوالجديدةالثيابولبسوالاغتسالالتطيبوشمن

لصلاةوليس،آخرطريقمنويرجعطريق!نيذهبوأنالعيد

قضاها.فاتتهلىاذا،بعدهاولاقبلهاسنةالعيد

أما،الفطرفيالعيدضلاةتنقضيحتىالعيدليلةالتكبيروشمن

إلىالخجةذيعشرأولمنالمطلقالتكبيرفيبدأالأضخىفي

وأما،الخجةذيمنعشرالثالثالبوموهوالتشريقأيامآخر

إلىعرفةيومفجرمنالخاجلغيرفيبدأالصلواتبأدبارالمقيد

آخرإلىالعقبةجمرهرميفبعدالخاجوأما،التشريقأيامآخر

التشريق.أيام

يقول-عليهمالثه-رضوانالصحابةوكان،بالعيدالتهنئةوشمن

ومنك.مناالثهتقبل:لبعضبعضهم

له،له
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ا!لكسوف

لقولهالقمرخسفأوالشمسكسفتإذاتشرعٍمؤكدهسنةوهي

مسلم.رواه!ينجليحبقفصقواذلكمنشيئارايتم"ف!ذا:مج!

صفتها.علىقضاهامنهاركعةفاتهإذاأمافاتتإذاتقضىولا

ثمطويلةوسورهالفاتحةجهراَالأولىفييقرأركعتانوهي

الفاتحةيقرأبليسجدولاويحمدفيسمعيرفعثمطويلَايركع

طويلتين،سجدتينيسجدثميرفعثميركعثم،طويلةوسورة

ويسلم.يتشهدثمكالأولىالثانيةيصليثم

.الأسبابذواتمنلأنهاالنهيأوقاتفيوتصلى

التوبةعلىويحثهمويذكرهمالناسيعظأنل!مامويستخب

.لاستغفاروا

!!!!



رو
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الا!ستسقا

وأحكامهاوصفتها،الإمامباذنجماعةتقاممؤكدهسنةوهي

النبي"صلى-:عنهماادثه-رضيعباسابنلقولالعيدكصلاة

.الترمذيرواه"العيدينقييصليكماركعتين-جم!

بالتوبةوأمرهموذكرهمالناسوعظلهايخرجأنالإمامأرادلهاذا

ثيابيلبسولايتطيبولالهاويتنظف،المظالممنوالخروج

الثه!رسولخرجكماويخرجوخضوعاستكانةيوملأنهزينة

.الترمذيرواه.متضرعأمتخشعأمتواضعأمتذللَا

ثمالاستغفارمنفيهايكثرواحدهخطبةيخطبالصلاةبعدثم

ثم!.النبيعنوردبماالسماء،الىيديهرافعأفيهايدعو

ووعدتنابدعائكأمرتناانكاللهم:سراَفيقولالقبلةيستقبل

ثم،وعدتناكمالناقاستجبأمرتناكمادعوناكوقد،باجابتك

.رداءهيخول

له،له



المهمةالدروسحاشية

96

ا!لعطوع

المكملاتمنتعتبرلأنهاكثيرةأحاديثفضلهاقيوردوقد

للفرائض:

تب:لرواا-ا

الثهرضي-حبيبةأمالمؤمنينأمقعن،ركعةعشرةاثنتاوهي

مسلمعبدمن"ما:يقول!الثهرسولسمعنت:قالت-عنها

إلاالفربضةغيرتطوعأركعةعشرةثنثييومكلتعالىدئهيصلي

مسلم.رواه"الجنةفيبيتألهاللهبنى

وتفصيلها:

اللهرضي-عائشةفعن،بعدهاوركعتانالظهرقبلأربع1-

أربعأالغلهرقبلبيتيفييصلي!النبي"كان:قالت-عنها

الخديث"ركعتينفيصلييدخلثمبالناسفيصلييخرجثم

مسلم.رواه

قالت:المتقدمعائشةحديثقيكماالمغرببعدركعتان2-

."ركعتينفيصلييدخلثمبالناسيصلي"وكان

!ويصلي:قالتعائشةحدنثقيكماالعشاءبعدركعتان3-

."ركعتينفيصليبيتيويدخلالعشاءبالناس
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قالت:-عنهاالثهرضي-عائشةفعن،الفجرقبلركعتان4-

منهتعاهداَأشدالنوافلمنشيءعلىجم!النبييكن"لم

.البخاريرواهالفجر"ركعتيعلى

المطلقة:النوافل2-

.البخاريرواه.الخديثفيوردكماصلاةأذانينكلبين-1

:قال-عنهماالثه-رضيعمرابنقعنالعصر،قبلأربع2َ

اربعاَ"العصرقبلصلىامرأالله"رحم:مجطالثهرسولقال

صخيح.باسنادالترمذيرواه

عنه-الثه-رضيمغفلبنعبدالثهفعن،المغربقبلركعتان3-

"لمنالثالثةفيقالالمغربقبلصلوا:قالعظِالنبيعن

.البخاريرواهشاء"

والوتر:الليلصلاة3-

احدىوعددهاالحديث)1(فيوردكمامثنىمثنىالليلصلاه

كان-)ماعنهاالثه-رضيعائشةحديثفيوردكماركعةعشرة

عشرةإحدىعلىغيرهفيولارمضانفيئِيزيديظَالثهرسول

عليه.متفق(...ركعة

المسلم=فليحرصأفضلهومنالتطوعآكدمنالوتروصلاة

-.عنهمااثه-رضيعمرابنعنالجماعةرواه(1)
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...........+.............،...(1)ةلزكااءيتالا

علىيخافظعص!الثهرسولكانققدعظيمأ.حرصأعليها=

وسفراَ.حضراَالوتر

.والطهارةوالزيادهالنماء:اللغةفيالزكاة(1)

لطائفةمخصوصةأموالفيمخصوصمال:الاصطلاحوفي

مخصوصة.

فيالصلاةقرينةوجعلهاالزكاه-وجلعز-الثهأوجبوقد

أصورة،ألزكًؤةَالُؤأواَلضَلَؤةَوَأَقِيمُوأأ:تعالىأدثهقال.ادثهكتاب

تُطَفرُهُمْصَدَتَةأَئؤَلِمِئممِنإخُذ:تعالىوقال43(،:الآية،البقره

.(301:الآية،التوبةسورة1وَتُزَكِئهم"

نأفأعلمهملذلكاطاعواهم"نان:"لجوِوقال،معاذحديثوفي

ققرائهم"علىوتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضادلّه

الخديث.

:نقال!النبيأتىأعرابيأأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

"تعبد:فال.الجنةدخلتعملنهإذاعملعلىدلني،اللُهرسوليا

المفروضة،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،شيئاَبهتشركرلاادله

قلفا.هذاعلىأزيدلابيدهنفسيوالذي:قال"رمضانرتصوم

الجنةأهلمنرجلإلىينظرأنسره"من:ث!النبيقالولى

ومسلم.البخاريرواههذا"الىفلينظر
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وهي:معينةاموالفيالزكاةوتجب

.والثماركالحبوبلأرضامنالخارج-أ

.الأنعامبهبمةسائمة2-

.النجارةعروض3-

النقديق.الأوراقمنمقامهماقاموماوالفضةالذهب-4

الجاهلية.دفنمنوجدماوهووالزكاؤالعسلوكذلك

حمسة:الزكاةوجوبوشروط

.لإسلاما-1

الخرية.-2

.النصابملك3-

المزكى.للمالالتامالملك-4

سنة.مضيوهوالخولتمام-5

لهلهنه
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ا!رضالخارج!من

وَمِمَآمَاصَسَتتُرْطَيبَنقمِنأتنِقُوأءَامَنُو3الَذِيئَيَ!يفُا!:تعالىقال

تعالى:وقال،267،:الآية،البقرةأصوره"اَلأزضِىتِنَلَكُماَصخنَا

.(141:الآبة،الأنعامأصوره"حَصَاءثِةيَؤمىَحَقًهوَءَاتُوا،

كاناووالعيونالسماءممقت"فبما-:والسلامالصلاةعليه-وقال

.البخاريرواهالعشر"نصفبالنضحسقيوقيما،العشرعثريا

صاعاستونوالوسق،أوسقخمسةالأرضمنالخارجونصاب

حبفي"لبس:-والسلامالصلاةعليه-وقال.!ك!النبيبصاع

فيوليس.مسلمرواه"اوسقخمسةيبلغحتىصدقةثمرولا

.زكاةوالخضراواتالفواكه

الأحاديثفيكماالعشركلفةبدونسقيفيماالزكاةومقدار

العشر.نصفظبكلفةسقيوقيماالمتقدمة

له"له
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!ا!نعام

فيإلاالزكاةتجبولا،والغنموالبقرالإبلهيالأنعاموبهيمة

والنسل،للدرأعدتوقدالخول!ثرترعىالتيوهيمنهاالسائمة

فهيللتجارهاعدتإذاإلاقيهازكاةقلاسائمةتكنلمإذاراما

،ثلاثونوالبقر،خمسةالإبلنصابوأقل،التجاوةعروضمن

.إربعونوالفنم

والفضةا!لذهبالنقدنن

قال،الشروطقيهاتوفرتإذاوالفضةالذهبفيالزكاهتجب

فِىيفقُونَهَاوَلَاوَأثفِضةَهَبَألذًيَكِترُوتوَالَذِجمتَ!:تعالى

.4،3:ا!ية،التوبةأسورةأَلِر"ن!1لعَذَفَبَمثرهُمأللَّهِسَليلِ

النبيأن-عنهادثهوضي-هريرهأبيعنصحيحهفيمسلموووى

الاحقهامنهافؤديلاقضةولاذهبصاحبمن"ما:قالي!

فيعليهافأحمينارمنصفائحلهصفحتالقيامةبومكانإذا

أعيدتبردتكلما،وظهرهوجبينهجنبهبهافيلوىجهنمنار

،العباد"بينبقضىحتىسنةألفخمسبنمقدارهكانبومقي،له

الخديث.وواياتبعضقيكماالزكاهبالحقوالمراد
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جنيها،42،11بالجنيهويعادل،ديناراَ(52)هوالذهبونصاب

وبالدرهم.أواق()5الفضهونصاب.غرامأ)85(يعادلوبالغرام

غرامأ،595وبالغراممثقالاَ،014وبالمثاقيل،درهم2..

الفضة.عربيأمنريالا56َوتعادل

والفضةالذهبعنبدللأنهاالنقديةالأوراقفيالزكاةوتجب

ربعالنقديةوالأوراقوالفضةالذهبمنالزكاهفيوالواجب

العشر.

!التجار

وأطعمةوحيوانعقارمنوالتجارةللتكسبأعدماكلوهو

ويخرجالحولرأسعندتساويبماسنةكلفتقُوموغيرهاومتاع

منأكثرالخولرأسعندقيمتهاكانتسواءقيمتهاعشرربع

أقل.أوبهااشتراهالذيثمنها

لزكا!ا

ومأكولمركوبمنلخاجتهالإنسانأعدهقيمالازكاة1-

فيالمسلمعلى"ليس:!النبيلقولذلكوغيرومسكن

عليه.متفق"صدقةقوسهولاعبد.
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إن!افيهالزكاهتجبفلاونخوهعقارمنللأجرةأعدما

.الخولعليهاحالإذاالأجرهفيالزكاةتجب

قيزكيهمنهأخذهيستطيعمليءعندالدينكانإذا.الدينزكاة

الماضية.السنواتجميععنزكّاهاستلمهإذاأوسنةكل

عنيزكيهفانهمماطلأومعسرفقيرعندالدينكانإذاأما

السنين.منمضىفيمازكاةولامنهيقبضهحينواحدةسنة

إذازكاتهاإخراحعليهمللتجارةالمعدةالأسهمأصحاب

المساهمةكانتإذاأما،العروضكسائرالحولعليهاحال

ومانماذيهازكاةفلاوالشراءالبيعلاللتأجيرمعدةأموالفي

.النصابوبلغتالخولعليهاحالإذالأجرةافيالزكاة

كلحولفيختلفالشهريمرتبهمنمالهيجمعكانمن

عليهحالإذامالجزءكليزكيأنفعليه.المالمنجزء

أجرولهبأسفلاللأولتبعأالجميعزكىومان،الخول

ذلك.

تأخيرأما.الخولعليهيخللمعمامعجلةالزكاةوتعتبر

كغيبةشرعيلعذرإلاالخولمضيبعديجوزقلاالزكاة

.الفالغيبةأوالفقير

بلالخولبلوغلهايشترطلاالمالرأسمنالناميةالأرباح

لأصلها.يتبعحولها
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.الشروطتوفرتاذااليتامىأموالقيالزكاةتجب7-

زكاهلاخيريعملأيأومسجدلبناءتنفقالتيالأموال8-

يملكهالاالتيالأموالوكذلكالخولعليهامضىاذاعليها

الخيرية.الصناديققيالتيكالأموالأحد

لزكاة!ا

وَالفَمِلِينَوألمَسَبهِينِلفَضُمًرَاألضَدَتَتُإنمَامه!:تعالىاتثهقال

وَأئيأفَهِسَديلِوَفِوَأتجرِيينَألزِقَالححرَفىلثوبُهُئ!وَالمُؤَلَفَؤطًئها

النوبة،صوره1صيز"عزوَألئَهُأتةِفِفَقَرِفصةألشَليل

06،.:الآية

فلا؛الآيةقيذكرواالذينهؤلاءلغيرالزكاهصرفيجوزقلا

الخيرية.المشاريعولاالزكاةمنالمساجدبناءيجوز

وضلةصدقةلهمفالزكاةالزكاهأهلمنكانوااذاالأقاربواما

منوكلوالأولادالوالدانأما،الخديثفيذلكوردكما

له.الزكاةدفعنجوزقلاالنفقةلهتجب

الأمورمنمختاجوهوالزواجأرادلمنبالزكاهوالمساعده

المستحبة.
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ولايكفيهممايجدونلاالذينوهموالمسكينالفقير2-

وعوائلهم،همسنةيكفيهممافيعطون،عوائلهميكفيما

ماالزكاةمنعائلتهولايكفيهلاراتبلهمَنيعطىوكذلك

الدينيسقطولا.الخاجاتأضخابمنلأنهكفايتهيكمل

.الزكاةمقابلالفقيرعن

الزكاهلجمعالأمروليينضبهالذيوهوالزكاةعلىالعامل

مرتبأيتقاضىكانإذاأماغنيأكانولوالزكاهمنفيعطى

.اعطاؤهيجوزنلاعملهعلى

لتأليفهالزكاةمنيعطىالإيمانضعيفوهوقلبهالمؤلف

إسلامه.يرجىكانإذاالكافرأو،شرهاتقاءأول!سلام

بهليشتريمالعلىسيدهكاتبالذيوهوالمكاتبالرقيق

.ألرقَاب،وَفى!:تعالىبقولهالمعنيوهونفسه

قسمبن:الىوينقسمالغارم

ذاتإضلاحمقابلأموالاَتخملالذيوهولغيرهغارم(أ)

البين.

المدين.وهولنفسهغارم()ب

فيدعم،اتثهكلمةلإعلاءالقتالوهواتثهسبيلفيالجهاد

وبغيرها.بالزكاةالجهاد
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منفيعطىالطريقبهانقطعالذيالمساقروهوالسبيلابن8-

.بلدهلىإيصلحتىغنيأكانولوالزكاة

ا!لمطر

عنهما-ادثه-رضيعمرابنفعن،مسلمكلعلىالفطرزكاةتجب

صاعأأوتمرمنصاعأالفطرزكاه-لجروالثهرسول"قرض:قال

منوالعبدوالحروالكبيروالصغيروالأنثىالذكرعلىشعيرمن

."للصلاةالنامنخروحقبلتؤدىأنوأمر،المسلمين

وقوتقوتهعلىفضلإذاالمسلمعلىتجببلنصابلهاوليس

علىزكاتهوالمستأجروالخادمالعيد.ليومصاغيعولمن

عنه.خراجها،مستأجرهتبرعاذالاإنفسه

للبلدقوتك!بلسمِننوعيشترطولاالبلدقوتمنوتخرج

والتمروالزبيبوالأقطوالشعيركالقمحمنهإخراجهايجوز

فيكانع!التبيلأننقوداَإخراجهايجوزولا.والذرةوالأرز

وجوبهاووقت.منهوأخرجهاالطعامفاختاروالطعامالنقودوقته

المستخبإخراجهاووقت.رمضانمنيومآخرشمسغروب

يومين.أوبيومالعيدقبلإخراجهاويجوزالعيد،صلاةقبل

عثمانالمؤمنينأميرقعلكماالجنينعنإخراجهاوستخب

.-عنهالثه-رضيعفانابن
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............................(1)رمضانوصوم

شَئهرُ!:تعالىقال،ومضانشهرصياممسلمكلعلىيجب)1(

ئِنَوَملنَئؤئدهـ!اسَانألقُؤفِيهِأنزِلَاَلذِىَرَسَثَانَ

ا!رهةأصره"..قَفيَمئفاألمئهرَمَنكمثَهدَفَمَنوَاَنفرقَاقالهُدَئ

"قال:قال-عنهماالثه-رضيعمرابنحديثوفي،،185:الآية

وصوم:قالأنالى،خمسعلىالإسلامبني:يالثهرسول

."رمضالأ

ئلافينشعبانعدةب!كمالأوهلالهبرؤيةرمضانصيامويثبت

عليه.متفق"لرؤفنهوأفطروالرؤفته"صوموا:يلقولهيومأ

وأعبداَولوعدلمكلفمسلمبخبررمضانهلالرؤيةوتثبت

أنثى.

:الصياملوحوبويشترط

.لإسلاما-1

.البلوغ-2

العقل.3-

لامرضأولكبرالصيامعنعجزقمن.الصيامعلىالقدرة-4

،الطعاممنصاعنصفيرمكلعنوأطعمأقطرزوالهيرجى

البقزسورة1"فِذ!تمايُطِيقُونَ!اَلَذِجمفَإوَعَلَ:تعالىقال

.(184:الآية
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:الصومصمحةوشروط

.لإسلاما-1

.والنفاسالخيضدمانقطاع3-،2

التمييز.-4

العقل.5-

فلاالليلمنالصياميبيتلم"من:!لقولهالليلمنالنية6-

.داودأبورواه"لهصيام

أنهشعورهويكفي،بدعةبهاالتلفظبلبهايتلفظلاوالنية

نية.ذلكيعتيرالسخورطعاموكلهغداَسيصرم

الثانىالفجرطلوعمنالمفطراتعنالإمساكالصياموفرضُ

يَتَبَينءتَهَماوَ!و(وَاَشرَلُوأ!:تعالىقال،الشمسغروبإلى

لتلأ"أإلىأَألفِيَاأتِئ!!ثُزَلملقَئرمِنَألاَضؤَألخَيؤمِنَأَلأنيَضُنخَي!أَ

.(871:الآية،البقرهأع!وره

:الصيامسننومن

أمتيتزال"لا!:لقولهالسخرروتأخيرالفطرتعجيل1-

أحمد.رواهالقطر"وعجلواالسحورأخروامابخير

الخير.أعمالفيالزياده2-
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."صائم"إني:شتمهأوسبهلمنقوله3-

الأجروثبتالعروقوابتلتالظما"ذهب:فطرهعندقوله-4

الدارقطني.رواه"ادلهشاءإن

تردلما.لادعوةفطرهعند"للصانم:ب!لقولهالفطرعندالدعاء-5

فعلىيجدلمفانتمرفعلىيجدلمفانرطبعلىالفطر6-

رطباتعلىيفطر-لمجي!اللهرسول"كان:أنسلحديث،ماء

تكنلمفان،تمراتفعلىيكنلمفان،يصليأنقبل

.والترمذيداودأبورواه"ماءمنحسواتحساتمرات

وهي:المفطراتجميعاجتنابالصائمعلىويجب

بطلالصائمجامعفاذا،الفرجفيالذكرإيلاحوهوالجماع-1

مؤمنةرقبةعتقوهيوالكفارةالقضاءعليهووجبصومه

فيطعميستطعلمفانمتتابعينشهرينفصياميجدلمفان

مسكيناً.ستين

العمل.بهذاويأثمالقضاءعليهفهذابالاختيارالمنيإنزال2-

للصائمالأولىلكنيفطرفلاإنزالدونوالتقبيلاللمسأما

الإِنزالوأما،المحرمفيالوقوعإلىوسيلةلأنهذلكترك

الصائميفطرفلافانزلمجرداًتفكيراًفكرأو،بالاحتلام

بذلك.
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الجوفإلىالشربأوالطعامإيصالوهو؟والشربالاكل3-

يفطر.قلاالروائحشمأما.الأنفاوالفمطريقمن

غيرالإبرأما،المغذيةكالإبروالشرباكلبمعنىكانما-4

حلقه.فيمرارتهاوجدولوتفطرفلاالمغذية

بإخراجوالتبرعالفصدالخجامةومثلبالخجامةالدمإخراج-5

جرحاوضرسقلعأوالرعافمنالدمخروجأماالكثيرالدم

يفطر.فلا

شرابأوطعاممنالمعدةفيماإخراجوهوعمداَالتقيؤ6-

ذرعه"من:ع!لقولهيفطرقلاالعمدغيرأماالفمطريقعن

رراه"فليقضعمداَاستقاءومنقضاءعليهفليسالقيء

وأحمد.ماجةوابنوالترمذيداودأبو

.والنفاسالحيضدمخروح7-

يفطرلمجاهلَاكانفإنعالمأكانإذاإلاتفطرلاالمفطراتوهذه

وأقأكلصائموهونسي"من:!لقولهناسغيرذاكراَويكون

يكونوأن.عليهمتفق"وسقاهاتئهأطعمهنانمَاصومهفليتمشرب

الكخلوأما.يفطرلممفطرتناولعلىأكرهفإنمكرهغيرمختاراَ

وكذلكحلقهنيطعمةوجدولوالعيننيالدواءوكذلكيفطرفلا

وذوقالجرحعلىالدواءووضع،يفطرلاالأذنفيالدواءتقطير

يفطر.لاالطعام
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يفطرعمداَالنارمنالتطايرالدخانأوالبخوراستنشاقاما

.الجوفيدخلجُرمألهلأن

الصخيح.علىالأوقاصطجميعفيالصائمحقفيسنةوالسواك

والتبردبالسباحةالحرشدهعنهيخففمايفعلأنللصائمويجوز

.بالماء

القضاء:احكامومن

.إطعامولاصومعليهيجبلاالتمييزعدمبلغالذيالهرم-1

كالكبيرزوالهيرجىلامستمراَعجزاَالصومعنالعاجز2-

يومكلعنيطعمفهذا،برؤهيرجىلامرضاَوالمريض

مسكينأ.

فيأفطرهاالتيالأيامكلبلدهفيأقامإذايقضيالمسافر3-

.سفره

وشفيالمرضزالإنفانه؛برؤهيرجىمرضأالمريض4-

.المرضحالأفطرهاالتيالأيامكلقضى

انقطعإذافيهاأفطرتاالتيالأيامتقضيانوالنفساءالخائض5-

.النفاسأوالحيضدم

فانهماولديهماأونفسيهماعلىخافتاإذاوالمرضعالخامل6-

فيها.أفطرتاالتيالأياموتقضيانتفطران
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اليومذلكيقضيفانهضرورةلدقعالفطرإلىاحتاجمن7-

.أقطرهالذي

إلىالقضاءتأخيريجوزولارمضانبقضاءالمبادرةوبسن

القضاءعليهيجبلعذرأخرهف!ن،عذربدونالثانيرمضان

مسكينأيومكلعنويطعمفيقضيبعذريكنلمإذاأمافقط

-.عنهماللّه-رضيذلكفيالصخابةلفتاوى

زمررفاد

عظيمموسمرمضانشهرأنلطاعتهالثهوفقكأخيواعلم

قفي،بالخيراتوالتسابقالطاعاتفيللتنافسميدانأالثهجعله

ع!النبيأد!-عنهالثهرضي-هريرهأبيحديثمنالصخيخين

النارأبوابوغلقتالجنةابوابقتخترمضانجاء"اذا:قال

."الشياطينوصقدت

.-وجلعز-الثهإلىيقربكبماالشهرهذااخيقاستغِل

رهضان:فيالفاضلةالأعمالومق

قال،عظيمقضلقيهوجوبهمعرمضانقصيام:الصيام1-

مالهغقرواحتسابأايمانأرمضانصام"من:!اللهوسول

."ذنبهكاتقدم
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ايماناًرمضانقام"من:-والسلامالصلاهعليه-قال:القيام

."ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباً

عليه-قال،التراويحصلاهرمضانقياممنعليهيحرصومما

لهكُتبننصرفحتىالإماممعقام"من-:والسلامالصلاة

ركعةعشرهإحدىعلىلمجرواللهرسوليزدولم."ليلهقيام

الئهرضي-عائشةحديثفيكماغيرهفيولارمضانفي

فيالأمربلعليهحرحفلاعشرةإحدىعلىزادلىان-عنها

الحمد.واسولئهذلك

شَئثرُ):القرآنشهرهورمضانشهرلأن:القرآنقراءة

ئِنَوَبَينَمؤهُدهـ!اسَانُاَلقُؤفِيهِأنزِلَاَلَذِىَرَمضَانَ

رسولوكان،،185:ا!ية،البقرةأسوره"وَاَتفُرْقَاقأئهُدَى

جبريلوكان،القرآنقراءهمنبمزيدرمضانيخص-جم!الثه

.رمضانلياليمنليلةكلفيالقرآنيدارسه

أجودتيوكان:لخيرواوالبذللإنفاقاشهرنهو:الصدقة

.الترمذيرواه،رمضانفييكونماأجودوكانالناس

رمضانفي"عمرة-:والسلامالصلاةعليه-قال:العمرة

ومسلم.البخاريأخرجه"معيحجةتعدل

العشريعتكف-والسلامالصلاهعليه-"نكان:الاعتكاف

.البخاريرواهالقدر"لليلةتحريارمضانمنلأواخرا
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:-والسلامالصلاةعليه-قال:وقيامهاالقدرلبلةتحري7-

ذنبه"منتقدممالهغفرواحتساباَإيماناَالقدرليلةقام"من

ومسلم.البخاريرواه

فطر"من-:والسلامالصلاةعليه-قال:الصائمتفطبر8-

الصائمأجرمنينقصلاأنهغيراجرهمثللهكادصائماَ

لألباني.اوصخخهوالنساثيأحمدأخرجه"شيء

الخير،علىوحثها،نفسهنجاةأرادلمنكثيرةوالأعمال

الكريم.الشهرهذاواستغلال

ا!لتطوع

رمضانشهرصيامالثهفرضكماأنه،لطاعتهالثهوققكأخياعلم

الفريضة.لصياممكملَاليكونالتطوعصيامالثهسنققد

:التطوعصيامومن

فالت:-عنهاالثهرضي-عائشةقعن:والخميسالاثنبنصبام-1

رواه"والخميسالاثنينصوميتحرى!اللهرسول"كان

.الترمذي

البيض؟تكونأنوششحب:شهركلمنأبامثلاثةصيام2-

صاموان،عشروالخامسعشروالرابععشرالثالثوهي



ء

-4

المهمةالدروسحاشية

-رضيعائشةسألتأنهامعاذةقعن.حرجفلامتفرقةأيامأ

؟أيامئلائةشهركليصومتانثهرسولأكان-:عنهاادثه

لم:قالت؟يصومكانالشهرأيمن:نقالت.نعم:قالت

.البخاريرواه،يصومالشهرأيمنيبالييكن

عنهما-الثهرضي-عباسابنفعن:الحجةذيعشرصيام

قيهاالصالحالعملأباممن"ما:!ادثهرسولقالقالد:

رموليا:قالوا.العشريعني"الأيامهذهمناللهالىأحب

سبيلفيالجهاد"ولا:قال؟الثهسبيلفيالجهادولا،الثه

بشيء"ذلكمنيرجعفلمومالهبتفسهخرجرجلالاادثه

.البخاريرواه

الثهرضي-قتادةأبيفعن:عاشوراءونومعرفةيومصيام

:قال،عرقةيومصومعنيالثهرسولسئل:قال-عنه

،عاشوراءيومصيامعنوسئل"والباقيةالماضبةالسنة"بكفر

مسلم.رواه"الماضيةالسنة"بكفر:فقال

وهوتاسوعاءيوميصومأنعاشوراءبومصاملمنويستحب

عليه-عنهوردلما،لليهودمخالفةعشرالحاديأوالتامع

لأصومنقابلالىبقبت"لثن:قالأنه-والسلامالصلاه

مسلم.رواه"التاسع

=-عنهاتثهرضي-هريرةأبيقعن:المحرمالهشهرصيام
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...........سبيلَا)1(إليهاسنطاعلمنالحرامالثهبيتوحج

رمضانبعدالصيام"أقضل!:اللهرسولقال:قال=

مسلم.رواه،الخديث"..المحرمالثهشهر

نكن"لم:قالت-عنهاالثه-رضيعائشةقعن:شعبانصيام6-

نصومكانقانه،شعبانمنأكثرشهرمنيصوم!النبي

قليلَا"الاثحعباننصوم"كان:روايةوليكله"،شعبان

ومسلم.البخاربطرواه

أن-عنهاللهرضي-أنوبأبيقعن:شوالمنصعتصيام7-

شوالمنسناًأتبعهثمرمضانصاممن":قال!اللهرسول

مسلم.رواهالدهر"كصيامكان

صَجُأبًاسِإوَلتًهـ!:تعالىقال،الإسلا!قأركانأحدالخج)1(

.،79:لآبةا،عمرانآلأسورة"سبَ!يلايَؤ!أنمتَطحَمَلأأنبَيمض

اللهان،الناس"أفها:خطبتهقي-والسلامالصلاةعليه-وقال

مسلم.أخرجهقحجوا"الحجعليكملرض

الخديثقفي،واحدةمرةالعمرقيوالعمرةهوواجبوهو

."تطوعقهوزادقمنمرة"الحج:الصحيح

:قال،لجبريل!جوابهف!جاءماالعمرةوجوبعلىدلوقد

وتقيم،اللهرسولمحمداًوأناللهالاالهلاأنتشهدأن"الإسلام

الجنابةمنوتفنسلوتعتمرالبيتونحج،الزكاةوتؤتيالصل!
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والدارقطنيخزيمةابنأخرجه"رمضانوتصومالوضوءوتتم

صخيح.بسند

ادثه-رضيعباسابنفعن،والعمرهالخجإلىالمبادرةوتجب

الفريضة-يعني-الحجالى"تعجلوا:قاليظًالنبيأن-عنهما

أحمد.رواه"لهنعرضمايدريلاأحدكمق!ن

-رضيالخطاببنعمرعنسننهقيمنصوربنسعيدوروى

الأمصارهذهإلىرجالاًأبعثأنهممت"لقد:قالأنه-عنهالثه

الجزية،عليهمليضربوايخجولمجِدبلهكانمنكلقينظروا

."!بمسلمينهمما:بمسلمينهمما

حديثمنالصخيخينقفيتطوعأوالعمرةالخجمنالإكثاروبسن

الىالعمرة":ب!الثهرسولقال:قال-عنهاتثهرضي-هريرةأني

."الجنةالاجزاءلهليسالمبروروالحجببنهمالماكفارةالعمرة

الحج:وجوبوشروط

.لإسلاما-1

لعقل.ا-2

.الإسلامحجةعنيجزئهولاالصغيرمنويصح،البلوغ3-

الخرية.كمال-4

والجسدية.الماليةالقدرةوهيالاستطاعة-5

لمالمخرمتجدلمقاذاالمخرموجودوهوشرطأالمرأةوتزيد
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لخديثمحرمبدودنتخجأنلهايجوزولا،الخجعليهايجب

"محرممعإلاامرأةتسافر"لا-:عنهماادلّهرضي-عباسابن

أحمد.رواه

نأولابد،التأبيدعلىالمرأةنكاحعليهيحرممنهووالمخرَم

.والمجنرنللصغيرمحرميةقلامكلفأيكون

عنهيحجمنيستنيبأنلهجازلعجزِالخجعلىيقدرلمومن

قالت:خثعممنامرأه-أنعنهماالثه-رضيعباسابنلخديث

لاشيخأكبيراَالخجفيادثهفريضةأدركتهأبيإن،ادثهرسوليا

عن"حجي:قال؟عنهأفأحجالراحلةعلىيستويأنيستطيع

عليه.متفق"أبيك

عنهما-ادثه-رضيعبإسابنلخديثيخجولمماتمنومثله

تخجقلمتخجأننذرتأميان،اتثهرسوليا:قالتامرأةألن

لوأرأيت،عنهاحجي،"نعم:قالعنها؟أنأحجماتتحتى

بالوقاء"أحقفالثهالثهاقضوا؟قاضيتهأكنتدينأمكعلىكان

عنه.بهيخجماتركتهمنقيؤخذ.البخاريرواه

ابنلخديثغيرهعنيحجأننفسهعنيخجلمممنيصحولا

لبيك:يقولرجلَاسمعيالنبي-أنعنهماالثهرضي-عباس

"حج:قال،لا:قال؟"نفسكعن"حججت:قال،ثمبرمةعن

.داودوأبوأحمدرواه"شبرمةعنحجنمنقسكعن
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)11
)21
)31
)4(
)5(

الحج:مواقيت

مخددوقتفلهالحجوأماالسنةمنوقتكلقيالعمرهتصح

وهي،الخجةوذوالقعدةوذوشوالوهيالخجأشهروهو

والعمرةللخجاحكانيةاالمواقيتأماللخجالزمانيةالمواقيت

والعمرةالخجأرادلمنيجوزقلاللأمةب!ادثهرسولحددهاالتي

.إحرامبدونيتعداهاأن

يةالمحطلأهلوقتجم!النبيأن-عنهماالثهرضي-عباسابنعن

)3(المنازلقرننجدولأهلالجخفة)2(الشامولأهل)1(الحليفةذا

منعليهنأتىولمنلهن"ل!ن:قال)4(يلملماليمنولأهل

مفلهفمندونهنكانفمن،والعمرةالحجأرادممرأهلهنغير

.البخاريرواهمنها"بهـلونمكةأفوحنى

العراقلأهل"وفْتجم!النبي-أنعنهاالثه-رضيعائشةوعن

إلامكانهمنقيخرمالمواقيتدونكانمنوأما("عرق)ْذات

بينهاالمساقةتبلغمكةعنالمواقيتأبعدوهيعلغبابيارالآنتعرت:الحليفةذو

كم.042مكةونين

186ومكةرابغونين،بقليلقبلهارابغمناليومالناسويحرمالآنخربةقرفةالجحفة

كم.

له.امتدادمحرمووادي،كم78مكةعنويبعدالكبيربالسيلاليوممشهرروهو

كم.021عساقةمكةعنيبعد،الساحليالطرنقعلىتقع

لصعوفةمنهايحرمونلاالمشرقوحجاج،كم001مكةعنتبعدخربةقرفةوهي

بميقاتمرورأمكةالىالمرديالمعئدالطرفقنسلكونقهمولذااليهالمرديالطرفق

.المنازلقرن
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.يخرمونثمالخلإلىيخرجونالعمرةفيمكةأهلأن

:والعمرةالحجارادلمنيستحبما

والمعاصي.الذنوبجميعمنالنصوحبالتبىبةيبادرأن-1

لاطيبتعالىادثهلأنطيبةنفقةعمرتهأولحجهيختارأن2-

طيبأ.الايقبل

سمعة.ولارياءبذلكيقصدفلاعمرتهأوحجهفيالاخلاص3-

وفعله.الخيرعلىيعينونهالذينالصحبةاختيار-4

.()1والعمرةالحجأحكامتعلنم-5

ادثه.بتقوىوأصجابهأهلهيوصي6-

.القرآنوتلاوهواستغفارهادثهذكرمنسفرهفييكثرأن7-

:الميقاتومملمنيفعلهما

عنها-الثه-رضيعميسبنتأسماءأمريلأنه:الاغتسال1-

عائشةقعن،تغتسلأننفساءوهيمسلمصخيحفيكما

بمخمدعميسبنتأسماء"نَفُسَت:قالت-عنهاالثه-رضي

نأيأمرهابكرأبايبادثهرسولفأمر،بألشجرهبكرأبيابن

للّمسلمفنب!غيقيموالعمرةالحجقيبازءكتاببنعبدالعزيزالئيئشيخنالسماحة)1(

.(والزيارةوالعمرةالحجماثلمنلكثيروالإنضاح)التحقيقواسمهمنهالاستفادة
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فعله.بيَئولأنه(1")وتهلتغتسل

وكما-!،فعلهمنوهذا:للرجلبالنسبةالمخيطمنالتجرد2-

:قال-عنهادلّهرضي-أميةبنيعلىعنالحديثفيورد

وعليهعتيرالنبيعندوأنابالجعرانةوهورجلُلمجيرالنبيأتى

إني:فقال،بالخلوق)2(متضمخوهو(جبة)يعنيمقطعات

لهفقال،بالخلوقمتضمخوأناهذاوعليئَبالعمرةأحرمت

عنيأنزع:قالحجك؟"فيضانعاَكنت"ما-لمجيرو:النبي

ىيخيب:النبيلهفقال،الخلوقهذاعنيوأغسلالثيابهذه

وفي")3(،عمرتكفيفاصنعهحجكفيضانعهكنت"ما

وأما،مراتثلاثفاغسلهالطيب"أما:أيضاَلمسلمرواية

."حجتكفيتصنعماعمرتكفياصنعثمفانزعهاالجبة

الصخيحين:في-كماعنهاادله-رضيعائشةلحديث:التطيب3-

قبلولخفهيخرمأنقبللاحرامه!ي!اللّهرسولأطيب"كنت

.الإِحرامثيابيطيبألاويلاحظ")4(بالبيتيطوفأن

تدعومافياخذوابطيهوعانتهوأظفارهشاربهيتعاهدأن4-

.محرموهوإليهيحتاجلالكي،إليها!حاجة

.(133)8/النوويشرح،مسلمضخيح(1)

الطميب.أنواعمننوع2()

.78()8/النوويشرح،مسلمصخيح)3(

.(99)8/النوويشرح،مسلمصحيح(4)
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ليمسوالأظافرالشعروتعهدوالظيبالاغتسالأنوليعلم

بواجب.

يكوناانويستحب:للذكربالنسبةوالرداءالإزارلبس

جم!يم:لقوله؛نعلينفييخرمأنويستحب،نظيفينأبيضين

.(1إ)ونعلينورداءإزارفيأحدكموليحرم"

وأخضرأسودمنشاءتفيماتخرمأنلهافيجوزالمرأه)وأما

وأما،لباسهمفيبالرجالالتشبهمنالحذرمع،غيرهماأو

والأسودبالأخضرالمرأةإحرامالعامةبعضتخصيص

.()2(لهأصلفلاغيرهمادون

التلفظلهويشرع،بقلبهوينوي:النسكفيللّدخولالنية

.عمرهلبيكاللهم،عمرةلبيك:فيقولالسنةلورودبها

منكثيربهيخظىءمماوهذا.ركعتينيصليأنلهيسنولا

ولكن،الإحرامركعتيتسمىسنةهناكليسلأنه؛الناس

فريضة؛-بعدالنسكفيالدخولينوي-أييخرمأنيسن

ذلك.نعل!لأنه

عليهاواستوىدابتهركبإذاالنسكفيالدخولوينوي

رسِول"كان:قال-عنهماادثه-رضيعمرابنقعن!،لفعله

.3(24/)المسند-عنهمااللهرضي-عمرابنعنأحمدالإمامرواه(1)

.()13صوالإفضاحالتحقيق)2(
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قائمةراحلتهبهوانبعثتالغرزفيرجلهوضعإذاجم!روالثه

.(")1الخليفةذيمنأهل

لئىمعتمراًكاندهانحاجأكانإنالثلاثةالأنساكأحدويختار

فقط.بالعمرة

:المحرمعلىيحرمما

والأظافر.الشعرمنالأخذ-1

الطيب.2-

فصلالتيهيئتهعلىكانماوهواللذكر(المخيطلبس3-

والسراويل.كالفنيلةبعضهعلىأوكالقميصوخيطعليها

للذكر.بملاصقالرأستغطية-4

الصيد.قتل5-

والخطبة.النكاحعقد6-

.الفرحقيالوطء!-

.الفرجدونالمباشره8-

القفازينأووالنقابكالبرقعبمخيطالمرأهوجهتغطية9-

القفازين"تلبسولاالمرأةتفتقب"لا!:لقولهلبيدين

.)2(البخاريرواه

.(79)8/النوويضرح،مسلمصحبح()1

.(424/)الباريقغ،الب!خاريرواه)2(
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وأناسياَتطيبأورأسهغطىأومطبيطأالمحرملبس)وهان

وهكذا،علمأودكرمتىذلكويزيل،عليهفديةفلاجاهلَا

أوناسيأأظافرهقفَمأوشيئأشعرهمنأخذأورأسهحلقمن

.()1!الصخيععلىعليهشيءفلا،جاهلأ

أحرمنطإذاالقفازينتلبسالنساءبعضأدطعليهالتنبيهيجدرومما

منلمخظورمرتكبةوتعتبرخظأوهذا،السترفيمنهامبالغة

.اي!حراممحظورات

الحج:فيالأنسال!انواع

التمتع.-1

.القران2-

.لإفرادا3-

.الوداعحجةفيكمابهأصخابهأمر!النبيلأنالتمتعوأفصلها

شميءبكلويتمتعيُخلثمالميقاتمقبعمرةبأتيأن:والتمتع

وصفة.بالحجيخرمالثامناليومكانقاذا،بالإحرامعليهحرم

يومكاندهاذا.الحجإلىبهامتمتعأعمرةلعيلنط:بهالإهلالط

حجأ.لبيك:قالالثامن

للخجونطوفللعمره،وش!عىللعمرةيطوفوالمتمتع

.)37(صوالإفضاحالتحقيق(1)
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هديكذلكالمثمتعوعلى.للوداعويطوفللحجويسعى

يصومالهديقيمةيجدلمفمن،بعدهوعاالعيديوميذبخه

أهله.إلىرجعإذاوسبعةالحجفيأيامثلاثة

نأإلىإحرامهعلىويبقىالميقاتمنبعمرةياتي:القرانأما

واحدطوافعليهيجبوالقارن.الحجمنالعيديوميخل

.الوداعطوافمعوحجتهلعمرتهواحدوسعي،وحجتهلجمرته

محمرةلبيك:بهالإهلالوصفة،كالمتمتعهديعليهويجب

وحجأ.

يومإلىإحرامهعلىويبقىالميقاتمنبخجةفيأتي:الافرادأما

وسعيواحدطوافإلاعليهوليسهديعليهيج!ولاالعيد

حجأ.لبيك:بهالإِهلالوصفة.الوداعطوأفمعللحجوأحد

ا!لعمره

فيالنبيلأن،يغتسلأنلهاستحبمكهَإلىالمحرموصلإذأ

الصحيج.فيوردكماذلكفعل

:ويقولاليمنىرجلهتقديملهسنالخرامالمسجدوصلل!اذا

لياننح"اللهم")1(اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةالله"بسم

مسلم.روايةمع،(1/621)داودأبررواه(1)
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وسلطانه،الكريموبوجهه،العظيمبالئه"واعوذ(1")رحمتكابواب

.")2(الرجيمالشيطانمنالقديم

ى!.النبيعنيخصهذكرالحرامالمسجدلدخولوليس

:-عنهادثه-رضيالخطاببنعمرعنوردماقالالبيترأىلهاذا

زادد!اذا،")3(بالسلامربناحئناالسلامومنكالسلامانتاللهم"

نحسن.المأثورالدعاءمن

كانأنهع!النبيعنوردلما،البيترأىاذاالتلبيةيقطعثم

.)4(البيترأىإذاالتلبيةيقطع

ادنويقبلهبيمينهيستلمهثمويستقبلهالأسودالحجريقصدثم

الله:وقالاليهأشارالاسعتلامشقد!ان،عليهيزاحمولا،تيسر

أكبر.

ويضطبع)6(،الأولالثلاثةفي(ويرمل)ْ؛أشواطسبعةويطوف

.(422لمه)مسلم،مسلمرواه(1)

.(الطيب)الكلم:انظر.ضخيحوهو،(271لما)داودابورواه2()

مناسك،حسن،"حديث:الألبانيقال73(،لم)هالكبرىالسننقيالبيهقيرواه)3(

.(02)صالعمرة

ابنكلاممنموقوفانهوالصخيح،ضعيفحديثوهو2(،10لم1)الترمذيرواه)4(

.(01)7ص(الترمذيضعيف:-)انظرعنهماالله-رضيعباص

.)68(ص(الطلبة)طلبةالخطىمقاربةمعالاسراع:الرمل()ه

الأيمن.وابداءالأيسروتغطةالأيمنإبطهتختمنالرداءإخراج:الاضطباع)6(



كا!

)1(
)2(
)3(
)4(
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ادثه-رضيعمرابنعنوردلصا،ققطكلهاالسبعةالأشواطفي

الأولالطوافبالبيتطافإذا"كان:فالثهرسول-أنعنهما

طافإذاالمسيلببطزايسعىوكانأربعأ،ومشىثلاثأ،خ!ث

مسلم.رواه(")1والمروةالصفابين

ولا-الأقلوهو-اليقينعلىبنىالأشواطعددفيشكلمان

.الأسودالحجرعلىإلايكبرولايشير

يستلمهأت!يستطعلمفانفلفعلهيستلمهاليمانيالركنوأما

ادثهيرسول-أنعنهماادله-رضيعمرابنفعن،إليهنشِرلم

مسلم.رواه")2(اليمانيوالركنالحجرلاإيستلملا"كان

يضطبع؛ولاكتفيهعلىفيجعلهبردائهيرتديالطوافوبعد

يدعوالطوافوفي،لقدوماطواففيخاصالاضطباعلأن

تيميةابنالإسلامشيخقال.القرآنوقراءةالدعاءمنأحببما

منلأنها؛القراءة)تسن:الفقهيةالاختياراتقي-ادلهرحمه-

.بها()3(الجهرلاالذكرأفضل

فيهأحلالثهولكن،صلاةبالبيتط"الطواف:ع!النبيولخديث

فب"فأقلوا:روايةونيبخير")4(الاننطقفلانطقفمن،النطق

.6(19/النوويضرخ،سلمضحيح

.(41)9/النوويضرح،مسلمصحيح

.811ص

.32(8)3/الترمذيرواه
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اليومالناسبينالمنتشرةالكتبفييوجدماوأما،")1(الكلام

الدين،فيالمحدثةالباعمنفهوشوطلكلدعاءتخديدمن

وفيحسنةالدنياذيآتنا"ربنا:الركنينبينيقولأنلهويسن

.النار")2(عذابوقن!،حسنةالآخرة

بعضيفعلكمابهاالتلفظدونولكن،النيةللطوافويشترط

يطوف"لا:لحديثالعورةسترأيضأويشترط.اليومالجهال

منوالطهارة،النجاسةواجتناب.عليهمتفق")3(عريانبالبيت

.الخدث

)2(

)3(

)4(

حضرتأوالصلاةأفيمت"فلو:الأشواطبينالموالاةوتشترط

،طوافمنسبقماعلىوبنىصلىالطواففيوهوجنازة

فطعشوطببعضنعتدولاالأسودالخجرمنالشوطويبتدئ

الكاملوالشوط،بكاملليسفيهقطعالذيالشوطلأن")4(فيه

فيهوهذاالأسود،الحجرإلىالأسودالحجرمنكانماهو

.()ْالخلافهنوخروجاحتياط

نإالمقامخلفخفحفتينركعتينصلىالطوافمنف!عفاذا

الغليل.ارواء:انظر.صخيححديثوهوالطبرانيرواه:الألبانيقال

الحجمناصك:انظر.ضخبححدفثوهو،(917)2/داودأبيعندذلكوردكما

.(22)صللألبانيوالعمرة

.937()3/الباركطقغ

-.الهحميد-رحمهبنعبدالهللثيخالمناصكأهمالىالناصكهداية

.8(0)8عدد،-الدعوهاثهرحمه-بازبنعبدالعزيزاثيختوى
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قُل):الأولىفييقرأ،الحرممنمكانأيفيدهالاذلدبلهتي!ر

أَحَذ"،اَتئَهُهُوَ)فُل:الثانيةوفي!،اَئفِرُوتجأكُاَ

:قالع!النبيحجةوصففيمسلمعندجابرحديثففي

أربعأ،ومشىئلاثأ،فرملالركناستلممعهالبيتأتيناإذا"حتى

ئَقَامِىمِنوَاَعذُوا):فقراً-السلامعليه-إبراهيممقامإلىنفذثم

فييقرأكان،البيتوبينبينهالمقامفجعلفصلىإذزَهِرَمُصَل!

.(1")ل!فِرُوت!اَجمأَيهاتُل)،أَحَذ"اَلئَهُهُوَفُلى):الركعتين

يمرأحداَيدعولا،أحدهناكالمصلييديبينيمرألأَوينبغي

وعدم،ذلكعنالناهيةالأدلةلعموم،يصليوهويديهبين

يصليكانأنه-!زعنهئبتبل،بشيءلخرام1المسجداستثناء

بينهالمقامجعلأنهالسابقالخديثفيكماالخرمفيسترةإلى

عنه-اللهرضي-أوفىأبيبنعبداللهحديثوفيالبيتوبين

المقامخلفوصلى،بالبيتفطافجمي!راللهرسول"اعتمر:قال

.")2(الناسمنيسترهمنومعه،ركعتين

:قالكثيربنيحيى-فعنعنهمالثه-رضيالصخابةعنوثبت

قدالخرامالمسجدفي-عنهاللهرضي-مالكبنأنس"رأيت

.إليها")3(يُصليعصانصب

.(172)8/النوويثرج،مسلمضحيح()1

.(674)3/البخاركطرواه)2(

.(1/272)صخحب!س!نادشيهأىابنأخرجه)3(
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الكعبة،فييصليعممابن"رأيت:قالكيسانبنصالحوعن

يستطعلمفان")1(يرده:قاليبادرهيديهبينيمرأحداَياعفلا

.التيسير)2(تجلبفالمشقة،الحرجووقع،الرد

علىوضب،منهافشربزمزمإلىذهبالصلاهمنفرغإذاثم

.")3(لهشربلمازمزم"ماء:فًيِلقولهرأسه

ويرقاهالصفاإلىيتجهلىالاالأسودالخجراستلاملهتيسرإنثم

القبلةيستقبلأنويستخب،تيسرانأفضلوالرقيعندهيقفأو

"فلما:ب!النبيحجةصفةفيجابرحديثفيوردماويقول

أسوره"اَدئهِشَعَإَنرِمِننمَرؤًهو1َأل!حَفَا!إنأ:قرأالصفامندنا

عليهفرقىبالصفافبدأ،بهاللهبدأبماأبدأ158(،:ا!ية؟البقره

إِلهلا:وقالوكبرهادلهفوخدالقبلةاستقبلالبيترأىإذاحتى

كلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهادلهإلا

وهزم،عبدهونصر،وعدهأنجزوحدهالئهلاإإلهلا،قديرشيء

،مراتثلاثهذا:فعلقال..ذلكبيندعاثم،وحدهالأحزاب

مسلم.رواه(")4المروهإلىنزلثم

البخاريوعلقه،ضخيحلىاصناده،الصلاةكتابنيدكينبنالفضلنعيمأبوأخرجه(1)

.2(247/)نعيمأبيطريقمنالتعيقتغليقفيحجرابنووضله،الجزمبصيغة

،الأخوةلىاتخاف.طرهونيلمحمد،السترةأحكامكتاب:الموضوعهذاقيانظر)2(

.البهلاللفريح

.32(40/)الفليلارواء:انظر.ضحيححدنث)3(

.(177)8/النوويضرخ،مسلمضحيح()4
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العلمالىقيسرعالأخضرالعلمالىيصلحتىفيمشيننزلثم

:-عنهادثه-رضيجابرولخديثالمتقدمعمرابنلخديث،الثاني

صعدنااذاحتىسعىالواديبطنفيفدماهنصبتاذا"حتى

مشى")1(.

كماعليهاويفعل،الأفضلوهو،رقاهاالمروهوصلإذائم

"حتى:!النبيحجةصفةقيجابرلحديث؛الصفاعلىفعل

.الصفا")2(علىفعلمافعلالمروةأتىإذا

ويمشبي،ينزلثم،يتحراهاولكن،الكعبةيرىأنيمكنولا

ذلك.قعل!النبيلأنا؟آخرشوطأورجعتهشوطأ،ذهابهفيعتبر

امتثالاَوذلك،اليقينعلىبنىشكومان،أشواطسبعةويسعى

."أ3(السعيعليكمكتب.قدادلهفان"اسعوا:يلقوله

وقراءةوالدكرالدعاءفييجتهدإنما،معيندعاءللسعيوليس

الأعزأنتانكوارحماغفر"رب:بقولهدعاوإن،القرآن

مسعودكابنالسلفمنجمععنلثبوته،بأسفلاا!رم"

.)4(عنهمادثه-رضيعمروابن

.(177،178)8/النوويشرح،مسلمصحح(1)

.(178)8/السابقالمرجع)2(

.(4/682)الغليلإرواء:انظر.صحيحوهوماجةوابنأحمدرواه)3(

ص،والعمرةالحجمناسكقيالألبانيقاله،صخيحينب!سنادينثيبةأبيابنرواه)4(

)28(.
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يقصرالسعيمنانتهىإذاثم.تسنبلالطهارهـ،تشترطولا=

أتىكانإذاأما،الحجفيالحلقليكودنالحجمنلقربهرأسه

ارحماللهم"قال:!يمالنبيلأن؛أفضلفالحلقفقطبعمرة

".المحلقينارحم"الل!م:قال؟والمقصرينقالوا:".المحلقين

قالوا:"،المحلقينارحماللهملاقال:؟والمقصرينقالوا:

الحلقأنعلىيدلفهذا)1("والمقصرين"قال:؟والمقصرين

أفضل.

يكفيولا،الرأسجميغعلىالتقصيرفيالتعميممن"ولابد

)2("يكفيلافهذا،بعضهوتركبعضهحلقكمنبعضهتقصير

أهلهذاعلىأجمعالمنذر:ابنفال،محلقولافتقصرالمرأةوأما

عمرابنوعن،)3(مُثلةحقهنفيالحلقلأنوذلك،العلم

جمعتتقصرأنأرادتإذا"المرأة:قالأنه-عنهمااليّهرضي-

وقال".أنملةقدرمنهأخذتثمرأسهامقدمإلىشعرها

طويله=منأطرافهمنتأخذشعرهاالمرأةقصرت"إذاعطاء:

.(94)9/النوويشرحومسلم،الباريوفتح(،244)ص3،جالبحْاريرواه(1)

31(.)ص،الإيضاحوالتحقيق2()

2(.1/69)الإجماعموسوعة)3(
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وبعد.)1(والبيهقيمنصوربنسعيدرواهما".وقصيره=

كانفاذا،إحرامهويحلالعمرةتتمالرأسجميععلىالتقصير

عندفعلكماإحرامهعندويفعلبالحجأحرمالثامنيوم

فيمكث؛بالحجمحُرماًمنىفيالظهريصليأنوالسنة.الميقات

الرباعيةقصرمعوقتهافيالصلاةيصليكلهالثا!نيوممنىفي

لهاستحبمنىفيعرفةيوممنالفجرصلىفاذاجمع،دون

الظهربهاويصليبنمرةينزلأنوالسنة،عرفةإلىالسير

وبعد.عرفةفيصلىذلكلهيتيسرلموإنوقصراًجمعاًوالعصر

فيويجتهدالقرآنوقراءةوالدعاءوالذكرللعبادةيتفرخالصلاة

إلاموففكلهاوعرفة.بالدعاءوالإلحاحاللّهإلىبالتقربذلك

إلىسارغروبهاواستحكمالشمسغربتفاذا.عرنةبطن

المغربصلىوصلهافاذاوالوقارالسكينةوعليهمزدلفة

بلالليلةتلكإحياءلهيشرعولاللعشاءوقصرأجمعاًوالعشاء

منينصرفأنلهجازالضعفةمنكانفاذا.وترهبعدينام

يصليحتىمزدلفةفيبقيوإلاالقمرغياببعدالليلآخرمزدلفة

ويرمي=منىإلىيدفعثميسفر،حتىويستغفريدعوالفجر،ثمبها

.(451)5/للبيهقيالكبرىالسنن(1)
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لأنرأسهيحلقثمهديهيذبحثممنىتحيةوهيالعقبةجمرة=

ويسعىالححطوافوهوالإفاضةيطوفثم،أفضلالحلق

حرح.فلابعضعلىالأمورهذهبعضقدموإن.الحجسعي

فعلفاذا،والطوافالحلقأو،العقبةجمرةبرميالمُحرمويحل

الحاديليلةيبينساثمالنساء،حتىندءكللهحلكلهاالثلاثة

بسبعجمرةكلالزوالبعدالثلاثالجماريرميثممنىفيعشر

إلاجمرةكلبعديدعوأنويسن،حصاةكلمعيكبرحصيات

يتمكنلمفانالغروبإلىالزوالمنالرميووقت.الأخيرة

فيويفعلمنىفيعشرالثانيليلةويبيت،ورمىالليلإلىأخره

رميمنعشرالحادياليومفيفعلمامثلعشرالثانياليوم

غروبقبلمنىمنيخرفيأنفلابدالتعجلأرادفاذاالجمار.

الثالثليلةوباتتأخروإنعشر،الثانياليوممنالشمس

ثم،الماضيةالأيامفيفعلالجمار.كماويرميالأفضلفهوعشر

أماالحاحعلىواجبوهوالوداعطوافيطوفذلكبعد

.الوداعطوافعنهمايسقطفاخمهماوالنفساءالحانض

!!!ي!!
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الثالثالدرس

(1)الإيمانأركان

،باللسانقول:والجماعةالسنةأهلعرفهكماالإيمانتعريف()1

بالطاعةيزيد،والأركانبالجوارحوعمل،بالجنانواعتقاد

.بالعصيانويتقص

والسنة:الكتابفيالأركانهذهعلىوالأدلة

وًلبهِنوَألمَفرِبِاَنمَعثرِقِقِبَلَوُجُوهَكُختُوَئُوأأَناَنبِزَ!لَّدسَ!:تعالىقال

وَألنَببنر"وَأنكِئفوَاَنمَلَبحَةَالأَخِرِوَاَيَؤرِبِاَدلَهِءَامَنَمَناَنجِزَ

.(771:لآيةا،البقرةصورة1

.94،:الآيةالقمر،أصورة"فقَلَرظَقنَهُ!!نَاص!:تعالىوقال

واَلمؤمنُو!؟زئبمامِنإلهَاُنزِلَنمَأألردُولمءَامَنَ!:تعالىوقال

زُسُلَة"فِنأصَدئفورُسُلِهَءلَانُفَر!وَمَلَثكَنِهِءكئُبُهبِاَلئَهِءَامَنَ

وَمَلَهكتَهِءفأطَهِكفُزوَمَن!:تعالىوقال.285،:الآية،البقرةأصوره

النساء،أصورة"بَعِيدَاضَنَلَأضَلَوَأليويرألاخَرِفَقَذوَرُمعُلَيماكنيهِء

.،136:الآنة

النبيسأللما-السلام-عليهجبريلحديثقيوردماالسنةومن

بالله،تؤمنان"الإنمان:!راللهرسولقال،الإنمانعقي!

خبرهبالقدروتؤمن،الآخرواليوم،ورسله،وكتبه،وملافكته

)1(
"وسره

مسلم.روا.()1
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..........................(بالثه)1تؤمنأ!وهي

الفرقةعقيدهوهيالإسلاميةالعقيدهأصولهيالأركانوهذه

والجماعة.السنةأهلالناجية

:أمورأربعةيتضمن،بادئهالإيمان-1(1)

عليهدلتقدالأمروهذا-وجلعز-الثهبوجودالإيمان1-

ووجودهبادثهالايمانعلىفُطرقدإلامخلوقمنفماالفطرة

وتعالى.سبخانه

ذلكعلىالشرعودل-وجلعز-ادثهوجودعلىالعقلدل

لخر.وا

شريكلاالربوحدهبأنهأي؛وجلعزادثهبربوبيةالإيمان

الرزاقوهو،المميتالمحبىالمدبرللعالمالخالقوهو،له

وجل!عز-ادلهرنوبيةينكرأحديوجدولا.المتينالقوهذو

بِهَاأوَ!حَدُوأ:فرعوننيتعالىقالومعاند،مكابرإلا

.(41:ا!ية،النملصوره1وَعُلؤأظُائااَنفُسُهُتموَأسْتيَقَنَئهَاَ

،بالعبادةادثهإفرادوهو،وتعالىسبحانهبألوهيتهالإيمان

وتعالى.سبخانهغيرهالعبوديةيستخقلاوأنه

لنفسهادثهأثبتهماباثباتوذلك،وصفاتهبأسمائهالإيمان

الوجهعلىوالصفاتالأسماءمن!رسولهسنةأوكتابهفي

تكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمن؛ممبخانهبهاللائق

تمثيل.ولا
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...............................()1وملافكنه

منالئهخلقهمغيبيعالموالملائكة،بالملائكةالإيمان2-)1(

.النور)!(

خصائصمنلهموليس،أمرهمماالئهيعصونولاالئهعبادمنوهم

عز-الثهإلايحصيهملاكثيرونوهم،شيءوالألوهيةالربوبية

-.وجل

:يكونبالملانكةواك!يمان

بوجودهم.الإيمان-1

،-السلامعليه-كجبريلمنهماسمهعلِمنابمنالإيمان2-

نؤمنمنهماسمهنعلملمومن-،السلامعليه-لهاسرافيل

اجمالاَ.به

1فر3رُسُلَااَتمَلَهكَةِأبَعِلِ:تعالىقال،بصفاتهمِالإيمان3-

النبيرأىوكما(ا:الآية،قاطرأصورة"ولمُفَغَوَثُنَثَئثقجنِحَؤ

علههاخُلقالتيصفتهعلى-السلامعليه-جبريل!!

جاءوافقدمختلفةبأشكالالتشكلعلىقدرهوللملائكة

وكان،ضيوفبصورة-السلامعليهما-ولوطإبراهيمإلى

.متعددةصفاتفي!النبي-يأتيالسلام-عليهجبريل

تعالى:قال،والتسبيحكالعبادةأعمالهممننعلمبماالإبمان-4

مسلم.صحيحقيوردكما()1
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يسُبِوُنَ+!شَخِرُوبئَوَلَاعِبَادَيِهِءعَنلمجئتَكيُهـبئَلَا2عِدَوَمَنْإ

.،91،02:الآيتان،الأنبياءأسورة"وبئَيَفزٌلَاوَاَلنًهَارَاَئتلَ

ادثهأمين-السلامعليه-كجبريلخاصةأعماللهموبعضهم

فيبالتفخالموكل-السلامعليه-واسراقيل،وحيهعلى

ورضوان،بالقطرالموكل-السلامعليه-وميكائيل،الصور

خازن-السلامعليه-ومالك،الجنة-خازنالسلامعليه-

مِنمُعَفِنحلَرُ!:نعالىقال؛العرنرحملةومنهم،النار

،11:الآية،الرعدسورة1!أَئرِأفَهِمِق!وَنيُلحفِمِهوَبنْفَدَيْهِتينِ

قَيِد"المحالِوَعَنِألحِينِعَقِ!العبادأعمالبخفظوالموكلون

.،17:الآبة،قأسورة

بالملانكة:اكميمانئمراتمن

علىتدلالمخلوقعظمةفان،تعالىادثهبعظمةالعلم1-

الخالق.عظمة

الملائكةهؤلاءمنوكلحيثآدمببنيعنايتهعلىالثهشكر2-

اعمالهم.وكتابةبخفظهميقوممن

وجل-عز-الثهعبادةمنبهيقومونماعلىالملائكةمخبة3-

المؤمنين.افهعبادمنلأنهم

المسلميعلمعندماأدائهاقيوالطمأنينةالطاعةعلىالصبر-4

-.وجلعز-الثهطاعةمنعليههموماالملائكةأحوال
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)1(..................-...............وكتبه

)1(

الهأنيؤمناذالوحدةعندوالراحةبالأنسالإحساس5-=

الملائكة.منويكلؤهيخفظهمنلهجعل

رسلهعلىأنزلهاالتيالمنزلةالكتبوهي،بالكتبالإنمان3-

لهم.ورحمةللخلقهداية

إنزَلحصَإلَى+أنزِلَوَمَاَإلتنَاأتزِلَوَمَمايِألئَهِهَاشًاقُوثوأ!:تعالىقال

اُوقِىَوَمَمافىَجملمئمُوسَئأوبئَوَمَاَلأمَتيَارِووَآوَبمفوبَوَافمحَقنَ!شَعِيلى

أصورةأمشُلِهُونَلَهوَعنُئِنْهُرْأفَيئئهتَلَانُقَرقزَكزمِناَلئبِئُوتَ

.،136:الآية،البقرة

وَأُمِزتُحمئم!مِناَدتَهُأَنؤَلَنمَما"َاشَتُإوَقُل:تعالىوقال

.،51:الأية،الورىأصوره،بتبَهُمُلَلِأَ!

يتض!ن:بالكتبواكميمان

حقأ.ادثهعندمننزولهابأنالإيمان-1

والإنجيلوالتوراهكالقرآنمنهااسمهعلمنابماايلإيمان2-

إجمالاَ.بهقنؤمناسمهنعلملموما،والزبور

ماوأخبارجميعأالقرآدنكأخبارأخبارهامنصحماتصديق3-

السابقة.الكتبمنيبدللم

ناسخوالفرآن،منهاينسخلمماقيهاالواردةبالأحكامالعمل-4

لِمَامُصَلّيقايكميأكِتَئيَإئث!وَأنزلناأ:تعالىقال،لجميعها

.(48الإة،المالدةأصورةوَمُفتمِنَاعز(اَلحيتَئىمِنَفَدَيئَصبب
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)1(
..................................ورسلّه

1(

)1(

.-والسلامالصلاهعليهم-بالرسلالإيمان-4(

وأول،بتبليغهوأمربشرعالبشرمنإليهأُوحيمنهووالرسول

منالبخاريصخيحفيكما-السلامعليه-نوحهوالرسل

لهملصشغاَدمإلى"يأتون:!الثهرسولقال؛الشفاعةحديث

.(1")...اللهبعثهرسولأولنوحااننواوفقولإليهمفيعنذر

ئَا!:تعالىقال-والسلامالصلاةعليه-مخمدوخاتمهم!نبي!ا

ألئتن"وَضَافَصَاَلهِرًسُولَوَلَبِهنرِجَالِكُئمقِنا!أبامُحَضَدكاَنَ

.(04:لآيةا،لأحزاباأسوره

ذكربعدفيهـمتعالىاللهقال،وعبادهخلقهأقضلمنهموالرسل

.86،:الآية،الأنحامأسورةاَلئَلَّمِينَ"وَصلأفَضَلنَاعَلَ!:بعضهم

إليهمالبشرحاجةلأن؛البشريةعلىالثهمننعمةالرسلوبعثة

حاجةمنوأشدوالشرابالطعامإلىحاجتهممنأشدضرورية

الطبيب.إلىالمريض

شئِرِنىاَفبتنَاَفَهُدبَعَثَوَصَدَاُفَةاَلاس!إ؟نَ:تعالىقال

أضلَفوُأ"يِخمَااَئا،بربَننَلِحَئئَنألشأنكِنَنيَمَمَهُمُوَاَنزَلَوَنُذِرِيئ

.،132:لآيةا،ابقرةأسوره

وموسى=دإبراهيمنوح:خمسةوهمالعزمأولوهموأقضلهم

-.عنهاكله-رغيانىعنالب!خارىرواه
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أوليوأفضل-،والسلامالصلاةعليه-ومخمدوعيسى=

-والسلامالصلاةعليهما-دمابراهمِممحمدالخليلانالعزم

يتَىِ.محمدالخليلينوأفضل

.بعدهيوملالأنهبالاَخرسُمىِ،الاَخرباليومالإيمان-5(1)

قلِكَمِنأنُزِلَوَمَاإِلكَأُق!بمَاَيُؤمَنُوتوًالًذينَل!:تعالىاللهقال

صوور!ءص?ءَص

.(4:الآية،الترهسوره1يولَدؤنأهمولإِلاخِرةِ

يتضمن:الاَخرباليوموالإيماْن

قُلي!بَثُوألَنأَنكَفَرُوَأأئَذِيئَزَعَمَ!:الموتبعدبالبعثالايمان-أ

!نَكُرثُمَ!:تعالىوقال.7،:الآية،التغابنسوره1"فَئعَثُنًبًدَبَكَ

،المؤمنونأعورةشعَثُوتَ"اَلقِئمَؤتمَإِنًكُرثُرً،لَمَئتُوقَذَلِكَبعدَ

.(51،61:الآيتان

إيَابَهُغ،إلَتِنَاَإلى):تعالىقال،والخساببالجزاءلايمانا-2

.،52،62:الآيتان،الغاشيةأسوره،حِسَابَهُمعَلَينَاإنًثم

والحوضالشفاعةمن،القيامةيومفييكونبماالإيمان3-

الصخائف.واعطاء،والميزان،والصراط

نثمفاعات:ستالقيامةيومتقعالتيفالشفاعة

بينهم.يُقضىحتىالموقفأهلفيالعظمىالشفاعة-1

يدخلوها.حتىالجنةأهلفيالشفاعة2-



المهمةالدروسحاشية
115

طالب.أبيعمهعنالعذابتخفيففي!شفاعته3-

جمع!ر.بالنبيتختصالثلاثوهذه

يدخلها.لاأنالناراستخقفيمنالشفاعة-4

منها.يخرجأنالناردخلفيمنالشفاعة-5

الجنة.أهلدرجاترفعفيالشقاعة6-

.المشفوععنورضاهيشفعأنللشافعادثهِاِذنُالمثمفاعةوشرط

-والسلامالصلاهعليه-محمدلنبيناأنثبت:والحوض

رضي-العاصبنعمروبنعبدادثهفعن؟القيامةيومحوضأ

شهر؛مسيرة"حوض:!اللهرسولقال:-قالعنهماالله

وكيزانه،المسكمنأطيبورنحه،اللبنمنأبيضماؤه

.أبداً"بظمالامنهشربمن،السماءكنجوم

الأولونيردهجهنممتنعلىالممدودالجسرهو:والصراط

أدقوهو،أعمالهمقدرعلىعليهالناسيمر،والآخرون

عليه،الجمرمنحرارهوأشدالسميفمنوأحدالشعرمن

قدرعلىالناسيمربخطفهأُمزتمنتخطفكلاليب

ومنهم،كالريحومنهم،كالبرقيمرمنفمنهم:أعمالهم

ومنهم،الراجلكهرولةيمرمنومنهم،الجوادكالفرس

يُخطفمنومنهمزحفأ،يزحفمنومنهممشيأ،يمشيمن

والعافية.السلامةادفهنسأل.جهنمفيقيلقى
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فيوالاعتبار،والأجساموالصحائفالأعمالفيهيوزن:والمزان

ثَقُلَتفَاَئَامَصن!:تعالىقال،نفسهبالعملوالجفةالثقل

خَضًفوَأَمًامَن!هزَاضِميَؤثحمَزفَهُرَفِى!همَؤَزِينُي!

.6-9(؟الآيات،القارعةسورة1هَاوِنَهعقَأُمُهُ!همَوَزِله!

!مُفَلَااَنقِيمَةَيِصنرِاَنقِ!طَأئمَؤَدوفِنَإوَنَضَحُ:تعالىوتال

صطصء.ء
.(47:الآبة،الأنبياءسورة1،فمئانقس

وأحصواالملائكةكتبتهاالتيالكتبوهي:ا!صحف!وإعطاء

وَمحلًأ:تعالىقال؛الدنياالحياةفيإنسانكلفعلهمافيها

يَفقَئهُ!هتَئاتقِئمَة1ِيَؤمَلَهونضرجُعُنُقِهفِىطال!ألزمنَهُإل!ين

..(13:الآية،ا!صراءأسوره"مَذثُورَا

اَئؤَؤ(هَآؤُمُيقُولُيمِينِهِءكِنَئإُألرفَمَقإفاَفَا:!الىوقال

أدرقىَمَنْوَأَئاَ!:تعالىوقال.911:الآية،الحاتةأسوره"كِئَئيَة

.(2ة:الآية،الخاتةأسورة،كِئَئيهَرأوتَيلئئَنِىيَخَقولُبِثِمَادٍبِهَنإُ

أجمعين؟للخلقالنهائيالمستقرأنهماوالناربالجنةالإيمان-4

الأليم.العذابدارهيوالنار،المقيمالنعيمدارفالجنة

عَ!ظَوَجَنَةًزَنحئمفِنمَئفِرَؤإِكَرَصسارِعُؤأ!أ:تعالىفال

.(331:ا!ية،عمرانآلسورةأ"لِفمُئقِينَأُعِدًتوَألا"زضُلسًنَؤَتُاَ

،عمرانآلأصورة"لِلبهَفِيفنَأُعِذَثاَلَقَاَفَارَلَقُوأو1َأ:تعالىوتال

.(113:الآية



المهمةالدروسحاشية
ل!11

الآخر:باليومبالايمانويلخق-5

كتابهفيادلّهبهاأخبرالتيالساعةباشراطالايمان1-

العلاماتمنكانتسواءَ،سنتهفي!والرسول

كتبفيمفصلعنهاوالكلام،الكبرىأوالصغرى

المطؤلة.العقائد

.الصورفيوالنفخ،الساعةبقيامالإيمان2-

قد)والقرآن:-الله-رحمهتيميةابنالاسلامشيغقال

:نفخاتبثلاثأخبر

وبَيَبزمَ!:قولهقيالنملسورةقيذكرهاالفزعنفخة)أ(

اِلاأَلارض!فِىوَمَناَفصمَئرتِفِىمَناَلصُبىرِفَفَرخِفِىيُنفخُ

.87،:الآية،النملأصورة،اَلئَهُشاَءَمَن

الزمرسورةقىذكرهماوالقيامالصعتصونفخةبص(،)ب

ألسنَؤَنيفِىمَناَلنصُورفَصَحعِقَفِىوَفُقِخَ!:قولهفي

هُتمافَ!يضَئنِجهنُفِخَثُمَألمَهشَاَءَمَنإلَاأفاَزضِفِىوَمَن

.،68:الآبة،الزمرصوره1"علرُ،فيَننقِيَا

؟أ:تعالىقال،الصغربصالقيامةوهوبالموتالإيمان3-

وقال.(185:الآية،عمرانآلصورة1"اَكزفق%بقَةُنفميى

.3(5:الآبة،الزمرصوره1بونَ"نَ!!مفَبتإنًكَ!:لىتعا

عن=دقنهبعدالميتسؤالوهو،القبربفتنةالإيمان-4
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.............(1)تعالىاللهمنوشرهخيرهبالقدرونْؤمن

ونبيهيودينهربه=

يُعْرَضُوتَألنَارُ!:تعالىقال،ونعيمهالفربعذابلإيمانا

فِزعَؤتَءَالَإظِؤاَالئمَاعَةُتَقُومُوَيَؤمَوَعَشِيّاغُدُوّالجنهَا

ثابتبنزيدوعن.46(:ا!يةغانر،أسورة"أشَدًاَئحَذَانيِ

لدعوتتدافنوالاأن"لولا:جمطَالثهرسولقال:قال

ثممنه"،أسمعالذيالقبرعذابمنبُسمعكمأنادله

:قالوا،النار"عذابمنبادئه"تعمذوا:فقالبوجههأقبل

عذابمن"تعؤذوا:فقال.النارعذابمنبالثهنعوذ

")1(....القبرعذابمنبالثه"نعوذ:قالواالقبر"،

الخديث.

المؤمنفيقالع!النبيأدْعازببنالبراءحديثوفي

نأالسماءمنمناد"ينادي:قبرهفيالملكيناجابةبعد

الجنة،منوألبسوه،الجنةمنفأَفرشوهعبديصدق

وطيبها،روحهامنفيأتيه:قال،الجنةالىبابألهوافتحوا

.")2(بصرهمذقبرهفيلهويُفسح

للكائناتتعالىانثهتقديرهووالقدر،والقدربالقضاءالإيمان6-(1)

أوَظًقَ:تعالىقال.حكمتهواقتضتهعلمهبهسبقحسبما

.(2:الآية،الفرقانأسوره!ك!فَقَئَرَوُنَفدِنر،!لَ

مسلم.رواه(1)

.داودوأبوأحمدرواه(2)
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يعة:اولقتو1مافساو

علمهبمعنىالأشياءلجميعالربلَقديروهو،العامالتفدير-1

وخلقه.ومشيئتهوكتابتهبها

الخلانقمقاديرقذراللّه"ان-:والسلامالملاهعليه-قال

وكان،سنةألفبخمسينوالأرضالسماءنخلقأنقبل

.الماء"علىعرشه

حباتهقيالعبدعلىيجريماكلتقديرهو،العمريالتقدير2-

أحدكم"إن-:والسلامالصلاهعليه-قال،أجلهنهايةالى

مثلعلقةبكونثميوماَ،أربعبنأمهبطننيخلقهيجمع

قيتفخالملكالنهيرسلثم،ذلكمثلمضفةيكونثم،ذلك

وعملهوأجلهرزقهبكتابة:كلماتبأربعونؤمر،الروحقبه

ومسلم.البخاريرواهالحديثسعبد"أووشقي

فِيهَاأ:تعالىقال،القدرليلةقيوذلكالسنويالتقدير3-

ليلةفيفيكتب.،4:الآبة،الدخانصوره1"صَكِئرٍاَمييُفْرَقُكل

ذلك.وغيروذلوعزموتمنالسنةفييخدثماالقدر

فِىهُوَنويرإص:تعالىقولهعليهويدل،اليوميالتقدير4-

الآيةهذهتفسيرقيوورد.92(:الأية،الرحمنصورة1ثمَألإ(

كرباَويفرجذنباَ،فففرأنشأنه"من:قال!،النبيعن

وابنحبانوابنماجةابنرواه"آخربنونضعقوماَونرقع
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.بشواهدهحسنوسنده،البخاويوعلقه،عاضمأبي

اربع:القدرومراتب

وتفصيلَا.جملةشيءبكلعلمتعالىالثهبأنالإيمان-1

ادلهقال.المخنوظاللوحفيذلككتبادثهبأنالإيمان2-

لِفذَإنَوَاَلازضِناَالمئَمَآصفِىمَافَقلَمُاَلمحهَأَلَزتَغلَت!أَصأ:تعالى

.،07:!يةا،لحجاأسورةيَصلإ"اَللًهِعلَىلِكَذكِمنبإنَفِى

قال.الثهبمشيئةالاتكونلاالكائناتجميعبأنالإيمان3-

التكوير،أصورهاثفَالَمِ!"رَثأدئَهُ!لمَأَنإلَآوَمَاتشًابمونَأ:تعالى

.921:الآبة

تعالى:قال،تعالىدلهمخلوقةالكائناتجمبعبأنالإيمان-4

.611:الآنة،الرعدأسوره!ثَ!كلحلِقُأ

555
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الرابعالدرس

الشرثوأقسام)1(القوحيدأقسام

وتوحيد)2(الربوبيةتوحيد:ثلاثةوهيالتوحيد،أقسامبيان

....................()4والصفاتلأسماءاوتمجيد)3(الألوي

1(

2(

3(

4(

لهوماوالألوهيةبالربوبيةتعالىادلّّهتفرداعتقادهوالتوحيد

.والصفاتالأسماءمن

وحدهأنهيعتقدبأنبأفعالهتعالىادقهإفرادهوالربوبيةتوحيد

المللنومالكالدوابلجميعوالرازقالمخلوقاتلجميعالخالق

النوعوهذاقدير.شيءكلعلىوهوالعالملشؤونوالمصرف

رَّبُّمَققُل):تعالىقال،المشركونبهأقرقدالتوحيدمن

قُللِلَّهِجسَيَقُولُوتَ!اتعَظِيمِاتعَزشىِوَرَبُّالسَّبعِالشَمَوَاتِ

أحد.ينكرهولم86-87(:المؤفون1!!!تَتَقُوتَافَلَا

يفعلونهاالتيالعبادبأفعالتعالىادلّّهإفرادهوالألوهيةتوحيد

دعتأسذياوهو..والنحروالنذركالدعاءالتقربوجهعلى

فِىبَعَثنَاوَلَقَذ):تعالىقال.اَخرهمإلىأوطممنالرسلإليه

.36(ابحل:1!آلطَّغُوتَوَآخخَنِجُوأآللَّهَآغبُدُْواْزَسُولاًاتِأُمةٍ!ل

كماوصفاتهادلّهبأسماءالإيمانهووالصفاتالأسماءتوحيد

بالتهيليقماعلىع!ي!الرسولوسنةالعظيمالقراَنفيجاءت

ولا-تكييفغيرومنتعطيلولاتمأويلغيرمنوتعالىسبحانه
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لكلالخالقسبحانهادلّهبأنالإيمانفهو:الربوبيةتوحيدأما

.)1(ذلكفيلهشريكلاشيء،

هوسبحانهادلّّهبأنالإيْمانفهو:الألوهيةتوحيدوأما

فانادلّّه،إلاإلهلامعنىوهوذلك،فيلهشريكلابحقالمعبود

صلاةمنالعباداتفجميعادلّّه،الابحقمعبودلامعناها:

صرفيجوزولا،وحدهددّهاجصهايجبذلكوغبروضوم

.)2(لغيرهمنهاشيء

)1(

)2(

اَلشمِيعُوَهُوَنثَىبركَمِثلِهِ-لَيسَا:تعالىقولهحدعلىتمثيل=

.111لشورى:11اَلبَصِيُر!

وخالقهومالكهشدءكلربتعالىادلّهبأنالإقرارمنفلابد

الدعاءبإجابةالمتفردالضارالنافعالمميتالمحييوأنهورازقه

ماعلىالقادركلهالخيروبيدهكلهالأمرلهالذيالاضطرارعند

فيالعبديكقىلاالتوحيدوهذا،شريكذلكفيلهليسيشاء

ترحيدمنبلازمهذلكمعيأتيأنلابدبلالإسلامحصرل

الألوهية.

المحبةمنتعالىدلّهالتألهإخلاصعلىمبنيالألوهيةتوحيد

وحدهدلّهوالدعاءوالرهبةوالرغبةوالتوكلوالرجاءوالخوف

للّهوباطنهاظاهرهاكلهاالعباداتإخلاصذلكعلىوينبني

التوحيد-وهذا.لغيرهشيئأفيهايجعللا،لهشريكلاوحده
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فيوردمابكلالإيمانفهو:والصفاتالأسماءتوحيدوأما

وصفاته،ادلّّهأسماءمنالصحيحةالأحادبثأوَ،الكريمالقرآن

تحريفغيرمنسبحانهبهاللائقالوجهعلىوحدهللّّهوإثباتُها

قُلى):سبحانهبقولهعملاً،تمثيلولا،تكييفولا،تعطيلولا

لَّهُريَكُنوَلَنم6يميُولَذوَلَثميَلِذلَثم!(اَلصًمَدُاَددَّهُ!لِنىخأحَذُاَددَّهُهُوَ

كَمِثلِهِءلَيسَا:وجلعزوقوله.-4(1،اي!خلاص1!!(حَذُا!فُؤا

ط

)1(.11(الشورى:1اَلبَصِيُر!اَلشمِيعُوَهُوَب!لثَئ

نَشتعِينُ!وَإِيَّاكَنَعبُدُإِيَّاكَ:)تعالىقولهتضمنهالذيهو=

أولوهووظاهرهوباطنهوآخرهالدينأولهوالتوحيدوهذا

الخليقةخلقنتالتوحيدهذاولأجلوآخرهاالرسلدعوة

مؤمنينإلىالناسافترقوبهالكتبوأنزلتالرسلوأرسلت

.وكفار

الوجهعلىوبمعانيهابهاوالإيمانوالصفاتالأسماءإثبات)1(

فيبالغةحسنىأسماءدلّّهأنواعتقاد،وتعالىسبحاثهباللّهاللائق

تعالى:قال،الكمالصفا!علىمشتملةوهيوالكمالالحسن

فِئيُفحِدُوتَاَثذِينَوَذَرُواْبِهَافَا-دعُوهُاَلحشنَئاَلاثهَاَءُوَلِلَّهِ)

بهاوصفالكمالصفاتدتهأنالمسلمويعتقد!.اشمبهِ-

=التعرضدونعليهدلتبمانؤمنلمجؤرسوبىبهاووصفهنفسه
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توحيدوأدخل،نوعينالعلمأهلبعضجعلهاوقد

لأنذلك،فيمشاحةولا،الربوبيةتوحيدفيوالصفاتالأسماء

ثلاثة:)2(الشركوأقسام.التقسيمين)1(كلافيواضحالمقصمود

......................)3(خفيكوتأصغروشركأكبركء

)1(

)2(

)3(

والسؤالالمعانيمعلومةوهيواجبجهافالإيمانلكيفيتها=

إلاينكرواولمالمشركونبهأقرالتوحيدوهذا،بدعةكيفيتهاعن

فييكفيولا،وجهلوعنادجحودوإنكارهمالرحمناسم

الربوبيةبتوحيدالإقراردونبهالإقرارالإسلامحصول

والألوهية.

القيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخذلكقسمكما

المعرفةفيتوحيد1-:نوعانالتوحيدفقالواادلّهرحمهما

-2.والصفاتوالأسماءالربوبيةتوحيدوهو،والإثبات

والعباده.الإلهيةتوحيدوهووالقصد،الطلبفيتوحيد

والذبحكالدعاءادلّّهلغيرالعبادةأنواعمنشيءصرفالشرك

إلاعليهيقدرلافيماادلّهبغيروالاستعانةوالاستغاثةوالنذر

اللّه.

منيضادهمايعرفأنالحقيعرفبعدماالمسلممنالمطلوب

للشرلاالشر).عرفتالشاعر:فالكمامنهيحذرلكيالباطل

(.لتوقيهلكن
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يسألونالناس)كان:يقول-عنهادلّّهرضي-حذيفةوكان=

أقحعأنمخافةالشرعنأسألهوكنتالخيرعنلمج!وادلّّهرسول

فيه(.

منيحذر-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمالخلإلكانبل

تعالى:ادلّّهقال،بعدةمنوذريتهإياهيجنبهأنادلّهويسألالشرك

آلأَصخنَامَثغبُدَأَنوَبِنئَوَاَخنُثنىءَامِنًااَلبَلَدَهَذَاآخعَلرَبِّ)

إبراهم:35-36(.1!اَلنَّاسِخَمَاكَثِيرًااصخلَقنَإِثنرَبِّ!م

ابنقال،الشركعليهمفطرأالتوحيد،علىالناسأنوالأصل

قرونعشرةونوحاَدمبين)كان:-عنهماادلّّهرضي-عباس

القول!)وهذا:-ادلّّهرحمه-القيمابنقال!الإسلامعلىكُلهم

القولهذا-ادلّهرخمه-كثيراننوصحيح(الصحيحهو

الصلاةعليه-نوحقومفيالضكحدثماوأول.كذلك

.-والسلام

أَنيَغفِرُلَااَدلَّهَإِنَّ!:تعالىقال،الذنوبحأعظممنوالشرك

وسأللشماء:48(.11!يَشَاَءُلِمَنذَالِتدُونَمَاوَيَغفِرُبِهِءيُشرَكَ

تجعل"أن:قال؟أعظمالذنجماأبد:!ك!ييهادلّّهرسولحمسعودابن

الحديث...."خلقكوهونداًللّّه
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لمنالنارفيوالخلودالعملحبوطيوجبالأكبرفالشرك

كَانُوأئاعَنْهُرلَحَبِطَانثْرَكُوأوَلَؤ:)تعالىقالكماعليهمات

نالِقصُثزِك!نَكَانَمَا):سبحانهوقال)1(لمالأنعام:188!يَعمَلُونَ

حَبِطَتاؤلَبكَبِآثكُقرانفُسِهِمعَلىشَهِدِينَأللَّهِمَشَحدَيَعْمُرُوأ

.........ه000000َ(2)لما7:ايوبة1!خَلِدُوتَهُئمألنارِغنَلُهُزوَفىا

لَظُقؤآلشِّزكَإِت)نعالى:قالالظلمأعظممنوهو=

الم.ألقمان:3عَظِيو!

الشرك)حد:-اللّهرحمه-سعديبنعبدالرحمنالشيخفال

العبديصرفأن،وأفرادهأنواعهيجمعالذيوتفسيرهالأكبر

الشركحدأنكما،اللهلغيرالعبادهأفرادمنفردأأونوعا

الأكبرالشركإلىمنهايتطرقوذريعةوسيلةكلهوالأصغر

.)1((العبادةرتبةتبلغلمالتيوالأفعالوالأقوالالإراداتمن

)تشديد:الاَيةهذهتفسيرفي-اللّهرحمه-كثيرابنالحافظقال(1)

تعالى:كقولهلملابستهوتعظيملشأنهوتغليظالشركلأمر

لَيَخبَطَناشرَكتَلَننقَثلِكَمِنالَّذِينَوَإِلَىإِلَيكَاوحِىَوَلَقَذ)

65،.الزمر:أ!"مَمَلُكَ

شركهم.بسببأعمالهمحبطت)2(

53()52،صالوحيدمقاضدفيالسديدالقول()1
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اللّه-قالىكماحرامعلبهوالجنةله،يغفرفلنعليهماتمنوأن

ذَالِكَدُونَمَاوَيَغفِرُبِهِءيُشرَكَانيَغفِرُلَااَللَّهَإِنَّ):وجل-عز

اَللَّهُحَرَّمَفَقَذباَللَّهِيُمتترذمَنإنَّهُر):سبحانهوقال)1(!يَشَاءلِمًن

ص""ص!

........)2(أَنصَارٍ!مِنلِلظلمِينَوَمَااَلنارُوَمَأوَدهُاَلجَنَّةَعَلَيهِ

)1(

)2(

نأيغفرلاأنهتعالى)أخبر:-اللّهرحمه-كثيرابنالحافظقال

دونماويغفربهمشركوهولقيهلعبديغفرلاأيبه،يشرك

(.عيادهمنيشاءلمنالذنوبمنأيذلك

رحمه-عبدالوهاببنمحمدبنعبدادلّّهبنسليمانالشيخفال

لاأنهأخبراللهلأنالذنوبأعظمالشركأنبهذا)فتبين:-اللّه

نإاللّهمشيئةتحتداخلفهوعداهومامنهبالتوبةإلايغفره

.)1(به(عذبشاءوإنتوبةبلاغفرهشاء

قال:قال-عنهادلّهرضيئ-مسعودابنعنالبخاريروىكما

النار".دخلنداًللّهيدعووهومات))من:لمجي!اللّهرسول

"من:فالعفي!اللّّهرسولأن-عنهمااللّّهرضي-جابروعن

شيئاًبهيشركلقيهومنالجنةدخلشيئاًبهيشركلااللهلقي

مسلم.رواهالنار"دخاص

.إ11)5صالحميدالعزيزتيسير(1)
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.............................(1):أنواعهومق

الشركأن-ادثهرحمه-العشيخآلحسنبنعبدالرحمزالشيخذكر(1)

:أنواعاربعة!برا

رَماقَ!ذَاأ:تعالىقولهوالدليل(1)الدعوةشرك:الأردالنوع

يثركُرنَ"هُتملمذَااَلبَزِإلَىنجَئَنهُمْظًضَااَلذِنبنَلَهُنُحلِصِل!أئَهَدَعَوُأالفُفكَفِى

.،56:الآية،العنكبوتأسورة

تعالى:قولهوالدليل،والقصدوالارادةالنيةشرك:الثانيالنوع

وَبُرفِبهَاقبهَاأَغملَهُغالَئهئمنُوَثلَرنيفنَنَهَااَلذُنيَااَ!يَؤةَلُرِبيدُكاَنَمَنإ

مَاوَحَطَأفارُإِلَاألاخَرَةِفِىاَلُئملئسَائَذِننَاُؤثَكَلهيخسُونَلَا

.،51،61:ا!يتان،هودأسورهيَغمَرنَ"!انُواثَاوَئطِلفِيهَاصَنَعُوا

أضارَهُئمأئخذوا!:تعالىقال،الطاعةشرك:الثالثالنوع

وَمَاَبَزصيمَأبفوَاَلمَسِيحَأفَهِدوتِئِنأَزصبابموَرضش!ئم

سُئحَئههُوَإ،إلَةَلَأوَحَداإلَهَائحدُوَاإ،أُمرُؤا

لم.13:الآية،التوبةأسورة"يشرِصونتَعَضَا

ألئاسِوَمِىأ:نعالىقولهوالدلبل،المحبةشرك:الرابعالنوع

،البقرةأسورةأيلهع)2(كَثمضمُجِوك!أندَابمأنَهِونِمِننَئنِذُمَن

.(516:الآية

.الدعاءأي(1)

.293()صالفرفدالبامع)2(
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..لهم)3(والنذربهم)2(والاستعْاثة)1(والأصنامالأمواتدعاء

اعتقادهمعنادئهقالالعربمشركيمنال!م!فمركمنشركوهو)1(

الزمر،أصررةزُلفَع"ألًهِاِلَىلِيُقَربُونَاإ،نفَبُدُهُئممَاأ:أصنامهمقي

.3،:الآنة

الشركمنباب-:ادثه-رحمهعبدالوهاببنمحمدالشيخقال)2(

وَلَافَدخُأ:تعالىادلهقال،غيرهيدعوأوادثهبغيريستغيثأن

ألطدينَ"ضِنَإصاقَعَفتَ!مَائكَف!نوَلَايَضُزُكَيخَفَعُكَلَامَااَللَّهِولؤمِن

:الآيتان،يون!سوره1هُوَ"7إلالَهُ!اثِنفَ!رفَلَاألئَهُيَمسَ!كَوَإن

601،701،.

بينوالفرق()1-:ادثه-رحمهسعديبنعبدالرحمنالشيخقال

والاستغاثةالأحوالكلفيعامالدعاءأنوالاستغاثةالدعاء

دئهإخلاصهيتعينذلكفكل.الشدائدحالةفيدثهالدعاءهي

المكروبين،لكرباتالمفرحالداعينلدعاءالمجيبوهووحده

بغيراسمْغاثأوغيرهمأووليأوملكأونبيمنغيرهدعاوان

كافر.مشركفهوالثهإلاعليهيقدرلاقبماالثه

الطاعة،بنذربالوفاء!وأمر،بهالموقينادثهمدحعبادهالنذرلأن)3(

عبادةقهوبهأمرأوبهقاممنعلىأئنىأوالشارعمدحهأمروكل

-.وجل-عزادثهلغيرضرفهيجوزلا

.(5)9صالسديدالقول(1)
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ه

ثبتمافهوالأصفرالشركأما،ذلكونحولهم)1(والذبح

منليسولكنهشركاً،تسميتهالسنةأوالكتابمنبالنصوص

الله،بغيروالحلفالأعمالبعضرنيكالرياء؟اكبرالشركجنس

"أخوف:ع!النبيلقولذلكونخوفلانوشاءاللهشاءماوقول

"الرياء":فقال،عنهنسئلالأصغر"الشركعليكمأخافما

الأئصاريلبيدبنمخمودعنوالبيهقيوالطبرانيأحمد)2(رواه

عنجيدةبأسانيدالطبرانيورواه،جيدبإسناد-عنهادلهرضي-

!ه)1(النبيعنخديجبنرافععنالأنصاريلبيدبنمخمود

الركوع:شركاتثهلغير)خمسهَ-:ادثهرحمهم-الفقهاءقال=

أ)2(.واليمينوالذبحوالنذروالسجود

اتثه-رضيعليفعن،تثهالاصرقهايجوزلاعبادةالذبحلأن)1(

منادله"لعن:كلماتباربع!ىادثهرسولحدثنىِ:قال-عنه

مُخدِئاَ،آوىمنادثهولعن،والدبةلعنمنادثهولعن،ادثهلفيرذبح

.")3(الأرضمنارغيرمنادلهولعن

وتمرينشديدعلاجإلىتختاجالتيالعظيمةالآفاتمنالرياء)2(

:درجاتوالرياء،الإخلاصعلىللنفس

أنه=الناسيعرفأنويريد،اتثهلغيرالعبدمراديكونأن-1

.(284،924)5/أحمدالإمامرواه(1)

.(02)7ص،الحميدالعزيزتيشر(2)

مسلم.رواه)3(
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أحمدلإمامارواه"أشركنقداللهدونبشيءحلف"من:!وقوله

لمانفردفاذاوبينهمالناسأماميصليكالذي،ذلكيفعل=

اَلمُئفِقِينَإإق:تعالىقال،النفاقمنصنففهذا،يصل

كسُاكَقَامُوأألصلَؤؤإلَىثَامُوَأوَإذَاوَهُوَخدِعُهُخألئَهَ!دِعُونَ

.(241:الآبة،النساءسورة1قَلِيلأ،اَطًهَإلَأوَلَايَذْبهرلم%ألنًاسَنُرَاءونَ

العبادةفينشطالناسعليهاطلعفاذادتهالعبدمراديكونأن2-

خرح:قال-عنهاللهرضي-لبيدبنمحمودنعن،وزينها

(1")السرائروشركاياكمالناسأيها"يا:نقالث!الثهرسول

الرجل"يقوم:قالالسرائر؟شركوما،الثهرسوليا:قالوا

فذلكاليهالناسنظرمنيرىلماجاهداَصلانهفيزينفيصلي

باصلهالاالعبادةبأوصافالرياءمنوهذا.السرائر"شرك

الخلق.تعظيمفيهلأنالمحظورالرياءمنوهو

عنيقلعولمالناسمراءاةارادةمعدثهالعبدمراديكونأن3-

باللّه.والعياذالعمليبطلالذيالرياءقهذا،بعملهالرياء

بذلكفيعرفللّّهمنهاويخرحدثهالعبادةفيالعبديدخلأن4-

ذلكعنهقيُذهِببهويُسرالخلقمدحإلىفيسكنويمدح

يدلوهذا.الناسبمدحنفسهويمنيوثقلهاالعبادهشده

ذلك.فيالناسويتفاوت،قلبهفيخفيرياءعلى

العزيزتيسيرأحاديثتخرفجقيالسديدالنهج:الىوتحسينهالحديثتخريجنيانظر(1)

.الدوصريلجاسم،الحميد
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ابوورواه-عثهاللهرضي-الخطاببنعمرعنصخيحباسناد

اتئهرضيع!رابنحديثمنصخيحبإسنادوالترمذيداود

(1")اشركاوكفرفقداللهبغيرحلف"من:جم!النبي-عنعنهما

منفليسمنهقصددونالخيرعملعلىللعبدالناسحمدأما=

لاوهوالناسفمدحهباخلاصعملَاالمسلمع!لفاذا،الرياء

له.وتوفيقهعليهالثهبفضلفيسرالعبدعملهعلىإطلاعهميخب

هُوَخَل!تقيَفرَحُوأنبَذَلِكَوَبِرَخمَتِمَهألًهِنفَضلِئل!:تعالىالثهتال

.(58:لآيةا،يون!صوره1"مجمَعُونَفَمًا

الرجلأرأيت،الثهرسوليا:قال-عنهالثهرضي-ذرأبيوعن

"تلك:!ك!قال؟عليهالناسيخ!دهالخيرمنالعمليعمل

."المؤمنينبثعرىعاجل

،!النبيعنهنهىالذيالأصغرالشركمنالثهبغيرالخلف)1(

نافن!هاكمالله"ان:مرفوعأعمرابنحديثمنالصخيخينففي

."ليصمتأوباتلهقليخلفحالفاَكانمن،باَبائكمتحلفوا

ابنقال،الثهبغيرالحلفتخريمعلىالعلمأهلأجمعوقد

.(بالإجماعالثهبغيرالحلفيجوزالا:-الثه-رحمهعبدالبر

المحلوفأنالحالفاعتقدإداأكبرشركأالثهبغبرالخلفويكون

لهالتعظيممنقلبهفيويقع،الألوهيةخصائصمنشيءلهبه

به.يمينهكانتحتى
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شاءماقولواولكنفلانوشاءالةشاءماتقولوا"لا:!هوقوله

رضي-حديقةعنصخيحباسنادداودأبوأخرجه"قلانشاءثمالثه

-)1(.عنهالله

ولكنهالنارفيالخلوديوجبولاالردةيوجبلاالنوعوهذا

الشركوهو:الثالثالنوعأما.الواجم!التوحيدكمالينافي

وخلقه،الثهبينتشريكأفيهلأنالألفاظفيالشرلئمنوهذا)1(

بخلافالترتيبتقتضيلأنهاالتشريكينفي)ثم(بوالإتيان

الجمع.لمطلقفهيالواو

عنه-الثه-رضيقتيلةفعنشركأ،تسميتهالخديثقيوردوقد

شاءما:ققولونتشركونإنكم:ققاليالنبيأتىيهوديأأن

نأأرادواإذا!ك!النبيفأمرهم؛والكعبة:وتقولون،وشئ!الثه

ثمالثهشاءما:يقولواوأن،الكعبةورب:يقولواأنيخلفوا

النسائي.رواه.شئت

قيوالصحبح،وفلاناللهلولا:القائلقولأيضأذلكومثل

.قلانثمالثهلولا:يقولأنذلك

بك،ثمبالثهأعوذ:يقولأنوالصخيح،وبكبالثهأعوذومثله

لجاءالخارسلولامئرالثهلغيرووقوعهاالأشياءوكاضافة

التوحيد.كمالينافيذلكقكل،لهلكتالدواءلولاأواللص!

نأ)والواجب:-اللهرحمه-سعديبنعبدالرخمنالشيخقال

الثه=والىاللهإرادةإلىالأسبابونفعووقوعهالأموراثضاف
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عليكمأخوفهوبماأخبركم"ألا:!ك!النبيقولفدليلهالخنى

الشرك:قال.الثهرسوليابلئ:قالوا؟الدجالالمسيعحمنعندي

الرجلنظرمنيرىلماصلانهفيزينفيصليالرجليقوم؟الخفي

رضي-الخدريسعيدأنيعنمسندهقيأحمدالإمامرواه"اليه

)1(.عنهالثه

وأصفر،،كبر:ققط)2(نوعينالىالشركيقسمأنونحوز

المناقركشركامكبرفيقيقع،بعمهماقإنهالخفيالشركأها

ثمادثهلولا:فيقولونفعهالسببمرتبةذلكمعويذكرابتداءَ=

.(()1وقدرهادلهبقضاءمرتبطةالأسبابأنليعلم،كذا

لغيرأنهقلبهقيويخفيدثهأنهعملهيطهرصاحبهلأنخفيأسمي(1)

قعن،يشعرلاوهوالمرءقيهقيقعخفيأالشركيكونوقدالثه

الله!رسولخطبنا:قال-عنهالثه-رضيالأشعريموسىأبي

منأخفىق!نهالشركهدااتقواالناس"أيها:ققاليومذات

."النملدبيب

النملدبيبمنأخفىوهونتقيهكيف:يقولأنادثهشاءمنققال

بكنشركأنبكنعوذانااللهم:"قولوا:قال!؟الثهرسوليا

أحمد.لإماماأخرجه"نعلمهلالماونستغفركنعلمهشبئاَ

سماحة=رجحوقد-.ادثه-رحمهالقيمابنالإمامقسمهكما)2(

.(1)7السدندالقول(1)
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وخوفاَرياءَلإسلامباونتظاهرونالباطلةعقائدهميخفونلأنهم

حدبثفيكما،كالرياءالأصغرالشركفيونكون،انهسمعلى

التوفيق.وليوالله.المتقدمالأنصاريلبيدننمخمود

مجموعفيالتقسيمهذا-الثهيرحمه-بازبنعبدالعزيزالشيخ=

.(1)متنوعةومقالاتقتاوى

،!يه!يه

)1(با.
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لخامس:الدر!ا

(1)نهحسال!ا

لْإنهتراهتكنلمفإلط)2(تراهكأنكاللّّهتعبدأنوهوالإحسارْ:ركن

..،.............،........،.....ء....،.،....،.،.،،.ء05!..)3(يراك

الأعمالفيوالإحسان..الإساء!ضداللغةفيالإحسان)1(

لبوهوالعبوديةمنازلأفضلوالإحسانإتقانها،والأفعال

وتعالى.تباركدلّّهالمراقبةكماليتجلىوفيهوكمالهوروحهالإي!ان

لاوحدهالفهفبعبد،قصدهفيويخلصعملهالمسلمفيتقن)2(

الدنيا،فيأحديراهلابأناللّهقدركانوإنيراهكأنهلهشريك

حتىوجلعزربهمنكمأحديوىلنأنه))تعلمون:لمجي!قال

وأحمد.والزمذ!مسلمرواه"يموت

تعالى:قالوجل،عزاللّّهيرونالمؤمنينفانالاَخرةفيأما

))إنكم:غ!هوقال!،نَاظِرَي!!تيرَثِهَاإِلَن!تينَاضِرَةُوُجُو!يَؤمَبِذٍ)

.البخاري"رواهرؤيتهفيتضامونلاالقمرترونكماربكمسترون

البصير،السميعسبحانهفهوعبادهيرىوتعالىسبحانهاللّه)3(

الشَجِدِينَفِىوَتَقَلُّبَك5َاتَقُوحِينَيَرَنكَآلَّذِى):تعالىقال

فِىتَكُونُوَمَا):تعالىوقال!اثعَلِيوُ!آلسَّمِيعُهُوَإِنَّهُر!

عَلَيكُؤ!نَّاإِلَّاعَمَلٍمِقتَعمَلُونَوَلَاقُزءَانٍمِنمِنهُنتلُوأوَمَاشَأنٍ

المراقبة=كاملالمسلميجعلوهذا!فِيهِتُفِيضُونَإِذشُهُودًا
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ه!الثهمراقبةيسبسعروهوالعمليعماطوعلا،جاطَّلربه=

منالتحرزإلىويدفعه،والإتقانالإحسعانإلىفيدفعهورؤيته

الذينالإحسانأهلمنفيكونوالذنوبوالسيئاتالمعاصي

جَزَاءهَل):تعالىقال،الجنةوهوالإحسانلهماللّهجعاط

آثَذِينَمَعَآللَّهَإِنَّ)المحسنينمعواللّه!خسَنُآفيِإِلاآلأخسَنِ

تعالى:قال،المحسنينيحبواللّّه!مخسِنُوتَهُموَّآلَّذِينَتَقَوا

وَمَق):تعالىأطوقا!.آلمُحممِننِينَتحُبُّاللَّهَإِن"وَأحسِنُؤأ)

إِثرَهِيوَمِلَّةَوَآَتبَعَثحُسِنوَهوَ!لَّّهِوَخهَهُواشلَمَمِّمندِيتااخسَنُ

قال،المحسنينأجريضيعلاوتعالىسبحانهواللّه!.حَنِيفًا

إِنا):تعالىوقال!.لمُحسِتِينَآاخرَيُضِيعُلَاآدلَّهَفَإِنَّ):تعالى

فِىلمُتَّقِينَآإِن):تعالىوقال،!عَمَلاًخسَنَامَقخرَانُضِيعُلَا

ذَالِكَقَثلَكَانُواْإِ!ثمرَحمُّهُثمجءَاتَمهُثممَاَاضِذِينَكوَعُيُونٍجَنَّتٍ

يستشعرورجاءًوخوفاوذلأحباالثهيعبدفالمسلم!همخُسِنِينَ

اللّهوجهويقصدعملهفيفيحسناللّهمنفيخافيراهالثهأن

الاَخرة.والدار



ء
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والتمييز)4()3(والقو)2(الإسلام:تسعةوهيالصة()1شروط

.......................!..!..(الخدث)ْورفع

العدمعدمهمنيلزمماالاصطلاحوفي،العلامةاللغةفيالشرط(1)

الصلاةعدمالطهارهعدممنفيلزم،وجودوجودهمنيلزمولا

بهذهوالمقصود.الصلاهوجودالطهارهوجودمنيلزمولا

.الصلاةصحةشروطهيالشروط

تعالى:فال،مردودعملهلأن،أضلَاصلاةالكافرمنيقبلفلا)2(

أَنفُمممهِمكَلَ+ثمَيدِينَيَغمُرُوامَممَنجِدَأللَّهَأَنلِفمُ!ثركِينَ؟نَمَا)

ةرأسو،خلَدُوتَهُتمألاليوَفياَغمَلُهُزحمطَتأُؤلَهكَفاَلكُفْر

.(17:الاَية،التونة

وفي،يفيقحتىالقلمعنهمرفوعوالمجنونالجنونوضده31(

والمجنون،يستيقظحتىالنائم:ثلاثةعنالقلم"رفع:الحديث

أحمد.وواه"ببلغحتىوالصغير،يفيقحتى

الخطابفهمصبيودر،سنينبسبعالعلمأهلبعضوحذَده)4(

ويؤمر،قصدهلصحةالصلاةمنهتصحمميزفهوالجوابورد

:-والسلامالصلاهعليه-فال.البلوغبعدإلاعليهتجبولابها

وفرقوالعشرعليهاواضربوهملسبعبالصلاةأبناءكم"مروا

.داودأبوأخرجه"المضاجعفيبينهم

صلاةاثهيقبل"لا:يك!لقولهالحدثمنالطهارةبهاوالمقصود)5(
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مسلم.أخرجهطهور"بفير

قسمين:إلىتنقسمالحدثمنوالطهارة

.الوضوءوهوالأصغرالحدثمنالطهاره-1

تعميموالغسل.الغسلوهواكبرالحدثمنالطهارة2-

.والاستنشاقالمضمضةمعبالماءالجسد

الغسل:وموحبات

فمتىيشترطفلانائماكانإذاأمابلذةدفقأالمنيخروج1-

.الماء"منالماء"إنما:!لقولهيغتسلفانهالماءوجد

الأربع،شفبهابينجلس"إذا:!لقولهالفرجفيالوطء2-

لمولو،مسلمرواهالفسل"وجبالختانالختانومس

يُنزل.

"اغسلوه:المحرمفي!لقولهالمبتتغسيلفبجبالموت3-

.وسدر"بماء

:والنفاسالحيضدمخروج-4

:نوعانوالغسل

كامل.غسل-1

.مجزئغسل2-
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عائشةحديثقيكماو!الثبيعنوردماهوالكاملفالغسل

فيغسليبدأالجنابةمناغتسلإذا"كان:قالت-عنهاادثه-رضي

وضوءهيتوضأثمقرجهفيغسلشمالهعلىبيمينهيفرغثميديه

إذاحتىالشعرأصولفيأصابعهويدخلالماءيأخذثمللصلاة

علىأفاضثمحثياتثلاثرأسهعلىحفناستمرأقدأنرأى

ومسلم.البخاريرواه"رجليهغسلثمجسدهسائر

.والاستنشاقالمصْمضةمعبالماءجسدهفيعممالمجزىأما

ينوِلمولووالأصغرالاكبرالخدثيرفعالجنابةمقوالغسل

الراجح.القولعلىالأصغرارتفاع

فمنها:المستحبةالأغسالوأما

فليفتسل"الجمعةمنكمجاء"من:لخديثالجمعةيومغسل-1

عليه.متفق

رواهقليغتسل"ميتاَغسل"من:لخديثالميتتغسيلمق2-

صخيح.بسندداودوأبوأحمد

عليأرجل"سأل:قالزاذانعنالبيهقيروىفقدللعيدين3-

شئت،إنيومكلاغتسل:قال،الغسلعن-عنهادلهرضي-

ويومالجمعةيوم:قال،الغسلهوالذيالغسل،لا:ققال

ضحيح.وس!دهالفطر"ويومالنحرويومعرقة
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.....(1)النجاسةوازالة

عليه.متفقالإغماءمناغتسلب!لأنهالإغماءمن-4

جحش:بنتلزينبيصوولقولهصلاهكلعندللاستخاضة5-

صخيح.بسندداودأبوروأه"صلاةلكل"اغقسلي

أن-عنهالفهرضي-زيدلخديثالعمرةأوبالخجل!حرام6-

حسن.بسندالترمذيرواه،واغتسللاهلالهتجرد!النبي

يقدملاعنهصا-كانأدثه-رضيعمرابنلأنمكةدخولعند7-

نهاراَويدخلىويغتسليصبححتىطوىبذيباتإلامكة

مسلم.رواه،فعلهبظالرسولأنويذكر

التيالبقعةأوثوبهأوالمصليجسدمنالنجاسةإزالةوتشمل)1(

الخكميةالنجاسةهيتزالأنيمكناليْوالنجاسةفيهايصلي

يمكنفلاالعينيةأمابهافينجسطاهرشيءعلىتقحالتيوهي

نطهيرها.

:أقسامثلاثةإلىلاؤالتهابالنسبةتنقسموالنجاسة

الكلب،ولوغمنالمتكونةالنجاسةوهيالمغلظةالنجاسة-1

احدكمإناءنيالكلبولغ"إذا:-والسلامالصلاةعليه-قال

."بالنرابإحداهنسبعأقلبفسله

الغسلفيهاقبكفيالنجاساتسائروهيالمتوسطةالنجاسة2-

=.لأعرايابولحديثذلكفيوالدليلالنجاسةأثريذهبحتى
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.............................(1)لعورةاوستر

بولونجاسةالمذينجاسةمثلالمخففةالنجاسة3-=

النضحالنجاسةهذهفيفيكفيالطعاميأكللمالذيالغلام

بولمن"يغسل-:والسلامالصلاةعليه-قالبالماء،

النضحمعنىبئنالحديثوهذا"الغلامبولويرشالجارية

المخففة.النجاسةمكانالرشوهو

ضُذُواايمَيَبَنِىَ!):تعالىقال،المصليةأوالمصليعورهأي()1

الزينةتماموفن31،:ا!ية،الأعرافأصورهمَسْحِد!كلعِندَزِنِنَيَئُ

.الصلاةبالمسجدوالمراد،العورةستر

منليستاوالركبةوالسرةالركبةإلىالسرةمنالرجلعورهوحذ

-جميرالنبيعن-عنهماادلهرضي-عباسابنفعنالرجلعوره

وأحمد.الترمذيرواه"عورة"الفخذ:قال

بحضرةتكنلمإذاوجههاعداماعورهكلهاالمرأةعورةوحذ

فعن،وجههاسترعليهاوجبأجانببحضرهكانتفاذاأجانب

اللهيقبللا":!الثهرسولقال:قالت-عنهاالثهرضي-عائشة

ماجة.وابنوالترمذيداودأبورواهبخمار"إلاحائضصلاة

المحيض.سنبلغتالتيالبالغبالحائضوالمقصود

رضي-هريرةأبيفعن،أحدهماأوالعاتقينسترللمصليويشرع

الئوبقيأحدكميصفين"لا:قاليك!الثهرسولأن-عنهالثه

.البخاريرواه"شيءمنهعاتقهعلىليسالواحد
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...........................(1)الوقتودحْولى

)1(

تجوزفلاوالشفافةالعورةتصفالتيالضيقةالثيابلبسوأما

بهما.الصلاه

مًوْقوُخما"يَهَئ!اَلمُؤمِنِرنعَلَكاَنَتْاَلضَلَؤةَإنَأ:تعالىادثهقال

.مخددبوقتمؤقتأفرضأأي،(301:الأية،النساءأدورة

نأمسلملأييجوزفلاالصلواتأوقات-لج!هالنبيحددوقد

الصلاهعليه-قال.وقتهاعنيوجرهاأووقتهاقبليصليها

الرجلظلوكانالشمسزالتاذاالظهر"وفت-:والسلام

الشمس،تصقرلمماالعصرووقت،العصربحضرلمماكطوله

العشاءصلاةووقت،الشفقيغبلمماالمفربصلاةووفت

الفجرطلوعمنالصبحصلاهووقت،الأوسطالليلنصفالى

تطلعفانهاالصلاةعننامسِكطلعتف!ذا؟الشمستطلعلمما

مسلم.رواه"شيطانقرنيبين

الظهرأووالعشاءالمغرببين:الصلواتبينالجمعويجوز

والمطر.الخوفوفيالمرضوفيالسفرفي،والعصر

.العذرزالإذاصلاهابعذرالصلاهوقتعنتاخرومن

فبصلًهانسبهاأوصلاةعننام"من-:والسلامالصلاهعليه-قال

تعالى:قولهاللهرسولوقرأ،ذلك"الالهاكفارةلاذكرهاإذا

.(41:الآبة،طهأصورة"لِذِصرِىَوَأَقِرِألضَلَؤهَأ
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..00000000000000000005)2(والنية(1)القبلةواستقبال

?ص

قِتلةفَلَنُوَيشًكَالسًمَا،قَوَتجهِكَتَقَ!ميَيَزَبىئذ!:تعالىتال)1(

فَوَلواكنُنُزمَاوَنَجثُألوًائِىالَمنمإٍثمَظوَوَخهَثَفَوَذِنَزضنَمهَا

.،441:الآبة،البفرةأسورةوُبُرهَيشَطْرَ؟"

إلىقمت"إذا:صلاتهللمسيء-والسلامالصلاةعليه-وقال

البخاريأخرجهفكبر"القبلةاستقبلثمالوضوءقأسغالصلاة

ومسلم.

يهتديحتىيعرقهامنوسألاجتهدالقبلةجهةيعلملاكانواذا

قال،ويصلييجنهدقانهيسالهأحدعندهيكنلملماذاإليها

.،511:ا!نه،البفرهأصوره*،أتئَؤوَنجهُفَثَخَقَأئنَمَانُوَلراة:نعالى

والبعض،الكعبةعينإصابةمنفلابدالكعبةيشاهدكانوإذا

مننلابد،اليهاينظروهوالكعبةجهةغيرعلىويصلييخطىء

عينها.إصابة

-والسلامالصلاةعليه-قال،الجهةفتكفييشاهدهايكنلمإذاأما

ابنرواه"قبلةوالمغرص!المشرقبين"ما:المدينةأهلقبلةفي

.والترمذيماجة

الصلاةعليه-قال،عبادةكلفيأصلوهيالقلبومحلهاالنية)2(

نوى"ماامرىلكلوانمابالنباتالأعمال"إنما-:والسلام

عليه.متفق
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أنواعوبينوالنوافلالفرائضبينتفرقالصلاهفيوالنية

الببممنهوبلبالنيةالتلفظيجوزولا،النافلةوأنوأعالفريضة

الدين.فيالمخدثة

نأويجوزالعصر،يصليمنخلفالظهريصليأنويجوز

إلىنيتهالإماميقلبأنويجوز،بالمفترضالمئنفليصلي

نأويجوز،إمامإلىنيتهالمأموميقلبأنويجوز،مأموم

.إمامإلىنينهالمنفرديقلب

"+ه



ء
السابعالدرس

المهمةالدروسحاشية

وتكبيرة)2(القدرةمعالقياموهي:عشراربعةالصلاة(1)اركان

.................................)3(لإِحراما

ولاالعمدولاالسهوفييسقطلاالذيهوالصلاةفيالركن)1(

الركن.منهاسقطالتيالركعةتبطلبل،الجهل

يأ238(،:ا!ية،البقرهسوره1"قَنِتِينَلِئَهَوَقُومُواأ:تعالىقال)2(

.الصلاةفييعني،دثهقائمينقوموا

اللهرضي-حصينبنلعمران-والسلامالصلاهعليه-وقوله

فعلىتستطعلمفانفقاعداًتستطعلمفانقائماً"صل-:عنه

.البخاريرواه"جنب

فلاالنافلةأما،قدرتهحسبعلىالفرضصلاهفيركنوالقيام

عنه-ادلهرضي-حصينبنعمراننعنفيهاركنأالقياميكون

صلى"من:قال،قاعداَالرجلصلاةعنغطالنبيسألت:قال

ومن،القائمأجرنصففلهقاعداًصلىومن،أفضلفهوقانماً

مضطجعأ،أينائمأومعنىالقاعد"أجرنصففلهنائماَصلى

.البخاريرواه

الصلاة"مفناح:قال!كطالنبي-أنعنهالثه-رضيعليًلخديث)3(

داودوأبوأحمدرواه"النسليموتحليلهاالتكبيروتحربمهاالطهور

ماجة.وابنوالترمذي
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ل!!ا1

.....................)2(والركوع(1)الفاتحةوقراءة

إذاكان!النبيأنحميدأبيلحديثأكبر()ادثه:وضفتها=

رواهأكبر"اللّهقالئميديهورفعقانمأ"اعتدلالصلاةالىقام

ماجة.ابن

.بالقياممعتدلوالمصليالإحرامبتكنيرةالإتيانمنولابد

بفاتخةيقرألملمنصلاة"لا-:والسلامالصلاهعليه-قال)1(

ومسلم.البخاريرواه"الكناب

والمأموموالمنفردالإمامحقفي،ركعةكلقيركنوالفاتحة

قراءةعنهسقطالركوعأدركفاذاالمسبوقأماالصخيحعلى

الفاتخة.

دان،يتعلمهاأنعليهفيجبالفاتحةقراءةيحسنلاكانلهاذا

عليه-قمال؛ويخمدهويهللهادثهفيكبرالتعلميستطيعلاكان

فاقرأقرآنمعككان"إن:ضلاتهللمسيء-والسلامالملاه

والنسائي.داودأبو.رواه"اركعثموهللهوكبرهفاحمدهوإلا

أسورهوَاَشبدُوأ(اَوْ!ثواءَامَنُوأاَلًذِجمتكأئهَا!:تعالىقال)2(

.77(:الآية،الخج

حتىاركع"ثم:صلاتهللمسيء-والسلامالصلاةعليه-وقوله

عليه.متفق"راكعأتطمئن

=،الركبتبنالىاليدانتصلبحيثالانحناءبمجرديكونوالركوع
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...)2(السبعةالأعضاءعلىوالسجود)1(الركوعمنوالاعتدال

يديهووضعيديهفجافىركعأنهعامربنعقبةمسعودأبيفعن=

رأيتهكذا:وقالركبتيهوراءمنأصابعهبينوفرّحركبتيهعلى

داود.وأبوأحمدرواه.يصلىلمجيماتلّهرسول

ولمرأسهيشخصلمركعإذاوكان:عليهالمتفقعائشةحديثوفي

ذلك.بينولكنيصوبه

ادلّهرضي-عباسابنفعن،الركوعفيالقراَنفراءةتجوزولا

القرآنأقرأأننهيتصانيألالا:ع!بيرالثهرسولقال:فال-عنهما

مسلم.رواه.".ساجداًأوراكعاً

رفعلىاذا:لمجيمالنبيصلاةوضفهفيقالحميدأبيحديثففي)1(

البخاريرواه.مكانهإلىفقاركليعودحتىفائ!اًاستوىرأسه

ومسلم.

حتىيسجدلمالركوعمنرأسهرفعإذافكان:عائشةحديثوفي

مسلم.رواه.فائ!اًيستوي

سبعةعلىأسجدإن"أمرت:-والسلامالصلاةعليه-قال)2(

وكفيهوالأنفالجبهةوهي:.ومسلمالبخاريرواه"أعظم

قدميه.أصابعوأطرافوركبتيه
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جيعفيوالطمأنينة)2(السجدتينبينوالجلسةمنه)1(والرفع

الأخير)ْ(والتشهد)4(الأركانبينوالترتيب)3(الأقعال

..............................................)6(لهوالجلوس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

جالساً".تطمئنحتىارقعثم":للمسيءىلجحِلقوله

رفع))اذا!ك!رالثهرسولكان:-عنهااللّّهرضي-عائشةلحديث

عليه.متفققاعداً"يستويحتىيسجدلمالسجدةمنرأسه

إلىفقاركليرجعحتىالركنفيالمصلييسكنأنهي:الطمأنينة

"ارجعللصصيء:!لقولهلهصلاةفلايطمئنلمومن.موضعه

تصل".لمنانكفصل

النبيصلىوقدصحيحةغيرفصلاتهركنعلىركناقدممنلأن

قدمفمن"أصليرأيتمونيكماداصلوا:و!المرررة!هة!م!م

صلاته.بطلتابفاتحةقراءهعلىالركوعأوالركوععلىالسجود

نِفرك!أنقبلنقولكنا:-عنهادثهرضي-مسعودابنلقول

جبريل،علىالسلام،عبادهمنادلّهعلىالسلامالتشهد:علينا

اللّهعلىالسلامتقولوالا":لمج!يوالنبيفقال.ميكائيلعلىالسلام

الحديث.11("...تلّهالتخياتقولواولكن

الصلاةفيأحدكمقعد"إذا:-والسلامالصلاةعليه-لقوله

ومسلم.البخاريرواه."..دئهالتحياتفليقل

وشرحه.التشهدبيانالتاممعالدرسقيسيأتي(1)
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.............والتسليمنان)2((1ب!)النبيعلىوالصلاة

-وهوالثهرحمه-أحمدالاماممذهبمنالمشهورعلىركنوهو)1(

الثه-رحمه-الشافعيالامامذهبذلكلىالىالأدلةتعضدهالذي

الإمامقالبل،وغيرهمالصخابةمنجماعةذلكالىوسبقهما

تشهدهفيفالنبيعلىيصللم)من-:الثهرحمه-الاَجري

.(الصلاةاعادةعليهوجبالأخير

صلى"اذا-:والسلامالصلاةعليه-بقولهلذلكوششدل

بصليثمعليهوالثناء-وعزجل-ربهبتحميدقليبدااحدكم

شاء"بمايدعوثميك!النبيعلى"ليصل:روايةوقي"النييعلى

.داودوأبوأحمدرواه

:فلقوله؟الثهورحمةعليكمالسلام:المصليقولوهي)2(

ركن.التسليمتينوكلتا.أحمدرواهالنسليم""وتحليلها

،،،
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الثامنالدرس

الصلاة(1)واجبات

سمعوقول)2(الإحرامتكبيرةغيرالتكبيراتجميع:ثمانيةوهي

)4(للكلالحمدولكربناوقولوالمتفرد)3(ل!مامحمدهلمنالثه

ولاالسهوبسجدتيويجبربالسهويسقطالصلاةفيالواجب)1(

بالعمد.يسقط

يكبر!افهرسول"رأيت:قال-عنهالثهرضي-مسعودابنعن)2(

والترمذيوالنسائيأحمدرواهوقعود"وقيامورقعخفضكلفي

الإمامكبر"ف!ذا-:والسلامالصلاةعليه-وقال.وصححه

."...قكبروا

هذهوتسمىصلواتهجميعفيالتكبيرعلى!النبيداوموقد

ركن.إلىركنمنانتقالأي؟الانتقالتكبيراتالتكبيرات

اله"سمع:يقولكانئالنبيأن-عنهالثهرضي-هريرةأبيقعن)3(

ومسلمالبخاريرواه.الركعةمنصلبهبرقعحين"حمدهلمن

واحمد.

ققولواحمدهلمناللهسمعقال"وإذا:البخاريصخيحوفي

.الحمد"ولكربنا

=-عنهاللُّهرضي-هريرةأبيلحديثوالمنفردوالمأمومل!مامأي()4
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كا

الأعلىرنيسبحانوقول()1الركوعقيالعظيمرنيسبحانوقول

والتشهد)3(السخدتينبينلياغفرربوقولالسجود)2(ف!

.................................()4الأول

)1(

)2(

)3(

)4(

حمدهلمناللأسمعالإمامقال"اذا:قاليالثهرسولأن=

غفرالملافكةقوللهقووافقف!ن؟الحمدولكربنااللهمفقولوا

ومسلم.البخاريرواه"ذنبهمنتقدمماله

يقولفكانيالنبيمعصليت:فال-عنهالةرضي-حذيفةعن

عنثبتوقد.الخصعةرواه"العظيمرني"سبخان:ركوعهقي

يقولكانأنه-عنهمالئهورضي-يالنبيأصحابمنسبعة

.مراتئلاث"العظيمرني"سبحان:ركوعهقي

الأعلى"رني"سبحان:سجودهوقي:المتقدمحذيفةلخديث

عليهم-الله-رضوانالصخابةمنسبعةعنأيضأذلكثبتوقد

.مراتثلاث"الأعلىرني"سبحان:سجودهفييقولكانأنه

بينيقولكان!النبيأن-عنهاللهرضي-حذيفةلخديث

ماجة.وابنالنسائيرواه"لياغفر"رب:السجدتين

بينيقولكان!النبيأن-عنهماانلهرضي-عباسابنوعن

وارزقني"واهدنيعالني،وارحمنيلياغفر"اللهم:السجدتين

.داودأبورواه

=.مسلمرواه"التحيةركعتينكلقييقرأ!"كان:لخديث
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ي!15

.............................(1)لهوالجلوس

ركعتينكلنيقعدتم"اذا-:والسلامالملاهمحليه-وقوله=

وأحمد.النسائيرواه"...اليخياتفقولوا

قاطمئنالصلاةوسطفيجلسث"ق!ذا:صلاتهالمسيءلأمره)1(

بسندوالبيهقيداودأبورواهتشهد"ثماليسرىقخذكواقترش

جيد.

منالفراغبعدللتشهديجلس-والسلامالصلاةعليه-وكان

ضخيح.بسندالنسائيرواه.الثانيةالركعة

555
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التاسعالدرس

التشهدبيان

،والطيبات)2(والصلواتلئه)1(التحيات:وهوالتحيات

وعلىعليناالسلام)3"وبركاتهاتئهورحمةالنبيايهاعليكالسلام

محمداَأنوأشهد(اتلَّه)ْالاإلةلاأنأشهد)4(الصالحيناتئهعباد

..َ:ْفيقولويبارككحالهالنبيعاىيصليثمورصلى)6(عبده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

التخياتمعنى-:ادثه-رحمهعبدالوهاببنمحمدالشيخقال

والركوعالانحناءمثلواستخقاقأملكأدلّهالتعظيماتجميع

العالمينرببهيعظمماوجميع،والدواموالبقاءوالسجود

كافر.مشركفهوالثهشيئألغيرمنهضرففمنلثهفهو

طيبها.الصلوات:وقيل،الدعواتجميعمعناهاالصلوات

مالهيدعىوالذيوالبركةوالرحمةبالسلامةب!للنبيتدعو

الثه.معيدعى

،والأرضالسماءفيصالحعبدكلوعلىنفسكعلىتسلم

ادثه.معيُدعَونولالهميدعىوالصالحون،دعاءوالسلام

ولاالأرضفييعبدألااليقينشهادهتشهدلهشريكلاوحده

ادثه.إلابحقالسماءقي

يكذبلاورسول،يُعبدلاعبدبأنهادثهرسولمخمداَأنوشهادة

تعالى:قولهوالدليلبالعبوديةادثهشزفه،ويُتيعيطاعبل
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علىصليتكمامخمد)2(آلوعلىمخمد)1(علىصلاللهم

علىوباركمجيد،حميدإنك)3(إبراهيمآلوعلىابراهيم

آلوعلىابراهيمعلىباركتكمامخمدآلوعلىمخمد

.4(مجيد)حميدانكإبراهبم

عذابومنجهنمعذابمنالأخيرالتشهدبعدباتئهيستعيذثم

..................()ْوالمماتالمخيافتنةومنالقبر

أصورة"نَذِنِرًالِففَلَمِبلِيكُونَءعَندكلائفُرقَانَنَزَلَالَذِىتَجَارَكَأ

.(1:الآية،الفرقان

عبدهعلىثناؤهالثه)صلاه:قالالعاليةأبيعنالبخارينيثبت)1(

.(الأعلىالملأفي

وأزواجهالمطلبوبنيهاشمبنيمنالبيتاَلبهمالمرادمحمدآل)2(

.-والسلامالصلاةعليه-بيتهآلمن

-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءوفيهمذريتههمابراهيماَل)3(

-.والسلامالصلاهأفضلمخمد-عليهنبيناوأقضلهم

قراءةفيينؤعأنللمسلمفينبغي)1(كثيرهبصيغالتشهدورد)4(

.أخرىمرةالأخرىوبالصيغةالصيغةبهذهقيقرأالتشهد

:-ادثهرحمه-العيددقيقابنقال،المماتوفتنةالمحياقتنة)5(

بالدنياالافتتانمنحياتهمدةل!نسانيعرضماالمخياقتنة

.(161)ص،!البيصلاهصفة-قياللهيرحمه-الألبانيالعلآمةذكرهاقد()1
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شاء)2(ماالدعاءمنبتخيرثم)1(الدجالالمسيحقتنةومن

وشكركذكركعلىأعنياللهمومنهذلكمنالمأثورسيماول!

يففرول!كثيراَظلماَنفسيظلمتطإنياللهم)3(عبادتكوحسن

أنتإنكوارحمنيعندكمنمغفرةليفاغفرأنتإل!الذنوب

............................(4)الرحيمالغفور

الخاتمةامربادلّهوالعياذواعظمهاوالجهالاتوالشهوات=

الموتعندالفتنةبهايرادأنيجوزالمماتوفتنة،الموتعند

منه.لقربهاإليهااضيفت

"اذْا:-!عالثهرسولقال:قال،هريرةأبيحديثفيوردكما)1(

عذابمن:أربعمنبالئهفلبتعوذالأخيرالتشهدمنأحدكمفرغ

شرومن،والمماتالمخياوفتنة،القبرعذابومن،جهنم

.والترمذيالبخاريإلاالجماعةرواه"الدجالالمسيح

رواهشاء"ماالمسألةمنلينخير"ثم:الحديثقيوردكما)2(

ومسلم.البخاري

يسألأنويجوزأولىالمأثورولكنالمأثوربغيرالدعاءويجوز

.الصلاهقيالدنياأمور

والنسائيأحمدرواه.يقولهاأنمعاذاً!النبيأوصىكما)3(

.داودوأبو

عليه.متفق.صلاتهفيبهيدعوأنبكرأبا!الرسولعلمهكما()4
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الظهرفيالثالثةالى)1(الشهادتينبعدفيقومالأولالتشهدفيأما

افضلفهو!ك!النبيعلىصلىوإنوالعشاء،والمغربوالعصر

...............)3(الثالثةإلىيقومثم)2(ذلكقيالأحاديثلعموم

1(

2(

3(

منها:ثابتةأخرىأدعيةوردتوقد=

بعد"أعمللمماشرومنعملتماشرمنبكأعوذإنياللهم"

صحيح.بسندالنسائيرواه

ووافقهوصححهوالحاكمأحمدرواهيسيراً"حاسبني"اللهم

الذهبي.

أعلنت،وماأصرتوما،أخرتوماقدمتمالياغفراللهم"

إلهلاالمؤخروأنتالمقدمأنت،منيبهأعلمأنتوماأسرفتوما

عوانة.وأبومسلمرواهلماأنتلاإ

ورسوله،عبدهمحمدوأشهد.أنالثهإلاإلهألاأشهدقولهبعدأي(

.الصلاةوسطفيالأولالتشهدهوالواجبلأن

وهوسنةالصلاةفيالأولالتشهدفي!يرالنبيعلىالصلاة(

كان!يوالنبيأنوردلما-اللّّهرحمه-الشافعيالإماممذهب

السنن.فيذلكذكروسيأني،الأولالتشهدفينفسهعلىيصلي

فيعنهماللّّهرضيوعليعمرابنعنوردلماومكبراَيديهرافعاً(

لمخي!.النبيصلاهصفة
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العاشرالدرس
)1(الصلاةسنق

علىاليمنىاليدكفجعل2-)2(الاستفناح1-ومنها:

...........................)3(القيامحينالصدرفوقاليسربد

)1(

)2(

)3(

علىيجبلالكنصلاتهفيفعلهالمخيمالرسولأنوردالتيهي

وأعمداًالإنسانتركهافلويسن.بلالصلاةفيفعلهاالمصلي

عليه.إثملاسهواً

وقدالصلاةبهتستفتحلأنهبذلكوسميالاستفتاحدعاءوهو

بهذايقرأأنللمسلمفينبغيكثيرةالاستفتاحلدعاءضيغوردت

.تارةوبهذاتارة

الأدعية:ومن

،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطايايوبينبينيباعد"اللهم

الدنس،منالأبيضرالثوبينقىكماخطايايمننقنياللهم

البخاريرواهوالبرد"والثلجبالماءخطايايمناغسلنياللهم

ومسلم.

إلهولاجدُّكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهم"سبحانك

داود.أبورواه"غيرك

وأبومسلمرواه.اليسرىعلىاليمنىيدهيضعكان!ي!النبيلأن

.داود
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)2(الأصابعضوتياليربنرفع3-)1(ورهالركوعقبل

............................)3(الأذنينأوالمنكبينحذوممدودة

1(

2(

3(

بتعجيلأمرناالأنبياءمعشر"إنا:-والسلامالصلاةعليه-وقال

"الصلاةفيشمائلناعلىأيماننانضعوأنسحورناوتأخيرفطرنا

صحيح.بسندحبانابنرواه

كان-والسلامالصلاةعليه-فلأنهالصدرعلىوضعهماوأما

حسن.بسندداودأبورواه.ذلكيفعل

سعدبنسهلحديثلعموموبعدهالركوعقبلبينفرقلالأنه

فيذراعهعلىاليمنىيدهالرجليضعأنيؤمرونالناس"كان

اللهرسول"رأيتحجربنوائلولحديثالبخاريرواه"الصلاة

داودأبورواه"شمالهعلىيمينهقبضالصلاةفيقائماكانإذكييه

والنسائي.

رواه.الأصابعممدودةيرفعهماكان-والسلامالصلاةعليه-لأنه

القيم:ابنقال،القبلةببطونهمامستقبلأمضمومةفيرفعهماداود.أبو

(.القبلةبهامستقبلاًالأصابعممدودةالتكبيرمعيديهفعير)كان

أبورواه(منكبيهبهمايحاذييديهيرفع)كانحميد:أبيلحديث

بهمايحاذيحتىيديهيرفع)كانالحويرثبنمالكوعنداود،

)رفع:عنهماادلّهرضيعمرابنوفال.مسلمرواه(أذنيهفروع

(.الصلاةزينةمناليدين
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مقالقياموعندمنه،والرفعالركوعوعند،الأولالتكبيرعند

تسنيحفيواحدةعنزادما4-)1(الثالثةالىالأولالتشهد

بالمغفرةالدعاءفيواحدةعنزادما5-)2(والسجودالركوع

..)4(الركوعفيالظهرحيالالرأسجعل6-)3(السجدتينبين

إلىقامإذاأنه!مادلّّهرسولعن-عنهاللّّهرضي-عليلحديث()1

إذاذلكمثلويصنعمنكبيهحذويديهورفعكبرالمكتوبةالصلاة

ولاالركوعمنرأسهرفعإذاويصنعهيركعأنوأرادقراءتهقضى

رفعالسجدتينمنقاموإذاقاعدوهوصلانهمنشيءفييديهيرفع

ومعنى.وصححهوالترمذيداودوأبوأحمدرواه.وكبركذلكيديه

الركعتين.أيالسجدنين

إذايقوللمجفهاللّهرسولسمعأنه-عنهاللّهرضي-حذيفةلحديث)2(

.داودأبورواه"العظيمربي"سبحان:ركع

الكمالوأعلىمراتثلاثالكمالوأدنىواحدةمرةفالواجب

عشر.

النبيأن-عنهاللهرضي-حذيفةروىلماواحدةمرةالواجبلأن)3(

ماجه.وابنالنسائيرواهلىلمااغفر"رب:السجدتينبينيقولكان!طر

ءسير-النبيأي-اوكان:-عنهااللّهرضي-عائشةحديثفيلما()4

مسلم.أخرجهلماذلكبينولكنيُصَؤَبْهولمرأسهيُشْخِصلمركعإذا
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الفخذين،عنوالبطنالجنبينعنالعضدينمجافاة7-

عنالذراعينرفع8-)1(السجودفيالساقينعنوالفخذين

اليسرىرجلهعلىالمصليجلوس!-)2(السمجودحينالأرض

)3(السجدتينوبينالأولالقشهدفياليمنىونصبمفروشة

)1(

)2(

)3(

رواه،ذراعيهيفترشلاكانأنه!رالنبيصلاةصفةفيوردلما

.داودوأبوالبخاري

بياضريبدوحتىجنبيهعنويباعدهماالأرضرعنيرفعهماوكان

ومسلم.البخاريرواه.ورائهمنإبطيه

غيرفخديهبينفرّجسجد"وإذاحميدأبيحديثفيوردولما

داود.أبورواه"فرغحتىفخذيهمننثبيءعلىبطنهحامل

أنسفعنعنه،المنهيالافترالشهوالأرضعلىوضعهمالأن

ولاال!ب!جودفي"ادّدلوا:!شيماللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضي

عليه.متفق"الكلم!انبساطذراعيهأحدكميبسط

وسط!جلستفاذا":لهفقالصلاتهالمسيءعلّمعصي!لنبي1لأدن

داودأبورواهتشهد"ثماليسرىفخذكوافترشفاطمئنالصلاه

جيد.بسندوالبيهقي

رجلهيفرشكانغ!أنه-عنهااللّهرضي-عائشةروتولما

مسلم.رواه.المِمنىوينصباليسرى
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وهووالثلاثيةالرباعيةفيالأخيرالتشهدفيالتورك01-

اليمنىتحتاليسرىرجلهوجعلمقعدتهعلىالجلور

الأولالتشهدفيبالسبابةالإشارة11-)1(اليمنىونصب

...)2(الدعاءعندوتحريكهاالنشهدنهيةإلىيجلسحينمروالثاني

)1(

)2(

فيجلس)وإذا:قال-عنهادلّهرضبي-الساعديحميدأبوروىلما

علىوقعدالأخرىونصباليسرىرجلهقدَّمالأخيرةالركعة

الأولىصفتانوهناكصفةوهذه.البخاريأخرجهمقعدته(

أبيلحديثالأيمنالجانبمنويخرجهماجميعاًالقدمينيفترش

الأرضعلىاليسرىبوركهأفضىالرابعةفيكان)وإذاحميد

.والترمذيداودأبورواه(واحدةناحيةمندتدميهوأخرج

وساقفخذبيناليسرىويدخلاليمنىيفترشأن:والثانية

فيقعدإذالمجي!اللهرسول"كانالزبير:ابنلحديثاليمنىالرجل

اليمنى"قدمهوفرشوساقهفخذهبيناليسرىقدمهجعلالصلاة

مسلم.رواه

حلقةولمجلقوالبنصرالخنصرأصبعيهيقبضأنالتشهدفيالسنة

الدعاءعندويحركهابهايدعوالسبابةويرفعالإبهاممعبالوسطى

يحركهافرأيتهأصبعهرفعحجر)ثمبنوائلحديثفيوردلما

السبابة=وسميت،صحيحبسندوالنسائيأبوداود-ثا(رواهيدعو
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وآلإبراهيموعلىمحمدوآلىمحمدعلىوالتبريكالصلاة-12

)2(الأخيرالتشهدفيالدعاء-13)1(الأولىالتشهدفيإبراهيم

وضلاةالجمعةوضلاةالفجرضلاةفيبالقراءةالجهر14-

المغربضلاةمنالأوليينالركعتينوفيوالاستسقاءالعيدين

..................................................)4(والعشاء

)2(

)3(

)4(

إلىجمهايشارلأنهالسباحةوتسمى،السبوقتلتحريكها=

والاعتقادوالفعلالقولبينتوحيدهفيليجمعفيحركهاالتوحيد

لحضورهسببفتحريكهاالقلببنياطلاتصالهابذلكوخصا

أعلم.للهوا

وردلماالأخيرالتشهدفيكماع!سمالنبيعلىيصليأنللمصليفيسن

أبورواهكما.وغ!يرهالأولالتشهدفينفسهعلىيصلي!ي!كانأنه

والنسائي.صحيحهفيعوانة

.البخاريرواهشاء"ماالدعاءمنليتخيرثم":الحديثفيوردلما

التاممعالدرسفيمنهاطرفاذكرتكماذلكفيأدعيةوردتوقد

فليراجع.

الجهرمواضعفي)الجهر:-اللّهرحمه-قدامةأبنالإمامقال

يختلفولماستحبابهعلىمجمعالإسرارمواضعفيوالإسرار

ثبت=وقدلمجيمالنبيفعلذلكفيوالأصلمواضعهفيالمسلمون



كا
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منالثالثةوفي)1(والعصرالظهرفيبالقراءةالإسرار15-

منالفاتحةعوطزادماقراءة-16العشاءمنوالأخيرتينالمغرب

....................ء..............................)2(القرآن

الصحابةنقلثبتفقد.)1((السلفعنالخلفبنقلذلك=

وفيوالكسوفوالاستسقاءوالعيدينوالجمعةالفجرفيلقراءته

ثابتة.صحيحةأحاديثفيوالعشاءالمغربطمنالأوليينالركعتين

أنهعلىدليلوهذاعليهمتفقأحيانأ(الآية)ويسمعنافتادةأبيلحدشط(1)

.القراءةفييُسر

بعدالسورةفراءة)إن:-ادلّّهرحمه-قدامةابن-الإمامقار)2(

خلافأ()2(هذافينعلملاصلاةكلمنالركعتينفيمسنونةالفاتحة

أبيحديثفيكماخاصةالظهرفيوردفقدالآخريينفيفيأما

فخرزناوالعصرالظهرفيصك!يماللهرسولقيامنحرز"كناسعيد:

انةثلاثينقدرركعةكلفيالظهرمنالأوليينالركعتينفيقيامه

فيوحرزناذلكمنالنصفقدرالآخريينفيقيامهاوحرزنا

الظهرمنالأخريينفيقيامهقدرعلىالعصرمنالأوليينالركعتين

مسلم.رواه"ذلكمنالنصفعلىالعصرمنالأخريينوفي

275(.)2/المغني)1(

272(.)2/المغني)2(
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ذلكومنذكرناماسوىالصلاةفيالسننفيوردمابقيةمراعا!مع

فيالركوعمنالرفعبعدالحمدولكربناالمصليقولعلىزادما

..........................)1(سنةفانهوالمنفردوالمامومالإمامحق

رفعإذاكانلمجيوالنبيأنأوفىأبيبنعبداللهحديثفيوردما)1(

السماواتملءالحمدلكربنااللهمقال:الركوعمنظهره

رواهوالمجد(الثناءأهلبعدشيءمنشئتماوملءوالأرض

كانقال:-عنهالثهرضي-الخدريسعيدأبيوعن،مسلم

حمدهلمناللّه"سمع:قالالركوعمنرأسهرفعإذالمجؤاللّهرسول

ماوملءالأرضوملءالسماواتملءالحمدولكربنااللهم

وكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الثناءأهلنعدنثيءمنشئت

اذينفعولامنعمشالمامعطيولاأعطيتلمامانعلااللهمعبد،لك

نصليكناقالرافعبنرفاعةوعن.مسلمرواهالجد"منكالجد

حمدهلمناللّهسمعقالالركعةمنرأسهرفعفلماع!النبيوراء

انصرففلمافيهمباركاَطيباَحمداَالحمدلكربناوراءهرجلفقال

ملكاَوثلاثينبضعةرأيتدّالأناقال:آنفاَالمتكلممنقال

أبيبنعبداللهوعن.البخاريرواهأول(يكتبهاأيهميبمَدرونها

مناغسلني)اللهم:يقولكان-لجيمالمنبيأنعنهالثهوضيأوفى

ينقىكماوالخطاياالذنوبمنونقنيوالبردوالثلجبالماءخطاياي

مسلم.رواه(الدنسمنالأبيضالثوب



كا
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حينالأصابعمفرجتيالركبتينعلىاليدينوضعايضأذلكومن

.(1)الركوع

))فاذا:لمجمالنبيصلاةصفةفيقالعنهادلّهرضيحميدأبيلحديث()1

داود،أبورواه"أصابعهبينوفرّحركبتيهمنكفيهأمكنركع

ثمركبتيكعلىراحتيكفضعركعت"إذا:ءيَئِقالالمسيءولحديث

.حبانوابنخزيمةابنرواه"أصابعكبينفرّج
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عشرالحاديالدرس

الصلاة(1)مبطلات

والجاهلالناسيأماالذكر)2(معالعمدالكلام:ثمانيةوهي

وانكشاف()ْوالشربوالاكل(4)الضحك)3(بذلكصلاتهتبطلفلا

.................................(6)العورة

.الصلاةويعيد،صلاتهبظلتفعلهامنأي(1)

الرجليكلمالصلاهفينتكلمكنا:قالأرقمبنزيدروىلما)2(

لِئَهِوَ!ىمُوأأ:نزلتحتىالصلاةنيجنبهإلىوهوضاحبهمنا

عنونهينابالسكوتفامرنا238(،:الآية،البقرهأسورة"قَنِتِينَ

.الكلام

الصلاهفيتكلملماالسُبميالحكمبنمعاويةقصةفيكما)3(

شيءفيهابصلحلاالصلاةهذه"ان:ع!رِرالنبيلهوقالجاهلًا

رواه"القرآنوقراءةوالتكبيرالثسبيحهيانماالناسكلاممن

.بالإعادهبيَئالنبييأمرهولم.مسلم

يفسدالضخلبأنعلىأجمعوا-:الثهرحمه-المنذرابنفال)4(

.الصلاة

منأنعنهنحفظمنكلأجمع-:اللهرحمه-المنذرابنقال)5(

.لإعادةاعليهأنعامداَالفرضفيشربأوأكل

=الدرسفيتقدمكماالصلاهشروطمنشرطالعورةسترلأن)6(



كا
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فيالمتواليالكثيروالعبث)1(القبلةجهةعنالكثيروالانحراف

.)3(الطهارةانتقاض)2(الصلاة

)1(

)2(

)3(

.الصلاةبطلتعمداَالعورةانكشفتفاذا،السادس-

الدرسفيتقدمكماالصلاةشروطمنشرطالقبلةاستقباللأن

بطلتعامداًكثيراًانحرافاَالقبلةعنانحرففاذا،السادس

صلاته.

،الصلاةتبطلفلاللحاجةاليسيرةالحركةأما،الصلاةينافيلأنه

"الأرضعلىوسجدونزلالمنبرعلى"صلى!ي!النبيأنثبتفقد

رواه"الصلاةفيوهوالبابلعائشةو"فتح.ومسلمالبخاريرواه

سجدفاذاالصلاةفيامامةابنتهبنتو"حمل.ومسلمالبخاري

داود.أبورواهوضع!ا"

جها،إلاالصلاةتصحفلاالصلاةشروطمنشرطالطهارةلأن

إذاأحدكمصلاةاللهيقبل"لا:-والسلامالصلاةعليه-قال

عليه.متفقيتوضأ!حتىاحدث
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عشرالثافيالدوس

(1الوضوء)فصروط!

واستصخاب.)3(والتميز)3(والنبةوالعقللإسلاما:عشرةوهي

موجبوانقطاع)4(طهارته!حتىقطعهاينويلابأنحكمها

.................................الوضوء)5(

أفعالبالضموالوضوءبهيُنوضأالذيالماءبالفتحالوضوء)1(

علىطهورماءاستعمالهو:الشرعفيوتعريفه.الوضوء

ادثه.وشرعهابينهاقدأعضاء

.السادسالدوسفيالصلاةشروطفيالشروطهذهبيانسبق()2

الوضوءفعلعلىالقلبعزموهيالأعمالجمبعفيشرطفالنية)3(

بلبهاالتلفظيشرعولا.جمممورسولهتعالىادلهلأمرامتثالاَ

:-الثةرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال،بدعةبد!االتلفظ

جميعفيالمسلمينأئمةباتفاقاللساندونالقلبالنية)محل

.(العبادات

قطعنوىنلو،تتمحتىبالطهارةقيامهحالالنيةعلىقيداوم)4(

انقطعت.الطهاوة

بالوضوءيبدأللابهالابتداءقبلالوضوءموجبانقطاعمنفلابد)5(

مثلَا.حاجتهقضاءيتملموهو
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ماوازالةواباحته)2(ماءوطهورية1()قبلهاستجماراوواستنجاء

حدثهمنحقفيالصلاةوقتودخول)3(البشرةالىوصولهيمنع

.(4)دائم

علىيطلقوقدبالماءالسبيلينمنالخارحإزالةهوالاستنجاء)1(

بالأحجارالسبيلينمنالخارحإزالةهووالاستجمار؛الاستجمار

يستجمرأويستنجيأنحاجتهقضىمنعلىفيجب،ونحوها

منيخرحولمحاجتهيقضِلمكانإذاأما،بالوضوءالبدءقبل

بعضكمايظنهيستجمرأويستنجيأنيشترطفلاشيءسبيليه

.الناس

الطهور،بالماءالوضوءيجببلالنجسبالماءالوضوءيجوزفلا)2(

لحديثالمسروقوالماءالمغصوببالماءالوضوءيجوزولا

.رد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:ءلجزالنبي

الإسباغليحصلالبشرةإلىالماءوصوليمنعماإزالةفيجب)3(

جُرملهاالتيالأصباغالماءوصوليمنعومما،بهالمأمور

وغيرها.والعجين

!لأمرهوذلكغيرهماأوالمستحاضةأوالبولسلسقيهكمن()4

لكل"وتوضئي:بقوله-عنهااللهرضي-حبيشأبيبنتفاطمة

رواهما"صلاةكلعند"ولنوضأ:المستحاضةفيوقوله،"صلاة

.والترمذيداودأبو

لهلهله
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عدثمرالثالثالدرس

الوضوءفروض

)2(والاستنشاق)3(المضمضةومنه)1(الوجهغسل:ستةوهي

)1(

)2(

)3(

والىوالذقناللحيينمنانخدرماإلىالرأسشعرمنابتمنوهو

،الماندهأسورة"وُصهَكُغفَاَغسِلُوأ):تعالىقال،الاْذنينأصول

رضي-عثمانوضوءوصففيحمرانحديثوفي6،،:الاَية

غسل)ثم:قالمجط،النبيوضوءليهوصفالذي-عنهادله

.(مراتئلاثوجهه

فيه.الماءوتخريكالفمغسلهيالمضمضة

.فمضمض!"توضأت"اذا:قالجمطالنبيأنعائشةحديثوفي

بالنَفَسوجذبهالانفداخلإلىالماءإيصالوهوالاستنشاق

الأنفمنالماءإخراجوهوالاستنثارمنبعدهولابد.أقصاهإلى

قيالنبيأن-عنهادثهرضي-هريرةأبيفعن،الاستنشاقبعد

متفقليستنثر"ثمماءَأنفهفيقليجعلحدكم1توضا"اذا:قال

عليه.

وردتكماباليسرىوالاستنثارباليمنىالاستنشاقويكون

السنة.بذلك

كماواحدهبغرنةيكوناأنوالاستنشاقالمضمضةفيوالسنة

=.واستنشقفمضمض:قال،يك!النبيوضوءوصففيورد

17



ه
)1(المرفقينمعاليدينوغسل

المهمةالدروسحاشية

...)2(الأذشانومنهالرأسجميعوسح

)1(

)2(

الصلاةعليه-قالكماالصائملغيرفيهاالمبالغةويسن=

تكونأنالاوالاستنشاقالمضمضةفي"وبالغ:-والسلام

.والرَمديداودأبورواهصائماً"

المرفقين،إلىاليدانفتغسلالعضدفيالذراعموصلهوالمرفق

حديثوفي16،المالدهةأ!اَثمَرَافِقِإِلَىوَاتِدِيَكُثم!:تعالىقال

اليسرىثممراتثلاثالمرفقإلىاليمنىيدهغسل"ثم:حمران

اليد.معيغسلوالمرفق.عليهمتفق(ذلكمثل

كماالمسحوصفة6(،:المائدةأ!بِرُءُوسِكُثموَاقسَحُوا):تعالىقال

عنه-اللّهرضي-زيدبنعبداللّهوصفهكماعدي!النبيمسح

بدأوأدبر،بهمافأقبلبيديهرأسهمسحلمجيمالنبي)إنقال:

بدأالذيالمكانإلىردّهماثمقفاهإلىبهماذهبثمرأسهبمقدم

واحدةمسحةالرأسقيويكفي.ومسلمالبخاريرواهمنه(

:-والسلامالصلاةعليه-قال،للرأستبعوالأذنان.فقط

صحيح.بسندداودوأبوالترمذيرواه"الرأسمن"الأذنان

رأسه،مسحمنتبقىبمابلللأذنينجديدماءأخذيشرعولا

عنهمااللهرضي-عمرابنحديثفيكماللأذنينالمسحوصفة

أذنيه=فيالسبابتينإصبعيهوأدخلبرأسهمسح)ثم:قال-



المهمهَالدروسحاشية
17

..........)3(والموالاة)2(والترتيب)1(الكعبينمعالرجلينوغسل

1(

2(

1(

والنسائي.داودأبوأخرجه(أذنيهظاهربابهاميهومسح=

حديثوفي6(،:المائدةأ!اَلكَعبَينإِلَىوَارجُلَ!ثم):تعالىقال

ثممراتثلاثالكعبينإلىاليمنىرجلهغسل)ثم:حمران

عليه.متفقذلك(مثلاليسوى

اللّهرسولوتوضأالآيهَ،فيمرتباًالوضوءذكرتعالىاللّهلأن

اللّّهأمرهكمابالوضوءيأنيأنبالترتيبوالمقصودمرتبأ،ع!يو

قدمفانبعضعلىالأعضاءلبعضتقديمدون-شَيوورسوله

لموجههقبليديهغسلفلوالوضوءيجزئهلمالأعضاءبعض

وهكذا.يصحلمرأسهمسحقبلرجليهغسلأويصح

قبله،الذييحفّحتىعضوغسليؤخرألابالموالاةالمقصود

الوضوء.أعضاءغسلتتابعمنفلابد

يصليرجلاًرأى!شَيوالنبيأنمعدانبنخالدعنالحديثوفي

يعيدأنفأمرهالماءيصبهالمالدرهمقدرلمعةقدميهظهروفي

صحيح.بسندداودوأبوأحمدرواه.الوضوء

لأمرهتجبلمولوالوضوءقيالموالاهوجوبعلىدليلوهذا

فقط.اللمعةبغسل
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مراتثلانثوالرجلينواليدينالوجهغسلتكرارويستحب

مرةذلكمنوالفرض)1(والاستنشاقالمضمضةوهكذا

علىدلتكماتكرارهيستحبفلاالرأسمسحوأما)2(واحدة

.)3(الصحيحةالأحاديثذلك

ثلاثاًتوضأأنه!يخ!اللّّهرسولعننقلكماسنةثلاثاًالغسلتكرار(1)

توضأعئمان)أنأنسأبيحديثمنمسلمأخرحفقدثلاثاً،

ثلاثاًنوضأثملمجواللّّهرسولوضوءأريكمألافقالبالمقاعد

ثلاثاً(.

نأعلىفدلمرتينوتوضأمرهتوضأجمي!النبيأنوردفقد)2(

عباسابنروىفقدثلاثاً،الكمالأعلىوأنواحدهمرةالواجب

علىيزدلممرةمره!يخ!اللّّهرسول)توضأ:قال-عنهمااللّّهرضي-

.البخاريرواههذا(

.البخاريرواه(مرتينتوضأمج!ييهالنبي)أنزيدبنعبداللّهوعن

يمسحكانأنهلمج!النبيوضوءنقلتالتيالصحيحةفالأحاديث)3(

برأسه)فمسحقال:زيدبنعبداللّهحديثفيكماواحدةمرة

وأدبر(.بيديهفأقبل

والنسائي.الترمذيرواه(مرةبرأسه)ومسحعليحديثوفي
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عشرالرابعالدرس

الوضوءنواقض

النجسالفاحشوالخارج)1(السبيلينمنالخارج:ستةوهي

قُبلاباليدالفرجومس)3(غبوهأوبنومالقووزرالالجسد)2(من

.........................+...............)4(حائلغيرمندبراًأو

،6،:الآية،المائدةأصورهاَتفَاي!"ئِنَئِنكُمأصًداَؤجَاأ:تعالىقال(1)

الحديثوفيونوأ"،وبولغائطمن"ولكن:الحديثوفي

عليه.متفقريحاَ"فجدأوصوتاَيسمعحنىبنصرف"فلا:الاَخر

كثيراَ.أوقليلَاكانسواءمنهيُتوضأالسبيلينمنيخرحفالذي

الوضوءنقضلكثيراَكانإذاالبدنبقيةمنالنجاسةفخروح)2(

الدمأنإلى-ادلهيرحمهم-العلمأهلمنجمعوذهب،كالدم

كثيراَ.كانولوالوضوءينقضلا

لابحيثالمستغرقالنومهوالنوموضابطالوضوءينقضفالنوم)2(

وكاء"العين:-والسلامالصلاهعليه-قال.حولهبمنالناثميح!

صحيح.بسندماجةوابنداودأبورواهنلينوضأ"نامفمنالسة

لإجماعاحكىوبعضهمالوضوءينقضوالسكروالجنونوالإغماء

ذلك)1(.على

=!ادئهوسولأدن-عنهاادئهوضي-صفوانبنتبسرهلحديث)4(

الكبير.الشرحفيكما(1)
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كا

والمسملميناللهاعاذنا)2(الإسلامعنوالردة)1(الإبللحموكل

وهوالوضوءينقضلاانهفالصخيحالميتغسلوأما،ذلكمن

........................)3(العلمأهلكثرقول

والزمذيداودأبوأخرجةنليتوضأ"ذكرهمس"من:قال=

صحيح.بسندوأحمدماجةوابنوالنسائي

الحائلوجدإذاأماحائلبدونكانإذاالوضوءينقضالفرجفمس

ينقض.فلا

لخوممنأنتوضأ:مج!النبيسألرجلَاأنسمرهبنجابرلخديث()1

أنتوضأ:قالتتوضأ"لاشئتوانتوضأشفت"إن:قال؟الغنم

مسلم.رواه"الإبللحوممنتوضا"نعم:قال؟لإبلالحوممن

منه.يتوضأفلااللبنأواللخممرقوأما

لأمرويُسلميمتثلأنالمسلمعلىيجبتعبديةذلكفيوالعلة

ب!!رسولهوأمروتعالىسبخانهالثه

فَقَذحَمطَبِألايهَنِيَبدفُزوَمَنأ:نعالىقال،للعملمحبطةلأنها)2(

لحَئالقًاَشْركَتَلَن):تعالىوقال،،ه؟الآبة،المائدهأسورةعَمَلأُ"

.5،6:الآية،الزمرأسورة"عًلُكَ

وهوالفقهاءأكثرقول)وهذا-:تعالىاذ-رحمهقدامةابنقال)3(

هذافييردولمالشرعمنالوجوبلأنادثهشاءإنالصخيح

ولأنه=الأصلعلىفبقيعليهالمنصوصمعنىفيهوولانص
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منالميتفرجالفاسليدأصابتلولكن،ذلكعلّىالدليللعدم

فرجيمسألاعليهوالواجبالوضوء،عليهوجبحائلغير

حائل.وراءمنلاإالميت

عنذلككانسواءمطلقاًينقغالوضوءلاالمرأةمسوهكذا

شيء)1(منهيخوجلمماالعلماءقوليأصحفيشهوةغيرأوشهوه

.يتوضأ)2(ولمصلىثمنسائهبعضرقئل-!يمالنبيلأن

،43:الآية،النساءأصورة:والمائدةالنساءآيتيفيسبحانهاتئهقولاما

فيالجماعبهفالمراد!اَلنِسَالَمسْغأَؤ):6(:الآبة،الماندهوصورة

عنهما-ادلهرضي-عباسابنقولوهوالعلماءقوليمنالأصح

التوفيق.وليواللّه،والخلفالسلفمن)3(وجماعة

.(()1الحيغسلفأشبهآدميغسل=

)2(-.ادلّّهرحمه-تيميةابنالاسلاملشيخالإِنصاففيونسبه

وليسالمذيأجلمنيجبفالوضوءالشهوةمنمذيخرجفاذا()1

المس.مطلقمن

وابنوالترمذيداودوأبوأحمدأخرجهالذيالحديثفيكما)2(

-.عنهاالثه-رضيعائشةعنضخيحبسندماجة

وطاووسالبصريوالحسن-وعطاءعنهماالثهرضي-وعائثةكعلي)3(

.-اللهرحمهم-وغيرهمجبيربنوسعيدوعكرمةومسروقوالشعبي

256(.)1/المغنيفي(1)

.2(16/)1الإنصاف)2(



المهمةالدروسحاشيةه

1(

)1(
)2(
)3(

عشرالخامسالدرس

مسلملكلى)1(المشروعةبالاخلاقالتحلى

وحثبهاالثهأمرالتيالفاضلةبالأخلاقالتخلقمسلملكليشرع(

مجط.النبيعليها

مكاملأتممبعثت"انما-:والسلامالصلاةعليه-قالفقد

.(المفرد)1الأدبفيالبخاريأخرجه"الأخلاق

الأخلاقمعاليويحبالكرميخبكربمالله"ان:الخديثوفي

.الخاكم)2(أخرجهسفسانها،ونكره

لَعَلىلَ!نَكَأ:تعالىفقالالعظيمبالخلقع!نبيهاللهوصفوقد

.،4:الآية،القلمصورة1عَظِير،ظُئ

مجنَىِاللهرسولخلقعن-عنهاالثهرضي-عائشةسئلتولما

مسلم.أخرجه"القرآنخلقه"كان:قالت

الأخلاقلصالحيهديهأنربهيسأل-والسلامالصلاة-عليهوكان

لياغفر"اللهم:الخديثفيوردفقدسيئها،عنهويصرف

اهدنياللهم،واجبرنيانعشنياللهم،كلهاوخطايايذنوني

ولاأنتالالصالحهايهديلاف!نهوالأخلاقالأعماللصالح

.الخاكم)3(أخرجه"أنتالاسيئهايصرف

ضخيح.بسندوالخاكموأحمدالمفردالأدبفيالبخاريرواه

صخيح.بسندنعيموأبوالخلامأخرجه

حسنأ.الخديثفكونالطريقينفبمجموعالسنيابنعنشاهدولهالخاكمأخرجه
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المؤمنينأكملمنالحسنبالخلقالمتصفالمؤمنكانولهذا

إيماناًالمؤمنين"كمل-:والسلامالصلاهعليه-قالإيمانأ،

حسن.بسندداودوأبوالترمذيأخرجهخلقاً"أحسنهم

ومسلم.البخاريأخرجهأخلاقاً"أحماسنكم"خياركم:وقال

بسندالخاكمأخرجهخلقأ"أحسنهمالمؤمنين"أفضل:وقال

حسن.

-:والسلامالصلاه-عليهقالالجنةلدخولسببالخلقوحسن

داودابوأخرجه"خلقهحسنلمنالجنةأعلىفيبيتزعيم"أنا

حسن.بسند

الله"تقوى:قالالجنةالناسيدخلماأكثرعن-لمج!سئلولما

صخيح.بسندماجةوابنالترمذيأخرجه"الخلقوحسن

-:والسلامالملاةعلية-قالللعبداللُّهلمحبةسببالخلقوحسن

باسنادالطبرانيأخرجهخلّقاً"أحسنهماتئهإلىاللهعباد"أحب

صخيح.

وسببالقيامةيومغ!يرالرسولمنللقربسببالخلقوحسن

وأقربكمإلبئأحبكممن"إن:-والسلامالصلاةعليه-قاللمحبته

بسندالترمذيأخرجهاخلاقاً"احاسنكمالقبامةيوممجلساًمني

حسن.



كا
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............................(1)الصدقومنها

)1(

عليه-قال؛العبدميزانفييكونماأثقلمن،الخلقوحسن=

الخلق"حسنمنأثقلالمبزاننيشيءمن"ما:-والسلامالصلاة

ضحيح.بسندداودأبوأخرجه

-قال؛والصائمالقائمدرجةالىبصاحبهيصلالخلقوحسن

درجاتخلقهبحسنليدركالرجل"ان:-والسلامالصلاةعليه

ضحيح.بسندوالخاكمداودأبورواهالنهار"صائمالليلقائم

الصلاةعليه-قال،الديارويعمرالعمرفييزيدالخلقرحسن

ويزيدانالدياربُعمرانالجواروحسنالخلق"حسن:-والسلام

صحيج.بسندأحمدأخرجهالأعمار"في

كونُوأألمحهَأفَقُواءَامَؤُأالذِنىجمأئها!:فقالبهاللهأمرالصدق

.(911:الآية،التوبةأسوره"اَلصَئَدِقِبَمَعَ

وأنالبرإلىيهديالصدق"ان-:والسلامالصلاةعليه-وقال

ادلهعندبودتبحتىليصدقالرجلوإن،الجنةإلىيهديالبر

ومسلم.البخاريأخرجهالحديثصديقاَ"

ريبة"والكذبطمأنبنةالصدق":-والسلامالصلاةعليه-وقال

.الترمذيرواه

فيوالصدقبالموعدوالصدقبالكلامالصدقالصدقومن

.والشراءالبيع
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......"..........................(1!نةلأماوا

)1(

عليه-قالالمنافقينصفاتمنوهوالكذبالصدقوضد=

"...كذبحدثإذا:ثلاثالمنانق"آبة-:والسلامالصلاة

يهديالكذب"إن-:والسلامالصلاةعليه-ؤقال،الحديث

أخرجهكذابأ"اللهعنديكتبحتىليكذبالرجلوإنالنارإلى

ومسلم.البخاري

-كلي!،ادلهرسولعلىوالكذبادثهعلىالكذبالكذبأعظمومن

فليتبوأمنعمداَعليئَكذب"من-:والسلامالصلاةعليه-قال

عليه.متفقالنار"منمقعده

نييتساهلالناسوبعض،الحديثنيالكذبُالكذبومن

زعيم"أنا:-والسلامالصلاةعليه-قالوقدالمزاحقيالكذب

داودأبوأخرجهمازحاَ"كانولوالكذبتركلمنالجنهنىب!

حسن.بسند

نيكذبيحدثللذي"ويل-:والسلامالصلاةعليه-وقال

والترمذيداودوأبوأحمدربىاه"لهولللهوللالقومبهليضحلّث

حسن.بسند

جميعفيعليهنفسكوعؤدالصدقشعاركالمسلمأخينكن

.منجاهالصدقفانالأحوال

السماواتأشفقتبعدماالإنسانوحئلهابهاتعالىاتثهأمرالأمانة

قال.ادثهوحدودالفرائضالأمانةوأعظمحملهامنوالأرض
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كا

فَلَإففوَاَتجِبَالِوَاَلأزَضِاَلبًضثكَلَلأَمَانَةَاَعَرَضنَاإنًاأ:تعالىادله

أسورهجَهُرلا"ظَلُوماكاَنَافًيُاَلا!نَنُوَحَمَلَهَامِنهَاوَاَشفَقنَتحمِقنَهَااَن

.72(:الآية،الأحزاب

أمانةالأمانةومن،الإنسانبهكلفكماالعملأداءالأمانةومن

تنظرأنلأمانةاومن،الصالحةالتربيةوتربيتهموالأهللأولادا

ومن-،وجلعز-الثهطاعةفيإلاتستعملهافلاحواسكإلى

"المجالس-:والسلامالصلاةعليه-قال،المجالسأمانةالأمانة

،حرامقرجأو،حرامدمسفكمجلس:مجالسثلاثةإلابالأمانة

.داودأبورواه"حقبعْيرمالاقتطاعأو

الصلاهعليه-قال،وزوجتهالرجلبينيكونماالأمانةومن

يفضيالرجلالقيامةبومادلهعندالأمانةأعظممن"إن:-والسلام

أحمد.روأهسرها"ينشرثماليهوتفضيامرأتهإلى

؟مُرُكُغأفَهَ!إنً!:تعالىفالوحفظهاالودائعأداءالأمانةومن

.(ة8:لآيةا،النساءأسورهاَفلِهَا"لى6لأمًنيقاَتُؤَدؤأاَدن

ولاائتمنكمنإلىالأمانة"أد-:والسلامالصلاهعليه-وقال

صحيح.بسندداودوأبوالترمذيرواه"خانكمنتخن

-والسلامالصلاهعليه-تالالأمانةأداءعدمالمنافقعلامةومن

."خاناؤتمن"واذا:المنافقصفةفي
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(2)والخياء(1)لعنصافصوا

18

)1(

)2(

به.يتصفأنالمسلمعلىيجبصمماالخرامعنالاستعفاف

مِناَدئَهُنغُنِيَهُمُحَتَئنِ!صًالَاصجدُونَاَتَذِينَأهـلسَتتَغفِفِ:تعالىقال

.33(:الآية،النورأصوره"قَض!لا

يرجوالفواحشمنالمخرماتفيالوقوععنيعففالمسلم

منأن!المصطفىذكروقد،والمثوبةالأجرمنالثهعندما

منصبذانصامرأةدعته"ورجل:ظلهفياللهيظلهمالذينالسبعة

."اللهأخافإنيققالوجمال

مَجْسَبُهُرُأ:تعالىقال،الناسسؤالعنالتعففالعفافومن

سئرتَلَابسِينَهُئمتقرِفُهُماَلغفضمِفَاَضيَإَالجَاهِلى

لصلاةاعليه-وقال،(273:الآبة،البقرهصوره1"الحَابه!أفًايمىَ

،تعولبمنوابدأالسفلىاليدمنخبرالعليا"اليد-:والسلام

يسنغنِومناللهيُعفهبستعنصفومن،غنىظهرعنالصذقهوخير

ومسلم.البخاريرواه"اللّهنُفنه

الإنسانبينفيحولالقبيحةالأمورتردصعلىيبعثخلقالحياء

الله.حقفيالتقصيرمنويمنعهالمعاصيوارتكاب

مما"إن-:والسلامالصلاهعليه-قولهذلكعلىيدلومما

شئت"مافاصنعتستحِلماذاالأولىالنبوةكلاممنالناسأدرك

.البخاريأخرجه

:-والسلامالصلاةعليه-قال،الإيمانمنشعبةوالحياء



ء
(2)لكرموا(1)لشجاعةوا
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)1(

)2(

اتثهالأألهلأقولقاقضلها،شعبةوسبعونبضع"الإفمان=

"الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالأذىاماطةوأدناها

ومسلم.البخاريأخرجه

عليه-قال.تعالىالثهونخبهكلهخيروهوبخبرالايأتيلاوالحياء

مسلم.رواه"كلهخير"الحياء:-والسلامالصلاة

الحياءفحبستيرحئالنه"ان-:والسلامالصلاهعليه-وقال

واحمد.والنسائيداودابواخرجهوالستر"

الصلاةعلبه-قال،ونعالىسبحانهالثهمنالحباءُالحياءوأعظم

اتئهمناستحىومن،الحياءحقاللهمن"استحيوا-:والسلام

وليذكر،حوىوماوالبطنوعىوماالرأسفليحفظالحباءحق

ذلكفعلقمن،الدنيازننةالآمحرةنركأرادومنوالبلىالموت

والخاكموأحمدالترمذيأخرجه"الحياءحقالثهمناسنخيافقد

صخيح.حسنحديثوهو

والشجاعةالعظيمةوأخلاقهالمسلمصفاتمنالحقفيالشجاعة

كلمةيقولفالمسلم،الجسمفيتكونوالقوةالقلبفيتكون

لائم.لومةالثهفييخافلاالحق

الصلاةعليه-وكان،وأخلاقهالمؤمنخصالكلريممنالكرم

الثهرضي-عباسابنقال،وأكرمهمالناسأجودمن-والسلام

الحريث."الناسأجود!الثهرسول"كان:-عنهما
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.........................ء......(1)ءلوفاوا

فُنفقُوتَالَذِنى):فقالبالكرمالمؤمنينعبادهادثهووصف=

رَئهغعَندَاَتجرُهُتمظًهُضوَعَلَايِخَةسِريموَأتًرِفألتلأَنؤَلَهُص

.،427:الآبة،البقرهصوره1"يَفزَدؤُتَهُتموَلَاطًئهزوَلَاضَوْت

:-والسلامالصلاةعليه-قال،والجارالضيفاكرامالكرمومن

."ضيفهفليكرملآخراواليومبالنهبؤمنكانمن"

الصلاةعليه-قال،الإمساكمنل!ذسانخيروالجودوالإذفاق

تُمسكهوانلكخيرالفضلتبذلانأنكآدمابنيا":-والسلام

.والترمذيمسلمرواه"لكشز

تعالى:قال،بذ!مماخيراًعليهاتثهخلفالإنسالنبذلوكلما

أشغس،،وَمَاتُنفِقُوتَفَلِاَنفسِحخخَيزمِقنُنفقُوأوَمَاإ

لَانُظْلَهُوتَ"وَأَنتُم،تصخيُوَثضَترمِنوَمَاتُنفِقُواأللًؤوَتجهَ

.(227:لآيةا،البقرةصوره1

آدمابنياانفق:تعالى"قال-:والسلامالصلاةعليه-وقال

ومسلم.البخاريرواه"عليكيتفق

قال،بهاادثهأمرالتيالمسلماخلاقمنوالعهدبالوعدالوفاء)1(

،،ا:ا!له،الماندةأسورة"يانحُ!ز1ؤفواامَنُوَا5َاَلَذِتَيَ!عَا!:نعالى

ا!بة:،النحلصوره1"إذَا!دتُضألمحهِيحَفدِوَأؤفوُأ!:تعالىوقال

=-والسلامالصلاهذكر-علبهققدالمنافقينصفاتمنالوقاءوعدم
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كا

.....................الئه)1(حرمماكلعنوالنزاهة

"واذا:كذلكوعذغدو"عاهد"واذا:المناققخصالمنأن=

."اخلفوعد

بيعقيكانسواءَوالميثاقوالشرطبالعهدالوفاءُالوفاءومن

"ان:-والسلامالصلاه-عليهقال،النكاحقيأووعدأووشراء

على"والمسلمون:وقال،"الفروجبهاسنحللنمماالشروطاحق

والخيانة.الغدووعدمللوفاءللأمةحئأذلككل."شروطهم

المسلمين.اخوانهبخقوقالوقاءموعدمالخيانةمنالمسلمفليخذر

قالمسلم،مسلمكلعلىفريضةالخرامعنوالتنزهالخلالطلب)1(

عز-اتلُهحرمماوتركاللُهأباحومماالطيباتمنباكرمأموو

-.وخو

"ان:!اللُهرسولقال:قال-عنهاللُه-وضيهريرةأبيفعن

بماالمؤمنينأمرتعالىالثهوان،طيباَالايقبللاطيبتعالىالله

وَاَكَلُؤااَلطَئِنشمِنَمُمُؤااَلرسُلُفَأكُاأ:تعالىلقالالمرسلينبهامر

يَلائهُاأ:تعالى:وقال،!15:الآية،المؤمنونأصورة"صمنِحًا

صُنتُزانتئِهِوَأشكُرُوأرًزئنَبهُئممَاطَئِبَفمِن!لُوا"َامَنُو(الَذِنى

يطيلالرجلذكرثم172،:الآبة،البقرهأسورة"ننبُدُوتَإنًاهُ

ومطعمهربياربياالسماءالىندبهبمدأغبرأشيعثالسفر

نستجابقأنىبالخراموغذيحراموملبسهحرامومشربهحرام

مسلم.رواه"لذلك
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ألَذِيتَنَأيَفُاأالرباأكلمنالمخرمباجتنابمأمورفالمسلِم

،البقرهأصورة"ئُؤْمنِينَكُتُصإناَفِ!يوبممِنَبَتِىَمَاوَذَرُوأاَطًهَأنَقو(امَنو(

.(278:الآية

اَضؤَلَيَأصُلُونَاَلَذِينَاتاَأ:تعالىقال،اليتيممالأكلالخرامومن

سَمِير2"وَسَيَضلَؤرنَنَامم!طُونِيتمفِىيَ!اُلوُنَظُلْمًاإنًمَااَلتئعَن

.،51:الآفة،النساءأصوره

بَيبَهمُاَنؤَمُموَلَافَكُؤأأ:تعالىقال،الرشوةأكلالخرامومن

أباسِأَنؤَلِفِنفَىِنقالِتَأحُلُوألحصاسِإلَىبِهَآوَتُدْلُوأبِألبَظِلِ

.،881:لآفةا،البقرةصوره1"فألإثْرِ

الصلاةعليه-قالكماالمشتبهوعنالخرامعنيتنزهفالمسلم

والنرمذيالنسائير-واه"يريبكلاماالىبرببكماع":-والسلام

صخيح.بسند

عليه-قال.الخرامفيللوقوعسببالمشتبهاتفيوالوقوع

أموروبينهماببَنوالحرامبيَنالحلال"ان-:والسلامالصلاة

ققدالشبهاتاتقىفمنالناسمنكثيربعلمهنلامشتبهات

الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومنوعرضهلدفنهاستبرأ

ملكلكلوانألافيهيرءأنفوشكالحمىحمدبرعىكالراعي

البخاريرواهالخديث"...محارمهالثهحمىانألاحمى

ومسلم.



كا
المهمةالدروسحاشية

.............................(1الحرار)وحسن

)1(

1)1(

هـوَأعْبُدُوأأ:تعالىقالالشريعةبهجاءتمماالجارالىالإحسان

وَأنيَتئَاَلقُزبَئوَفذِىإضشَن!نَ!فألولدَنجزفرشَنثالتثرِكؤأوَلَاأدئَهَ

وَ(لصَحَاحِيالجُضُبوَألْجَاليالقُزبَئشىوَأنجَارِوَأنسَمَبهِين

.36،:الآية،النساءأسورة"ألسًليلِوَأفْينأئجَننص

مندوببهامأموربالجار)الوصاه-:الثهرحمه-)1(القرطبيقال

يكونقدوالإحسمان،الصخيحوهوكاقراًأوكانمسلمأإليها

الأذىوكفالعشرهحسنبمعنىيكونوقدالمواساةبمعنى

.(دونهوالمحاماة

تكنورعاَ"كن:ققالالجارإلىبالإحسان!الرسولوأمر

تحبماللناسوأحِب،الناسأشكرتكنقَنِعاَوكن،الناسأعبد

مسلما"تكنجاوركمنمجاورةوأحسقمؤمناَ،نكنلتفسك

حسن.وهوالحليةقينعيموأبويعلىوأبوماجةابنرواه

زال"ما:يالثهرسولقال:قالت-عنهاالثهرضي-عائشةوعن

عليه.متفق"سيورثهأنهظننتحتىبالجاربوصينيجبربل

-والسلامالصلاهعليه-قال،لهالهديةالجارالىالإحسانومن

انظرثمماءهقكثرمرقأطبخت"اذا-:عنهالثهرضي-ذرلأبي

مسلم.رواه"بمعروتمنهاقأصبهمجبرانكمنبيتأهلالى

من=والموسرللقنيحتىبلبالفقيرالهديةتختصولا

.(5/831)الكريمالقراَنلأحكاملجامع
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...............(1)الطاقةحسبالخاجةدْويومساعدة

)1(

الصلاةعليه-قال،لجارهخيرهمالجيرانوخير،الجيران=

الترمذيرواه"لجارهخيرهمادثهعندالجبران"خير:-والسلام

ضحيح.بسندوالخاكموالدارميوأحمد

وقاصأبيبنسعدقعن،الدنياقيالسعادهمنالصالحوالجار

:السعادةمن"اربع:!الثهرسولقال:قال-عنهالثهرضي-

والمركب،الصالحوالجار،الواصعوالمسكن،الصالحةالمراة

صخيح.بسندحبانابنرواهالخدبثالهنيء"

المنكرعنونهيهبالمعروفأمرهالجارإلىالإحسانومن

الخير.قيهلمادهارشادهونصبخته

،الطاعاتوأجَلَالقرباتأفضلمنالخاجاتذويمساعدة

العبدكانماالعبدعونقي"والله-:والسلامالملاهعليه-قال

مسلم.رواه"اخيهعونقي

اللهكانأخيهحاجةفيكان"من:-والسلامالملاةعليه-وقال

ومسلم.البخاريرواه"حاجنهفي

،والأيتاموا.لأراملوالمساكينالفقراءالخاجاتأصخابومن

والمسكبنالأرملةعلى"الساعي:-والسلامالصلاةعليه-قال

وكالصائمبفنرلا"وكالقائم:قالوأحسبه"الثهسبيلفيكالمجاهد

ومسلم.البخاريرواهيقطر"لا



المهمةالدروسحاشية

كا

(1مشروعيتها)علىأوالسنةالكتابدلالتيلأخلاقامنذلكوغير

والرسول،شفاعةإلىيحتاحمنالخاجاتأضخابومن=

ومسلم.البخاريرواهتؤجروا""اشفعوا:لأضحابهيقولعط

تبذلهاأنعليكينبغيمنكالمسلمأخوكيحتاجهاحاجةفكل

دابتهفيالرخو"وتعبن-:والسلامالصلاةعليه-قالحتىله

البخاريرواه"صدقةمتاعهعليهالهترفعأوعليهافتحمله

ومسلم.

كالحلم،الفاضلةالأخلاقمنكثيرعلىوالسنةالكتابدلوفد)1(

الأحقادمنالصدروسلامةوالرحمةوالعزةوالصفحوالعفو

والتواضع.الكلاموطيبوالرفقوالصبر

قيمةرسالة-الثهرحمه-بازبنعبدالعزيزالشيخولسماحة

.(والمؤمناتالمؤمنين)أخلاق:بعنوان

،،،
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عشرالسادسالدرس

الإسلاميةبالادابالتأدب

............................(1)السلامومنها

بينللتاَلفالإسلامشرعهاالتيالإسلاميةالاَدابمنالسلام)1(

أَؤمِنْهَاَبِأخسَنَفَحَيَوُأفئَحِيًزلَاذَاجُبغُأ:تعالىفال،المسلمبن

.86(:الآية،النساءأسور-"رُ؟وهَا

:قالخيرالاسلامأيسئللما-والسلامالصلاهعليه-وقال

رواه"تعرفلمومنعرفتمنعلىالسلاموتقرأالطعام"تطعم

ومسلم.البخاري

)دمافشاءمنهاوذكربسبععنًىِادثهرسولأمرنا:قالالبراءوعن

منإن-والسلامالصلَاهعليه-وذكر.البخاريرواه(السلام

عليه.متفق"عليهفسلملقيته"إذا:المسلمعلىالمسلمحق

:-والسلامالصلاهعليه-قال،الجنةودخولللمودهْسببوالسلام

أدلكمأَولَاتحابواحتىتؤمنواولاتؤمنواحتىالجنةتدخلوالا"

مسلم.رواه"بينكمالسلامانشوا،تحاببتمفعلتموهإذاشيءعلى

(،وبركاتهادثهورحمةعليكم)السلام:يفْولأنالسلاموصفة

إلىرجل"جاء:قال-عنهماادثه-رضيحصينبنعمرانفعن

النبيفقال،جلسئمعليهفردعليكمالسلام:فقال!النبي

فردالثهورحمةعليكمالسلام:فقالآخرجاءئم"عثر"!:
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عليكمالسلامققالاَخرجاءثم"عشرون":فقالقجلسعليه

داودأبورواه""ثلاثون:فقالفجلسعليهنردوبركاتهاللُّهورحمة

صحيح.بسندوالترمذي

:السلاماَدابومن

.بالسلامالتلفظصحبهإذالاإينبغيلابالإشارهالسلام-1

النبيكانوقدنائمبخضرةكانإذابالسلامالصوتخقس2-

مسلم.رواه،اليقظاننائمأويسمعيوقظلاتسليمأيسلمعيم

الماشيعلىالراكب"يسلم-:والسلامالصلاهعليه-قال3-

البخاريرواهالكثبر"علىوالقليلالقاعدعلىوالماشي

."الكبيرعلى"والصفير:البخاريروايةوني،ومسلم

قَ!اأ:ثعالىقال،المنزلإلىالدخولعندالسلاماستخباب-4

شرَ!ةاَفَهِعِندِئِنْضةأَنفُسِكئُمكلفَسَفِمُوْايريمطتُر

.،16:لآيةا،النورأسورة"طَئِبَة

:-والسلامالصلاهعليه-قال،بالسلامالكافرابتداءيجوزلا5-

مسلم.رواه"بالسلامالنصارىولاالبهودتبدؤوالا"

:!اللهرسولقال:قالأنسقعن()وعليكمبعليهمويرد

.اليخاريرواه"وعليكمنفولواالكنابأهلعليكمسلم"اذا

=الملاةعلبه-قال،المجلسمنالقيامعندالسلاميستحب6-
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....................ء)2(بهاوالشربباليمينواكل)1(والبشاشة

)1(

)2(

نأأرادفاذافليسلمالمجلسالىأحدكمانتهى"إذا:-والسلام-

داودأبورواهالاَخرة"منبأحقالأولىفليستفليسلميقوم

.والترمذي

الوجهطلاقةوهيبهايُتأدبالتيالإسلاميةالاَدابمنالبشاشة

ءيخ!اللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضي-ذرأبيفعناللقاء،عند

رواه"طلقبوجهأخاكتلقىأنولوشيئاًالمعروفمنتحقرنلا":

مسلم.

فيالبخاريرواه"صدفةلكأخيكوجهفي"تبسمك:جمروقال

عبدادثه-بنجريروقال.صحيحبسندوالترمذيالمفردالأدب

فيتبسمإلاأسلمتمنذجمرادثهرسولرآني)ما:-عنهادثهرضي

والبشاشة.صحيحبسندالمفردالأدبفيالبخاريرواه(وجهي

منصدرسلامةعلىدليلوهيالمسلمينبينالألفةأسبابمن

بها.يتصف

-قالفقد،باليمينوالشربالأكلوالشرابالطعامآدابمن

وإذابيمينهفليأكلأحدكمأكل"إذا-:والسلامالصلاهعليه

بشماله"ويشرببشمالهيأكلاالشيطانفانبيمينهفليشربشرب

مسلم.رواه
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...............)2(الفراغعنددئهوالحمد)1(الابتداءعندوالتسميية

:الطعامآدابمن(1)

اللهسمِّغلام))يا:لمجيمقالالاَكل،يليمماوالاكل،التسمية1َ

ومسلم.البخاريرواه"يليكمماوكلبيمينكوكل

رواهمتكئاً"اكللااني":!ي!قالاكل،أثناءالاتكاءعدم2-

.البخاري

قال:قال-عنهاللّّهرضي-جابرفعن،الساقطةاللقمةأكل3-

مافليمطفليأخذهاأحدكملقمةوقعتاذا":لمجب!اللّّهرسول

مسلم.رواه"للشيطانيدعهاولاولياكلهاأذىمنبهاكان

ما":قال-عنهالثهرضي-هريرةأبيفعن،الطعامعيبعدم-4

كرههوإنأكلهاشتهاهإنقططعامأ!اللّهرسولعاب

ومسلم.البخاريرواه"تركه

النبيأمرفقدوالأصابعالطعامفيهالذيالإناءلعقيستحب5-

مسلم،رواه"البركةاسيةفيتدرونلاإنكم":وقالبذلكلمجف

".البركةطعامكمأيفيتدرونلا"إنكم:النرمذيروايةوفي

ولامكفىغيرفيهمباركاًطيباًكثبراًلئه"الحمد:يقول!يطكانفقد)2(

كفاناالذيدلّّه"الحمد:مرةوقالربنا"عنهمستغنىولاموح

.البخاريرواهمكفور"ولامكفىغيروأروانا
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وعيادة)2(اتدّهحمداذاالعاطسوتشميت)1(العطاسبعدوالحمد

......................................................)3(المريض

1(

2(

3(

هريرهأبيعنوردلما،العطاسبعداديّهيحمدأنللمسلميشرع

عطس"إذا:ع!ي!اللّّهرسولقالقال:-عنهالثهرضي-

اديّهيرحمكصاحبهأوأخوهلهوليقلدلّّهالحمد:فليقلأحدكم

رواه"بالكمويصلحاللهيهديكم:فليقلاللّّهيرحمكلهقالفاذا

.البخاري

هريرةأبيفعن،أخيهعلىالمسلمحقوقمنالعاطستشميت

يحبادثه"إن:ع!مادلّّهرسولقالقال:-عنهادثهرضي-

كانتعالىادثهوحمدأحدكمعطسفاداالتثاؤبويكرهالعطاس

رواهادلّه"يرحمكلهيقولأنسمعهمسلمكلعلىحقاً

:يقول!لخ!ادلّّهرسولسمعت:قالموسىأبيوعن.البخاري

فلااللّهيحمدلمفإنفشمتوهاللهفحمدأحدكمعطس"إذا

مسلم.رواه"تشمتوه

موسىأبيفعن،المسلمأخيهعلىالمسلمحقمنالمريضعيادة

المريضعودوا":ع!ماتلّهرسولقال:قال-عنهالثهرضي-

الحديثوفي.البخاريرواه(العانيوفكواالجائعوأطعموا

كيفربياقالتعدنيفلممرضتآدمابن)ياالقدلصي:

فلاناًعبديأنعلمتأماقال،العالمينربوأنتأعودك
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9

.)1(والدفنللصلاةالجنائزواتباع

..عندهلوجدتنيعدتهلوأنكعلمتأما؟تعدهفلممرض=

النبيعن-محنهادلّهرضي-ثوبانوعن.مسلمرواه(الحديث

الجنةخرفةفييزللمالمسلمأخاهعادإذاالمسلم))إن:قالجميه

رواهجناها"قالالجنةخرفةوماالنهرسولياقيليرجعحتى

مسلم.

ادلهرسول)أمرنا:قال-عنهمااددّهرضي-عازببنالبراءعن(1)

وإبرأرالعاطسوتشميتالجنازةواتباعالمريضبعيادةع!يه

متفق(.السلاموإفشاءالداعيوإجابةالمظلومونصرالمُقسم

عليه.

!من:ع!الثهرسولقال:فال-عنهاللّهرضي-هريرةأبيوعن

تدفنحتىشهدهاومنقبراطفلهعليهايصلىحتىالجنازةشهد

"،العظيمينالجبلينمثلقال:القيراطان؟وماقيلقيراطانفله

"من:وغيهيراللهرسولقال:قال-عنهالثهرضي-هريرةأبيوعن

عليهايصلىحتىمعهوكانواحتسابأايمانأمسلمجنازةاتبع

مثلقيراطكلبقيراطينالأجرمنيرجعفانهدننهامنويفرغ

"بقيراطيرجعفانهتدفنأنقبلرجعثمعليهاضلىومنأحد،

.البخاريرواه
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والخروج)2(المنزلأو)1(المسجددخولعندالشرعيةوالاَداب

.....................................................)3(منهما

اليمنىرجلهيقذعَمأنالمسجددخوليريدالذيللمسلميستحب()1

ليافتجاللهماللّهرسولهعلىوالسلاموالصلاةاللّه"بسم:ويقول

داود.وأبومسلمرواه"رحمنكأبواعب

فيوردفقد،تعالىادثهاسميذكرأنبيتهدخلإذاللمسلميستحب)2(

اسمفذكربيتهالرجلدخلاذاإ:قالأنه!سًيمالنبيعنالحديث

ولالكممبيتلا:الشيطانقاليطعموحينيدخلحينتعالىاللّه

قالدخولهعنداللهاسميذكرفلمدخلوإنهاهنا،عشاء

قال:مطعمهعنداللّهاسميذكرلمدان،المبيتأدركتم:الشيطان

ماجه.وابنداودوأبومسلمرواهوالعشاء"المبيتأدركتم

"اذا:!ع!مالةرسولقالفقدالوارد،الدعاءيقولأنويستحب

المخرجوخيرالمولجخيرأسألكإنياللهم:فليقلبينهالرجلولج

علىيسلمثمتوكلناربناوعلىخرجنااللهوباسمولجنااللهباسم

صحيح.بسندداودأبورواه"أهله

:ويقولاليسرىرجلهيقدمأنالمسجدمنخرجإذاأنهيستحب)3(

منأسألكإنياللهماللّه،رسولعلىوالسلاموالصلاةالله"بسم

داود.وأبومسلمرواه"فضلك

=!الةرسولشرعهمايقولأنبيتهمنخرجإذاوشنتحب
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.............................(1السفر)وعند

توكلتاللهبسم:فقالبيتهمنالرجلخرج"اذا:قالحينما=

هُدنتقدحسبك:فيقال،باللّهالاقوةولاحوللااللهعلى

آخر:شيطانلهقيقولالشيطانلهقيتنحى،ووُقيتوكفيت

والنسائيداودأبورواه"؟ووقيوكفيهُديقدبرجللككيف

صحيح.بسند

منها:عظيمةآدابُالسفرعندللمسلميشرع()1

:-والسلامالصلاةعليه-قال،عنهمسيسافرمنتوديع1-

الذيالثهأستودعكم:يُخففلمنقليقلفساقرأنأراد"من

صحيح.بسندداودأبورواه"ودائعهتضيعلا

عنهما-الثه-رضيعمربنعبدالثهفعن،السفردعاءيقولأن2-

خارجأبعيرهعلىاستوىإذاكان!الثهرسول"إن:قال

وماهذالناسخرالذيسبحان:قالثمثلاثأكبرسفرإلى

فينسألكانااللهملمنقلبونربناالىوانامقرنبنلهكنا

هوناللهم،ترضىماالعملومنوالتقوىالبرهذاسفرنا

فيالصاحبأنتاللهم،بعدهعناواطوِهذاسفرناعلينا

وعثاءمنبكأعوذإنياللهم،الأهلفيوالخليفةالسفر

واذا.والأهلالمالفيالمنقلبوسوءالمنظروكمابةالسفر

"حامدونلربناعابدونتائبونآيبون:قيهنوزادقالهنرجع

مسلم.رواه

=الصلاهقصرمنالسفربرخصالترلمحصالمسافراباومن-3
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............................(1)الوالدينومع

أيامثلاثةالخفينعلىوالمسح،جمعالجمعإلىاحتاجوان=

السفر.فيوالفطر،بلياليهن

الطاعاتوأجلالقرباتأعظممناليهماوالإحسانالوالدينبر(1)

مقرونأللوالدينالعقوقوجعلالوالدينبحقحقهقرنالثهانبل

أَلَأرَئُايمصوَقَصى:تعالىفقالوتعالىسبحانهبالثهبالشرك

:وقال،،23:ا!ية،ا!سراءأصوره"إضشَنًأوَرباَنؤَلدَننِإئاهُإلانغبُدُوَا

فِىوَفِصَئلُهُوَقزعَكَوَقنًاأُمُ!حَمَلَتهُبِوَلدَتهِاَقيدن!ئَنَوَوَصًحتنَاأ

.(41:الآبة،لقمانأصورهاَلمَصِيرُ"إلصًوَلؤَلدَفدَاَششيرلِىأَنِمَتنطَ

مسعودابنفعنالشرعيةالنصوصربهشهدتالوالدينبروفضل

إلىأحبالعملأي-طرالثهرسولسألت:قال-عنهالثهرضي-

"؟الوالدبن"بر:قال؟أيثم:قلتوقتها"في"الصلاة:قال؟الثه

ومسلم.البخاريرواه"الثهسبيل"الجهادـفي:قال؟أيئم:قلت

علىأبايعك،الثهرسوللا:قالرجلَاأنعمروبنعبدالثهوعن

نعم:قالحي؟"أحدوالديكمن"هل:قالوالجهادالهجرة

:قال،نعم:قال"تعالىاللهمنالأجر"قتبتغي:قال،كلاهما

مسلم.رواهصحبتهما"واحسنوالديكالى"فارجصع

عنه-الثهرضي-هريرةأبيفعنالجنةلدخولسببالوالدينوبر

أنفه"وغمأنفهوغمأنفه"رغم:يقولياللهرسولسمعتقال

احدهما=الكبرعندوالدبهأدـرك"من:فال3الثهرسوليامن:قيل
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الصلاةعليه-وقال،مسلمرواه"الجنةيدخللمثمكليهمااو

وابنالترمذيرواه"الجنةأبوابأوسط"الوالد-:والسلام

صحيح.بسندماجة

إلىجاءجاهمةأن-عنهماالثهرضي-جاهمةبنمعاويةوعن

،استشيركجئتوقدأغزوأنأردت،الثهرسوليا:ققاليالنبي

الجنةق!ن"قالزمها:قال،نعم:قالام؟"منلك"هل:ققال

صحيح.بسندوأحمدالن!سائيرواهرجلها"عند

وأحمدالنسائيرواهأقدامها"تحتالجنةق!ن"الزمها:روايةوقي

صحيح.بسند

:-والسلامالصلاة-عليهقال،تعالىالثهلرضىسببالوالدينوبر

.سخطهما"فيوسخطهالوالدينرضىفيالرب"رنى

الصلاةعليه-قال،والرزقالعمرلزيادةسببالوالدينوبر

قليئررزفهقيونزادعمرهفيلهفمدانسره"من-:والسلام

أحمد.رواه"رحمهوليصلوالدنه

شر.كللدقعوسببخيرلكلسببالوالدينوبر

للؤالدين:الاحسانومن

دعوتهما.واجابةوالخدمةوالكسوةلإطعاما-1

=-:والسلامالصلاةعليه-قال،الوالدينلأوامراطاعة2-
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02

...............................(1)رب-لاوا

)1(

قاخرجدنباكمنتخرجأنأمراكوانوالدفك"واطع=

بسندالمفردالأدبفيالبخاريرواهالحديث"...لهما

صحيح.

باللين.وتكليمهمالهماالجناحخفض3-

باسمهما.يدعوهماألا-4

خلفهما.يمشيأن-5

لنفسه.يكرهمالهماويكرهلنفسهيرضىمالهمايرضأن6-

لنفسه.دعاكلمابالمغفرهلهمايدعوأن7-

الوالدين.أصدقاءاكرام8-

قالحقهما،يجازيلافانهالبرطرقمنالإنسانبذلومهما

مملوكاًبجدهأنالاوالدهولدبجزكط"لا-:والسلامالصلاةعليه-

مسلم.رواه"قبعتقهقيشتريه

النار،عنوالبعدالجنةمنللقربسببالأقاربالىالإحسان

في!للنبيعرضأعرابيأأن-عنهادثهرضي-أيوبأنيقعن

النار،منويباعدنيالجنةمنيقربنيماأخبرني:ققالمسيره

،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقبم،شبئاًبهتشركولاالثه"تعبد:قال

ومسلم.البخاريرواه"الرحموتصل

=-عنهالثه-رضيهريرهأبيقعن،الثهوصلهرححهوصلومن
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)1(

)2(

وجل-عز-الله"خلق-:والسلامالصلاةعليه-قال:قال=

العائذمفامهذا:قالت.مه:فقالالرحمقامتمنهفرغفلماالخلق

منواقطعوصلكمناصلانترضينالا:قال.القطيعةمنبك

هريرةأبوقالئم"لكفذلك:قال،ربنابلى:قالت؟قطعك

اَلازض!فِىتُفسِسدُوأأَننَوَلتخإِنعَسَئتُصْفَهَلْ):شئتمإناقرؤوا

ومسلم.البخاريرواه،22!:ا!بةمحمد،أسورة،اَزصَامَدنوَ!طعُوَأ

:-والسلامالصلاهعليه-قال،والرزقالعمرفيتزيدالرحموصلة

رحمه"فليصلاثرهفيلهبنساوأنرزقهفيلهيبسطانأحب"من

.داودوأبوالبخاريرواه

وبالدعاءوبالزيارهالماليةوالمساعدةالأذىبعدمتكونوالصلة

تعالىقالكماوبالنصيحةالمنكرعنوالنهيبالمعروفوبايأمر

.،412:الآبة،الشعراءأسورة!اَلأَتْرَ!ىعَاثِميَرتَكَوَأَنذِزأ:لنبيه

عشر.الخامسسالدرسفيالجوارحسنعنالكلامتقدم

-والسلامالصلاةعليه-قال،الإسلامبهأمرمماالكبيرتوقير

وقال،ومسلمالبخاريرواهكبر""كعر:اأدبرقبلتكلملمن

يذإكرامتعالىاللهاجلالمن"إن-:والسلامالملاةعليه-

وإكرامعنهوالجافيفيهالغاليغيرالقراَنوحاملالمسلمالشيبة

صحيح.وهوداودأبوروأه"المقسذالسلطانذي

صغيرنا=يرحملممنمثا"لبس:-والسلامالصلاةعلبه-وقال
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)2(بالمولودوالتهمئة()1والصغار

02

1(

2(

صحيح.وهووالترمذيداودأبورواهكبيرنا"شرفويعرف=

وفضله.بعلمهكبيرلأنهالعالمتوقيرالكبيرتوقيرومن

عليه-قال،الإسلامآدابمنإليهوالإحسانالصغيررحمة

رواهالحديثصغيرنا"يرحملممنمنا"ليس-:والسلامالصلاة

.والترمذيداودأبو

بنتهبنتحملوقدويلاعبهويلاطفهالصغيرعلىيحنوى!ي!وكان

لأبييقولوكانوالحسينالحسنولاعب،الصلاةفيوهوأمامة

فعلماعميرأبا"يا-عنهمالثهرضي-مالكبنأنس)أخوعمير

ذلكلهفقالالصبيبهيلعبكالطماتقدطائروالنغيرالنغيرأ(

مازحاَ.!يرالثهرسول

علىالسرورتدخللأنهاالإسلاميةالاَدابمنبالمولودالته!مة

فيوردكماوالبركةبالخعرللمولوديدعولمجيمالنبيوكان،المسلم

التهنئةرجلاَعلّمأنهالبصريالحسنعنوورد،مسلمصحيح

رشدهوبلغالواهبوشكرتالموهوبفيلكبورك"قل::فقال

وعلىعليكمباركااللهجعله:"قل:قالروايةوفيبره!ورزقت

حسن.بسندالطبرانيرواه"-!ع!ممحمدأمة

أصحابنا:قالالمولود،تهنئةيستحب:النوويالإمامقال

علّمأنه-عنهالثهرضي-الحسينعنجاءبماجهنأأنويعحتحب
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..................)2(.المصابفيوالتعزية)1(بالزواجوالتبريك

1(

2(

لكالموهوبفيلكاللهبارك"قل::فقالإنساناًالتهنئة-

علىيردأنويستحببره"ورزقتأشدهوبلغالواهبوشكرت

خيراًالثهوجزاكعليكوباركلكاللّه"بارك:فيقولالمهنئ

.)1(هذا"ونحوثوابكالثهوأجزلمثلهورزقك

:قالعوفبنلعبدالرحمنلمجييهالنبيبهدعابماللمتزوجيدعى

هريرةأبيحدينثفيوردولما.البخاريأخرجه(لكادثه)بارك

لكالثهباركقالتزوجإذاالإنسانرفأإذاكانع!ي!رالنبيأن

وأبووالبيهقيالحاكمرواهخير(فيبينكماوجمععليكوبارك

ماجه.وابنداود

اللهكساهمصيبةفيالمؤمنأخاهعزىمن":!يراللهرسولفال

يُخبر؟ماالثهرسوليا:فيل"القيامةيومبهاويُحْبَرُخضراءحلة

ولهعساكروابنبغدادتاريخفيالخطيبرواه"يغبط":قال

فيالألبانيحسنهحسنحديثوهوشيبةأبيابنعندشاهد

.(1)5رقمالإرواء

علىويحملهمحزنهممنويكفيسليهمأنهيظنبماويعزيهم

لا=وماويستحضرهيعلمهىلمج!وإنكانعنهيثبتمماوالصبرالرضا

.(2)83صالأذكار(1)
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..................................)1(الإسلاميةالاَدابمنذلكوغير

)1(

يخالفولاالغرضيحققالذيالحسنالكلاممنلهتيسرفما=

ماودئهأخذمادئه"ان:بنته!شًيمالنبيبهعزىماوردومما.الشرع

ولتحتسب"فلتصبرمسمىأجلالىعندهفثيءوكلأعطى

ومسلم.البخاريأخرجه

.)1("بهيُعزىماأحسنالحديث"هذا:-الئهرحمه-النوويقال

لأبياغفر"اللهم:قالسلمةأمعلىدخللماجميمالنبيأنوردومما

واغفرالغابربنفيعقبهفيواخلفهالمهديينفيدرجتهوارفعسلمة

أخرجهفيهألهونورقبرهفيلهوافسحالعالمينربياولهلنا

مسلم.

نأوردبلبغيرهاولاأيامبثلاثةلافيهتحدحدللتعزيةوليس

.ليالثلاثبعدجعفرآلعزىع!يوالنبي

حياتهفيالمسلمجهايتأدبلكيالإسلاميةالآدابالإسلامنثرع

الحاجةقضاءاَداب:مثل؛الحياةنواحيجمبعفيمشروعةوهي

واَدابالمجالسواَدابالمريضعبادةواَدابالمسجدواَداب

وأدبالزيارةواَدابالطريقفيالمشيواَدابالعلمطالب

الاَداب.منذللشوغ!لرالحديث

.رلأذكاا(1)
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.............................)2(والانتعالوالخلع)1(اللبسفي

حرمهمااللباسمنفيجتنباللباسباَدابيتأدبالمسلم)1(

ثوبولبسللرجالوالفضةوالذهبالحريرلبسمنالإسلام

العوره،تصفالتيوالشفافةالضيقةوالملابسوالخيلاءالشهره

وتلتزم،الذنوبكبائرمنكبيرةفهوالثيابفيالإسبالويجتنب

التشبهأوبالرجالالتشبهوتجتنبوسترهابحجابهاالمسلمةالمرأة

.بالكافرات

شأنهوقيطهورهوفيوترجلهتنعلهفيالثيمنيعجبه!لَخيالهالنبيكان)2!

وإذاانتعالهفيباليمينيبدأفالمسلم،ومسلمالبخاريرواه.كله

تنعلأولهمااليمنىلتكن9:!شَي!لقولهبالشمالبدأالنعلخلع

.البخاريرواه"تنزعوآخرهما

!ي!ل!طيم
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عشرالسابعالدوس

المعاصيوأنواعالشركمنالتحذير

باتئه)2(الشركوهيالمهلكات(1)الموبقاتالسبعومنها

:الموبقاتالسبعاجتنبوا":قالواحدحديثفييك!النبيذكرها(1)

بالحق،الاادئهحرمالتيالتفسوقتل،والسحر،بادئهالشرك

وفذف،الزحفيوموالتولي،البنيممالومكلالربا،ومكل

عليه.متفق"الفافلاتالمؤمناتالمحصنات

وردوقدفليراجعالرابعالدرسفيوأنواعهالشركبيانورد)2(

الذنونبأعظيملأنهفًيِرسولهوسنةادثهكتانبفيالشركمنالتخذير

بِاَتئهِلَالصرِكيننَئَأ:لقمانلسانعلىتعالىقال،الظلموأظلم

تعالى:وقال،(13:الآية،لقمانأصوره"!صلَظُقزاَلمثرْكَاتَ

.(22:ا!ية،البقرةأصوره،نغلَمُوتَوَاَنتُخاَندَاممافَهِفَلَا!لُواأ

"الا-:والسلامالصلاةعليه-قال،الكبائرأكبرمنوالشرك

الإشراك":قال،اللهرسوليابلى:قالوا"الكبائر؟بكبرانبئكم

:مسعودابنسألهولما،ومسلمالبخاريرواهالحديث"...بادئه

الخديث"خلقكوهونداًدئهتجعل"أن:قال؟أعظمالذنبأي

تعالى:قال،ادثهيغفرهلاذنبوالشرك.ومسلمالبخاريرواه

،النساءأصورة"يشًةلِمَنذَنكَو!مَا*وَنَفْفِرُيدثرَكَيَقفِرُأنلَاألًهَإنإ

=:تعالىقال،الجنةدخوللعدمسببوالشرك48،،:الآية
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...+.................0000005+..،.(1لسحر)وا

ألتَار"رَمَأرَنةُالجَتةَعَلنهِاَدئَهُصَزَمَنَتَذنأدلًهِئشرِذمَنأإتَلأ=

.72،"الأية،المائدةأسورة

-:اتثه-رحمهقدامةابنوقالصببهولطفخفيماكلهوالسخر)1(

قييؤثرشيئأيُعملأويكتبهأوبهيتكلموكلامورقىعقد)هو

.(لهمباشرهغيرمنعقلهأوقلبهأوالمسحوربدن

وتعالى،سبحانهبالثهكفروهوحقيقةولهكثيرهأنواعوالسخر

كَفَرُوأأفثئطِرنوَلَبِهنسُلَتمَنُوَمَاصَفَرَ!:تعالىقال

يَقُولَاَصَتئاَ!مِنْيُعَلمَافيوَمَا!:وقال،أالمتِؤَ،اَلئاسَيُعَلمُونَ

بَيْنَبِهيُفَزِنُوتَمَامِئهُمَافيَتَعَليونَفَلَانَيهفُزفِتنَةإنمَاص

فِىلاَُمَا(!ثزَفةُلَمَنِوَلَقَذعَلِمُوأ":قالأنالى"وَزَوْجِهَثآلمَنى

.،251:الآنة،البفرةأسررةلجؤ،مِفْلاخَرَءأ

الصخابةمنئلائةعنذلكورةكمابالسيفضربهالساحروحد

وأالكهنةأوالسحرةإلىالذهابيجوزولا-،عنهمالثه-رضي

وتصديقهم.العرافبن

مدمن:الجنةيدخلونلا"ثلانة-:والسلامالصلاةعليه-قال

والخاكمأحمدرواهبالسحر"ومصذم،رحموقاطع،خمر

الذهبي.ووافقهوصححه

أن-عنهالثهرضي-جابرفعنبالسخر،السخرفكيجوزولا

="الشيطانعملمن"هي:ققالالنشرةعنسئل!الثهرسول
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02

...)2(اليتيممالوكلنالحقالااتثهحرمالتي(التفس)1وقتل

)1(

)2(

.داودوأبوجيدبسندأحمدرواه=

المسخور،عنالسخرحل"النشرة-:ادثه-رحمهالقيمابنقال

،الشيطانعملمنالذيوهومثلهبسخرالسخرحل:نوعانوهي

جائز"قهذاالمباحةوالأدويةوالتعوذاتبالرقيةالنشرةوالثاني

السخرفيرسالة-ادثهرحمه-بازبنعبدالعزيزالشيخولسماحة

موضوعها.فيجيدةقهيوعلاجه

ؤُهُجهَنَصُفَجَزًائُتَعَئِدامُؤشَايَقتُلوَمَنأ:تعالىقال

عَدَابًاعَظيما"لاُوَأَعَذَوَلَمَنَهعَلترأدلَّةفِيهاوَغَضِبَخلَدا

أَؤفَسَا"نفسِنفَيرِنَفشَاقَتَلَمَنأ:وقال،!39:الآبة،النساءأعورة

.32(:الآنة،الماندةأعورهجَمِيعا"ألئاسَقَتَلَفَحَأئمَالأزَضِافِى

بسيفيهماالمسلمانالتقى"اذا-:والسلامالصلاةعليه-وقال

فماالقاتلهذا،الثهرسوليا:قيلالنار"فيوالمقئولفالقاتل

رواه"صاحبهقنلعلىحرفصاًكان"انه:قال3المقتولبال

ومسلم.البخاري

دينهمنقسحةفيالمبدبزاللا"-:والسلامالصلاةعليه-وقال

وأحمد.البخاريرواهحراماً"دماًبصبلمما

فِىيَكُونَخملّمًاإ"لمَاأليَتَئَئأَئؤَلَيَأصُرنَأثذِينَإنَأ:تعالىقال

:وقال،(01:الآبة،النساءأمورة"سَعِإيموَسَيَضلَؤتَنَامم!طُونِبئ

=.(521ةالآ،الأنعامأسورةلمحسَنُ"!بألَئإلَاأئنِبرِمَالَنَترَيوأوَلَاأ



كا-
(1الربا)وكل

المهمةالدروسحاشية

أماظلماَكانإذاوذلكالكياترمنوهومحرماليتيممالفأكل

قال،بالمعروفياكلأنلهفيجوزفقيراَاليتيموليكانإذا

.،6:الآية،النساءصورة1،ياَلمَعُرفطقَفيَاغفَقِيراكاَنَوَمَن):لىتعا

اليتيملمالإتلاففيهكانماكلالمحرمبالاكلوالمقصود

الغالب.هولأنهبالاكلعيرلمانماأكلَايكنلمولولماضاعته

ألربَوآمِنَبَقِىَمَاوَذَرُوااَدنَهَاَثقُواءَامَنُوألَذِيرو1يأيخها):تعالىقال(1)

أمورة،وَرَسُولوأللًهِمِنَبِؤ7َبخذَلُؤأتَفْحَلُوأئَتم؟ن!مُقْشِاينَكُنتُرإلت

.،278،927:الآيتان،البفره

يَتَخَئالهُائذِكىيَقُومُكَلَالاإيَقُومُونَلَااَلرفَبرايَأْصُلُونَاَلَذِجمتَ):ونال

.275،:الآية،البقرهأسورةاَلصَئِن!مِنَاَلشَئطَق

.،275:الاَية،البقرة!سورةاَلِزبَوأ"وَحَزَمَئبَئعَاَاَلئَهُوَأَصَلَى):وقال

.276،:الاَية،البقرةأصوره،اَلمحدَقَتاَفِ!نَؤاوَنُيرئيألئَهُيَمضُ):وقال

رواه"وموكلهالرباآكلاللهلعن":-والسلامالصلاهعليه-وقال

صحيح.وإسناده"وكاتبه"رشاهبه:الترمذيوزاد،مسلم

"الربا-:والسلامالصلاة-عليهقال،محرلمأنواعهنجميعوالربا

فيالطيرانيرواه"أمهالرجلإتيانمثلأدناهاباباَوسبعوناثنان

صخيح.بسندلأوسطا

-،الفائدةفيسمونهأسمهبعيرالرباالعصرهذافيالناسوش!مي
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)2(المؤمناتالغافلاتالمخصناتوقذف)1(الزحفيوموالتولي

1(

2(

.الخذرأشدذلكمنالمسلمفليخذر

متَحَئزاَاَؤلِقئَالِمُتَحَرِقادُبُرَ-إلَأئؤمَهدصلُوَصلهِتموَمَنأ:تعالىقال(

اَنصَيرُ"وربلممَررجَهَنَموَمَأوَيةُأدئَهِفِفَءفضيصبَءَفَقَذإفَصفئَؤ

.،61:لآيةا،الأنفالأصورة

الصفوفتلتخمعندماالهربوهو،كبيرةالزحفيومفالتولي

وتضعيفأللمسلمينخذلاًذلكنيلأنادثهسبيلنيالجهادني

.حضرهمَنعلىيجبالجهادولأن،لقوتهم

قِلُحِنُواآلمُؤمَنَتِاَلقَفِنَتِاَئم!حَتَنتِنَزنؤتَاَئَذِفيَإِنَأ:تعالىقال(

.(23:لآيةا،النورأصورهعَظِتمكاعَذَابولمَئموَألأَخِرَؤاَلذُيا

فَاَنجِدُوفُىئهَلَلَمَبِأَزبَعَةَيخنزألَزتُمَاَنمُحصَنَتبَنمُونَوَاَلًذِينَأ:تعالىوقال

.(4:لآيةا،النورأموره،طدَصثَشِينَ

مَابِغيرِوَاَلمُؤسئتِاَلمُؤمنِب%ولتيُؤوَاَلَذِينَأ:تعالىوقال

.(58:الآبة،الأحزابأسورةمُبِلنا"نَ!ثمابُقئنااَضمَلُوافَقَدِاَتحشَسَبُوأ

القيامةيومالحدعليهأقيمبالزنامملو!قذف"من:يوقال

عليه.متفق"قالكمابكو!أنالا

منالإيمانأهلقذفمنلسانهيخفظأنالمسلمعلىفيجب

لسانهمنالمسلمولنسلممن"المسلمفوالمؤمناتالمؤمنين

ومسلم.البخاريرواه"ويده
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............)2(الرحموقطيعة(1الوالدنن)عقوقومنها

فذكرالكبائر"بكبرأنبئكم"الا-:والسلامالصلاةعليه-قال)1(

علطِ.متفق.الوالدينعقوقمنها

مدمنولامنانولاعاقالجنةيدخل"لا:ع!النبيعنوورد

فيالذهبيإستادهوح!نالحاكمرواهبسحر"مؤمنولاخمر

الكبائر.

)2(

لوالديه"العاقاللّه"لعن:ع!مداللهرسولقال،الخديثفيوورد

حسن.بسندالتسائيرواه

سبخانهدئهوعصيانللمعروفونكرانللجميلجخدفالعقوق

.العقوقمنالمسلمأخىفاحذروتعالى

وَيُقَطعُوَأاَلازضِ!سِدُوأفِىأَنلَؤَئئخإِنعَسَئتُزفَهَلأ:تعالىقال

أسورة"3بضعَرَهُتمقَأَصض!روَاَغ!عأدئَهُلًنَالمُالذِيئَأؤُلَ!ك8َاَزصَامَكُم

.،22،32:الآيتان،مخمد

رحم"قاطعالجنةيدخل"لا-:والسلامالصلاةعليه-وقال

ومسلم.البخاريرواه

وعدموالمعونةالمساعدةوعدمبالإِيذاءتكونالرحموقطيعة

هوالرحم)قطيعة-:اللّهرحمه-العراقيالزينقال،الإحسان

.(لإحسانابتركالقطيعة)تكودن:غيرهوتال،(الرحمإلىلإساءةا

="ان:-والسلامالملاهعليه-قال،عملهيوقفالرحموقاطع
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............................(1الزور)وشهادة

عمليقبلفلاالجمعةليلةخميسكلتعرضاَدمبنياعمال

أحمد.رواه"رحمقاطع

يعجلانمناجدرذنبمن"ما:-والسلامالصلاةعليه-وقال

منالاَخرةفيلهيدخرهماعلىالدنيافيالعقوبةلصاحبهادله

ماجة.وابنالترمذيرواه"الرحموقطيعةالبفي

وَاَئَذِبفأ:بقولهالمؤمنينعبادهادثهوصفوقدالكذبهوالزور(1)

تعالى:وقال72،،:ا!ية،الفرقانأصورة،اَلزُورَ!نهَدُوتَلَا

تَزهـاَلزُور،وَأتجتَابوااَلأَؤثنِمِنَاَلرِض!تررإفَاضنِبُوأ

.0،3:الآية،الخجأصورة

"الا:ياتثهرسولقال!:قال-عنهاتئهرضي-بكرهابيوعن

وقول،الوالدينوعقوق،باتلّهالإشراك:الكبائربلصبرأنبئكم

سكت.ليتهقلناحتىيكررهازالفماالزور"وشهادة،الزور

عليه.متفق

عظائم:ارتكبقدالزورشاهد:-ادثه-رحمهالذهبيالإماموقال

لَااَدلًهَإانً:يقولتعالىوادثهوالافتراء،الكذب:احداها

يرءصبرهـ.كلص.ص
.،82:لآيةا،غاقرأصوره،كلابهومسرِ!منيهدِى

وعرضهمالهبشهادتهأخذحتىعليهشهدالذيظلمانه:ثانيها

وروحه.



ء
(1)الكاذبةوالأيمان
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.الخرا!المالإليهساقبأنلهشهدالذيظلمأنه:ثالثها-

،والعرضوالدمالمالمنوعصمهاللّهحرمماأباحأنه:ورابعها

حرامالمسلمعلىالمسلم"كل-:والسلامالصلاةعليه-قال

.(1)ومسلمالبخاريرواه"وعرضهودمهماله

ل!وتَهَاتَدًمُابفَدَفَنَزِذَبئن!نِمدَضَلأأَتنَنكُئمنحخذُؤأوَلَا!:تعالىقال(1)

دورة1!عَظِيصعَذابوَلَكؤُألمحهِصسبِيلِعَنصَدَدتضنمَاأفُؤوَتَدُوقُوأ

بنعبداللّهقال،ومكراًخديعةايدخلًاومعنى49،،:الآية،النحل

الإِشراك"الكبائر:-!حِاللهرسولقال:-عنهماالثهرضي-عمر

رواهالغمو!س!واليمينالنفسوقتلالوالدينوعقوقبادلّه

.البخاري

لأنهاغموسأسميتالكذبنيهايتعمدالنيالغموسواليمين

الإثم.فيالخالفتغمس

يزكيهمولاالقيامةيومادلهيكلمهملا"ثلاثة:عئيادلّهرسولوقال

سلعتهوالمنفق،والمنان،إزارهالمسبل:أليمعذابولهم

مسلم.رواه"الكاذببالحلف

لقيمسلمامرىمالبهاليقتطجيمينعلىحلف"من:ب!وقال

"وان:قاليسيراً؟شيئأكانوان:قيل"غضبانعليهوهوادثه

مسلم.رواه"آراكمنقضيباَكان

.(79،)69عىملخصأ،الكبانركتاب(1)
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...................2()الناسوظلم(1الجار)وإيدْاء

يؤمن"لاواللهيؤمنلاواللهيؤمنلا"والله-جمي!د:اللهرسولقال)1(

متفق"بوائقهجارهيأمنلا"الذي:قال؟اللهرسوليامن:قيل

عليه.

يأ"بوائقهجارهيأمنلامنالجنةيدخللا":مسلمروايةوفي

.شرورهجارهيأمنلا

السوءجارمنبكاعوذإني"اللهم:عفَي!النبيدعاءمنوكان

والبخاريالنسائيرواه"يتحولالدنياجارفانالمقامدارفي

صحيح.بسندالمفردالأدبفي

وتضدقوتفعلالنهاروتصومالليلتقومفلانةعنَإنللنبيوقيل

هينيهاخير"لا:!صالثهرسولفقالبلسانهاجبرانهاوتؤذي

تؤذيولاباثواروتصدقالمكتوبةتصليوفلانةالنار"أهلمن

البخاريرواه"الجنةأهلمق"هي!:النةرسولفقالأحداً

صحيح.بسندالمفردالأدبفي

متفق"جارهيؤذفلاالآخروالبومبالئهفؤمنكانمن":ب!وقال

عليه.

وَدئِنلمُممَاوَألظاِبُونَ!:تعالىقال،الذنوبكبائرمنالظلم)2(

.8(الآبةْ،الشورىأسورة(وَلَاضِيرٍ

البخاريرواه"القيامةيومظلمات"الظلم:!الثهرسولوقال

ومسلم.
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.........................)3(لأعراضوا)2(لأموالوا(1)الدهاءفي

1(

2(

3(

اَلناسَيَطلِمُونَاَلَّذِينَعَلَىاَلشبِيلُاِنمَا):تعالىوقال-

ء،يَج-*-لم
الِيوكا!عَذابلهُؤاوْبخبكَالحَقِّبِغَئرِالأرضِفِىوَيَئغونَ

.142:الشورىأ

حرامالمسلمعلىالمسلم"كل:-والسلامالصلاةعليه-قال

وحسنه.الترمذيأخرجه"ودمهومالهعرضه

حق.بغيرالنفسقتلعنالحديثسبقوقد

إِلَىبِهَاَوَتُذلُوأبِاَلبَطِلِبَثنَكُماموَلَكُمكوَاوَلَا):تعالىقال

ظلم))ومن:لمج!ي!الثهرسولوقال188(،البقرة:أ!اَلحطاصِ

رواه"القيامةيومأرضينسبعالىاللّةطؤَقهالأرضمنشبرأ

يتخوضونرجالاً))ان:ع!ي!الث!رسولوقال.ومسلمالبخاري

.البخاريرواه"القيامةيومالنارفلهمحقبغيرادلهمالفي

المعاملاتفيوالغشالرشوةُالناسأموالأكلفيويدخل

ونقمالمكاييل.الطريقوقطعوالسرقة

مَابِغَيزِوَاَثمُؤمِنَتِاَتمُؤمِنِينَيُؤدوتَوَاَثذِيقَ):تعالىقال

58(.ب:1الأحز!51فُبِينًاوَإِقمًابُفتتااَختَمَلُوأفَقَدِاَتحتَسَبُوا

بَعضًا!بعضُكُئميَغتَبوَلَاثحشسُواوَلَا):تعالىوقال

112.الحجرات:أ
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..................)2(الميسروهوالقمارولعب)1(المسكروشرب

1(

2(

ودعهمناتثهعندمنزلةالناسشر"إن:يك!يرالنبيوقال=

ادثهرسولوقال.ومسلمالبخاريرواه"فحشهاتقاءالناس

داودوأبوالترمذيرواهالبذيء"الفاحشيبغضالثهإن":-لمجي!

لاالمسلمأخو"المسلم:!يراللهرسولوقالحسن.بسند

يحقرأنالشرمنامرئبحسب،يحقرهولايخذلهولايظلمه

المسلمسباب":!ك!ي!رالنبيوقال.مسلمأخرجه"المسلمأخاه

فيالناسظلمومن.ومسلمالبخاريرواهكفر"وقتالهفسوق

.والبهتانوالنميمةالغيبةُأعراضهم

عصم!:قال،الذنوبكبائرمنالمخدراتوتعاطيالمسكراتشرب

يسقيهأنالمسكريشربلمنعهداًالثبماعندوإنحراممسكر"كل

عرققال:الخبال؟طينةوماالثهرسولياقالواالخبال.طينةمن

والنسائي.مسلمرواهالنار"أهلعصارةأوالنارأهل

رِخس!وَاَلأزلَنمُوَاَلمَيسِرُوَاَلأنصَابُاَلحفرُإِنمَا):تعالىادثهقال

الثهرضي-عمروابنعليوقال!.فَاَختَنِبُوهُاَلشثطَنِعَمَلِئِن

فكأنمابالنردلعب"من:جم!وقالالميسر(،من)النرد:-عنهم

فيهاالتيفالألعاب.مسلمرواه"ودمهالخنزيرلحمفييدهصبغ

.مالعلىالمغالبةهيوالمقامرةمحرمةمقامره
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..........................................(2)لنميمةوا(1)لغيبةوا

بعضُكُميَغتَبوَلَا):تعالىادلّّهقال.يكرهبماأخاكذكركالغيبة)1(

فَكَرِقتُمُوهُ!مَيتًااخَيهِلَحمَيَأثحُلَأَناحمَدُ!ؤ"أمُحِبُّبَغضًاج

:قال!يخي!اللّّهرسولأن-عنهاللّّهرضيى-هريرةأبيوعن.الاَية

ب!اأخاكذكرك:قال.أعلمورسولهادلهقالوا:؟الغيبةماأتدرون"

مافيهكانإن:قال؟أقولماأخيفيكانإنأفرأينشا:قيل.يكره

مسلم.رواه"جهتهفقدتقولمافيهيكنلموإناغتبتهفقدتقول

منحسبكلمجدللثبيقلت:قالحش-عنهاادلّهرضي-عائشةوعن

لوكلمةقلت"لقد:فقال-قصيرةأنهاتعني-وكذاكذاصفية

أحبمافقالإنساناًلهوحكيت:قالت.لمزجتهالبحربماءمزجت

وهووالترمذبطداودأبورواهوكذا"كذاليوإنإنساناًحكيتأني

لماع!ادلّهرسولطقالط:قالطعنهادلّّهرضبي-أنسوعن.صحيح

وجوههميخمشوننحاسمنأظفارلهمبقوممررتبيعرح

يأكلونالذينهؤلاءقالجبريلياهؤلاءمافقلتوصدورهم

صحيح.وسندهداودأبورواه"أعراضهمفيويقعونالناسلحوم

تعالى:قالالإفساد،جهةعلىالناسبينالكلامنقلالنميمة)1(

قالقال:عنهادلّهرضبيحذيفةوعنبِنَمِيمِر!مشَّآءهَمَّاؤٍ)

ابنوعن.عليهمتفق"نمامالجنةيدخل)الا:!سًيراللهرسول

العفة=ماأنبئكم:"ألاقال!شًييهالنبيأن-عنهاللّهرضي-مسعود
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..............()1!رسولهاوعنهوجلعزاللهنهىمماذلكوغير

سببوالنميمة.مسلمرواه"الناسبينالقالةالنميمةهي-

يمشيفكانأحدهما"أماالقبر:صاحبيفيع!ي!قالالقبر،لعذاب

عليه.متنو"بالنميمة

أعظمها:ومنكثيرةالشريعةفيعنهاالمنهيوالأمور(1)

رد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن":!شَيمقال:-الباع1

رد".فهوأمرناعلنهليسعملاًعملمن":ولمسلم،عليهمتفق

!لمجيمادلّّهرسولوكانالابتداعوعدمبالاتباعمأمورفالمسلم

بدعةمحدثةكلفانالأمورومحدثات"ورالاكم:خطبتهفييقول

.والترمذيداودأبورواهضلا!قبدعةوكل

!ي!:الثهرسولقال،محرمالأرواحذواتفتصوير2-التصوير:

فليخلقواكخلقييخلقذهبممنأظلمومن:تعالىاللهقال"

البخاريأخرجه"شعيرةليخلقواأوحبةليخلقواأوذرة

ومسلم.

اشد":قال!ي!اللّهرسولأن-عنهااللّهرضي-عائشةوعن

رواه"ادلهبخلقيضاهئو!الذينالقيامةيومعذاباال!اس

ومسلم.البخاري

اللّّهرسولسمعت:قال-عنهماالثهرضي-عباسابنوعن

صورها=صورةبكللهيُجعلالنارفيمصوركل":يقولجمي!
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ومسلم.البخاريرواهلاجهنمفيبهايعذبنفس-

فيهايتفخأنكُلِّفالدنيافيصورةصور))من:ع!عيهوقال

ومسلم.البخاريرواهلمابنافخوليسالروح

بعثتيماعلىأبعثاشألا:عليَّليقال:قالالهياجأبيعنولمسلم

قبراَولاطمستهاإلاصورةتدعألا؛ع!ماللّهرسولعليه

سويته.إلامشرفا

وأبالرسمسواءروحذاتصورةيصورأنالمسلمعلىفيحرم

.)1(بغيرهاأوبالاَلة

والإسبالاللحىكحلقالشرعيةالمناهيمنذللشغيرإلى

.والرشوة

!!محالمجمهـ

حكمفيالمفيدأالجواب:بعنوانرسالةبازبنعبدالعزيزالشيخولسماحة)1(

التصوير(.
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عشرالثامنالدرس

عليهوالصلاةالميتنجهيز

ذلك:)1(تفصيلطليك

:!النبيلقول"اللّّهإلاإلهلا"المختضر:تلقينيشرعأولاً:

،)2(صخيخهفيمسلمرواهاللّه".الاالهلاموتاكم"لقنوا

ظهرتمنوهمالمختضرون،:الحديثهذافيبالموتىوالمراد

.)1(الموتأماراتعليهم

منالكثيرلجهلنظراَالدرسهذافي-الثهرحمه-الشنخفضل)1(

عليه.والصلاةالميتتجهيزأحكامفيالناس

وفي،الجنةدخلاللّّهإلاإلهلاالدنيامنكلامهآخركانمنلأن)2(

لاكلامهآخركانمناللهالاالهلاموتاكم"لقنوا:حبانابنرواية

قبلأصابهوانالدهرمنيوماابخنةدحاالموتعندادلّهإلاإله

الثهرضي-معاذعنوالحاكمداودأبووروى".أصابهمماذلك

اللّهالاالهلاكلامهآخركان"من:-!ع!دالثهرسولقال:قال-عنه

".الجنةدخل

حضرتماذالا:!يمقال،خيراَإلايقولفلاالمحتضرحضرومن)3(

"تقولونماعلىبؤمنونالملانكةفانخبرأفقولواالمبتاوالمربض

مسلم.رواه
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كا

لورود)3(لحياهوشد)2(عيناهأغمضت)1(موتهتيقينإذاثانيا:

بذلك.السنة

........................)4(المسلمالميتتغسيليجبثالثاً:

1(

2(

3(

4(

.الوفاةعلاماتبظهورأوطبيبتقريروذلك

ادلّّةرضي-سلمةأملحديثللميتوالدعاءالعينينتغميضيسن

بصرهشقوقدسلمةأبيعلىلمج!ادلّّةرسولدخل:قالت-عنها

منناسٌفضجالبصر"تبعهقبضناذاالروح"ان:قالثمفأغمضه

يؤمنونالملانكةفإنبخيرإلاانفسكمعلىتدعوا"لا:فقالأهله

فيدرجتهوارفعسلمةلأبباغفر"اللهم:قالثم"تقولونماعلى

العالمينربياولهلناواغفرالغابرينفيعقبهفيواخلفهالمهديين

وأحمد.مسلمأخرجهفيه"لهونورقبرهفيلهوافسح

اللّّةرضي-عائشةلحديثبدنهجميعيستربثوبتغطيتهويسن

.الشيخانأخرجه"سجيتوفىحين!يماللّّهرسولأن":-عنها

عندالماءأوالهواءيدخلهلئلايسنونحوهابعصابةاللحيينشد

خِلقته.تتشوهولئلاغسله

رواهوسدر"بماء"اغسلوهمات:الذيالمُحرمفيلمجيالهلقوله

عنها-اللّّهرضي-زينبابنتهفيع!يموقوله،ومسلمالبخاري

البخاريرواهذلك"منأكثرأوسبعاًأوخمساًثلاثاًأو"اغسلنها

روحه.خروجقبلاغتسلىولوالميتتغسيلفيجب
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يصلىولايغسللافانه،المعركةفيماتشهيداًيكونأنإلا

ولَمأحدقتلىيغسللم!ييهالنبيلأن،ثيابهفييدفنبل،عليه

)1(.عليهميصل

الميت:غسلصفةرابعاً:

عصرأ)3(بطنهويعصرقليلأيرفعئم)2(عورتهتسترأنه

....................()ْخرقةيدهعلىالغاسليلفثم)4(رفيقاً

1(

2(

3(

4(

5(

عنه-ادثهرضبي-جابرفعن،الصحبحةالأحاديثفيذلكثبتكما

أخرجهيغسلهم"ولمدمائهمفيادفنوهم":يخيهاللّهرسولقال:قال

دمائهمفيلفوهمهؤلاءعلىشهيد"انا:قالروايةوفي،البخاري

لونهيدمىالقيامةيوموجرحهجاءإلااللهفييجرحجريحليسفإنه

وعن.صحيحوإسنادهالبيهقيرواه"المسكريحوريحهالدملون

يصلولمبدمائهموذفنوايغسلوالمأحدشهداء"إن:قالأنس

صحيح.وهوداودأبوأخرجه"عليهم

"ولا:-عنهاللّهرضي-عليولحديمظالحيكعورةالميتعورةلأن

داود.أبورواه"ميتولاحيفخذإلىتنظر

.للخروجمستعدهومماالفضلاتمنبطنهفيمايخرجلكي

وقدالحيّكحرمةالميتحرمةولأن،والرحمةالشفقةمحلفيالميتلأن

أحمد.رواهحيأ"ككسرهالميتعظمكسر))ان:!لخي!اللّهرسولفال

بمسها.فكيفمحرمالنظرلأنالميتعورةيمسلئلا
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كا

يغسلثم)2(الصلاةوضوءيوضئهثم)1(بهافينجيهنخوهاأو

ثمالأيمنشقهيغسلثمنخوهاو)3(وسدربماءولحيتهراسه

علىيدهمرةكلفييمر)4(وثالثةثانيةمرةكذلكيغسلثمالأيسر

لمف!ننخوه،أوبقطنالمحلوسدغسلهشيءمنهخرجفإن،بطنه

.ونحوهكاللؤقالحديثةالطببوسائلأو()ْحرّفبطينيستمسك

.الفرحغسلوهوالاستنجاءمن(1)

"ابداَن:ابنتهغسلفيقالع!يب!النبيأنعطيةأمروتلما)2(

ومسلم.البخاريرواهمنها"الوضوءومواضعبميامنها

وبالميامينبالوضوءالمتصالةالغسلةفيالوضوءبمواضعفيبدأ

الوضوءفيالعلماءواستثنىفيها،وضوءلاالتيالغسلاتفي

إلىالماءيصلأنيؤمنلالأنهالاستنشاقوالمضمضةعدم

جوفه.

البخاريأخرجهوسدر"بماء"اغسلوه:المحرمفي-لجملقوله)3(

ومسلم.

ذلكمنأكثرأوسبعاَأوخمساَأوثلاثاَ"اغسلنها:-لمجيرلقوله)4(

عليه.متفق"ذلكرأيتنإن

الشوائبمنخالصفهوفيهرمللاالذيالطيبالحرّالطين)5(

.الخارجتمنعقوةفيهلأن
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)1(سبعالىأوخمسالىزيدبثلاثينقلموإنوضوءهويعيد

)3(سجودهومواضع)2(مغابنهفيالطيبويجعلبثوبينشفهثم

.()ْبالبخورأكفانهويجمر)4(حسناًكانكلهطيبهوإن

فلاذلكتركوإنمنهاأخذطويلةوأظفارهشاربهكانوإن

علىالدليللعدميختنهولاعانتهيحلقولا،شعرهيمسرحولاحرج

.)6(ورائهامنويسدلقرونثلاثةشعرهايضفروالمرأةذلك

أحمد.رواه.عقَمحبالنبيفعلكما(1)

عنوردلماوتطييبهاوالسرةالإبطوتحتالركبتينكطيالمغابن)2(

.-عنهمااللّّهرضي-عمرابن

لها.ت!ثريفاًالسجودمواضعتطيب)3(

عنهم-اللّهرضي-عمرابنوطلى،بالمسكطُليأَنساًلأن)4(

بالمسك.ميتاً

أحمدأخرجهثلاثاً"فأجمروهالميتجمرتم))إذا:!لقولهئلاثاً)5(

المُحرم.غيرفيوهذاشيبةأبيوابن

رواية:وفيقرودن(ثلاثةومشطناها)قالت:عطيةأملحديث)6(

خلفها(وألقيناهاوناصيتهاقرنيهاأثلاثثلاثةشعرها)قضفرنا

ومسلم.البخاريأخرجه
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بيضأثوابثلانةالرجليكفنأنالأفضل:الميتتكفينخامسا:

فيهاويدرج،لمجيمبالنبيفعلكما)1(عمامةولاقميصفيهاليس

فيتكفنوالمرأة،بأسفلاولفافةوازارقميصفيكفن!انادراجا،

.)2(ولفافتيندمازاروخماردرعأثوابخمسة

وتكفن،أثوابثلاثةالىواحدثوبفيالصبيويكفن

ولفافتين.قميصفيالصغيرة

كُفِّنمج!هادثهرسول"إن:قالت-عنهاادثهرضي-عائشةلحديث(1)

فيهنليس)1(كرسفمنسحوليةبيضيمانيةأثوابثلائةفي

إدراجا".فيهاأدرحعمامةولاقمبر

العلمأهلمنعنهنحفظمنأكثر:-ادثهرحمه-المنذرابنقال)2(

وإنما.ومسلمالبخاريرواه.أئوابنهسةفيالمرأهتكفنأنيرى

السترفيالرجلعلىحباتهاحالفيتزيدالمرأهلأنذلكاستحب

تلبسكانتولماالموتبعدفكذلكعورتهعنعورخهالزياده

إياهإلباسهااستحبالحياةأحوالأكملوهوإحرامهافيالمخيط

الموتبعداللبسفيفافترقاذلكبخلافوالرجلوفاتهابعد

.)2(الحياةفيفيهلافتراقهما

)1(القطن.

193(.)3/المغني)2(
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،)1(الميتجميعيسترواحدثوبالجميعحقفيوالواجب

إزارهفيويكفنوسدر،بماءيغسلفلنهمحرماً،الميتكاناذالكن

لأنه؛يطيبولا،وجههولارأسهيغطىولاغيرها،فيأووردائه

اتلّهرسولعنالحديثبذلكصحكماملبياً،القيامةيوميبعث

ولاتطيبلاولكنكغيرها،كفنتامرأةالمحرمكانصمان،)2(جم!يم

بيانتقدمكما،)3(فيهكفنتالذيبالكفنويداهاوجههايغطى

.المرأةتكفينصفة

أخرجهأحد.يومواحدبثوب-عنهاللّّهرضي-حمزةكفنكما()1

أخرجهواحد.ثوبفيعميربنمصعبكفنوكماأحمد،

بالكفن.الميتسترالواجبلأن؛ومسلمالبخاري

ذإبعرفةواقفرجلبينما-عنهماالثهرضي-عباسابنلحديث)2(

وسدربماء"اغسلوهع!يمالنبيفقالفوقصته،راحلتهعنوقع

ولاروايةوفيتحنطوه،ولاثوبيهفيروايةوفيثوبينفيوكفنوه

ملبيا"القيامةيوميبعثفانهوجههولاراسهتخمرواولاتطيبوه

ومسلم.البخاريرواه

51رو"القفازينتلبسولاالمحرمةالمرأةتنتقبلا":-!يملقوله)3(

حالبمخيطوكفيهاوجههاتسترلاالمرأةأنفكما،البخاري

محرمة.توفيتإذافكذلكالإحرام
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فيوصيّهودفنهعليهوالصلاةبغسلهالناسأحقسادساً:

في)2(العصباتمنفالأقربالأقربثمالجدثمالأبثم)1(ذلك

الرجل.حق

الأقربثمالجدةثمالأمثموصيتهاالمرأةبغسلوالأولى

لأنالاَخر)3(أحدهمايغسلأنوللزوجيننسائها،منفالأقرب

.......)4(زوجتهغسلته-عنهاتلّهرضي-الصديق

1(

2(

3(

4(

.-عنهااللّهرضي-أسماءامرأتهتغسلهأنالصديقأوصىكما

يغسلهأن-عنهالثهرضي-أنسوأوصىالموطأفيمالكأخرجه

.-اللهرحمه-سيرينابن

.غيرهوأحمدرواه"نعلمكانإنأقربكملِيَلِه":ىلجع!ملقوله

استقبلتكنتلو":قالت-عنهااللهرضي-عائشةعنوردلما

أبورواه"نسائهغيرمج!ي!النبيغسلمااستدبرتماأمريمن

الرسولإليَّ"رجع:قالتأيضاَعنهاوردوما،ماجهوابنداود

رأساه،واوأقولرأصىفيصداعاأجدوأنابالبقيعجنازةمن!

ثموكفنتكفغسلتكقبليمتِلوضركمارأساهواأنابلفقال

والدارقطني.رأحمدالبخاريرواه"ودفنتكعليكصليت

فيقديماأسلمت-عنهاادلهرضي-الخثعميةعميسبنتأسماء

اسسشهدولمازوجها-عنهاللهرضي-جعفرمعوهاجرتمكة

.جميعا-عنهمالله-رضيعليٌّتزوجهاماتلماثمبكرأبوتزوجها
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رضي-فاطمةزوجتهغسل-عنهاللّهرضي-علياًولأن

.-)1(عنهااللّه

الميت:علىالصلاةصفةسابعاً:

آيةاوقصيرةسورةمعهاقرأوانالفاتحةبعدويقرأأربعاًيكبر

-عباسابنعنذلكفيالواردالصحيحللحديثفحسقآيتينأو

كصلا!نهلمجيدالنبيعلىويصليالثانيةيكبرثم-)2(عنهمااللّّهرضي

وشاهدناوميتنالحينااغفراللهم:ويقولالثالثةيكبرثمالتشهدفي

مناأحييتهمناللهموأنثانا،وذكرناوكبيرنا،وصغيرناوغائبنا

............)3(الإيمانعلىفتوفهمناتوفيتهومنالإسلامعلىفأحيه

المنذر.ابنرواه(1)

ابنخلفصليت:قالعوف،بنعبداللّهبنطلحةحديثوهو)2(

وسورةالكتاببفاتحةفقرأجنازةعلى-عنهمااللّهرضي-عباس

)إنما:فقالفسألتهبيدهأخذتفرغفلماأسمعنا،حتىوجهر

داودوأبوالبخاريأخرجهوحق(سنةأنهالتعلمواجهرت

والنسائي.

مج!ي!الثهرسولكان:قال،هريرةأبيحديثفيوردالدعاءهذا)3(

والبيهقيماجهابنرواه".....":يقولجنازةعلىصلىإذا

ضحيح.بسند
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ووسعنزلهوأكرمعنهواعفوعافهوارحمهلهاغفراللهم

ينقىكماالخطايامنونقهوالبردوالثلجبالماءواغسله،مدخله

وأهلاًدارهمنخيراًداراًوأبدله،الدنسمنالأبيضالثوب

الناروعذاب!القبرعذابمنوأعذهالجنةوأدخلهأهلهمنخيراً

ولااجرهتحرمنالااللهم)1(فيهلهونور،قبرهفيلهوأفسح

يمينه.عنواحدةتسليمةويسلمالرابعةيكبرثم)2(بعدهتضلنا

الميتكانصاذا)3(تكبيرةكلمعيديهيرفعأنويستحب

اثنتينالجنائزكانتوإذاإلخ(..لهااغفر)اللهم:يقالامرأة

اللهمفالذلكمناأكثرالجنائزكانتانلهما(اغفر)اللهم:يقال

الخ.(..لهماغفر

:قال-عنهالثهرضي-مالكبنعوفحديثفيوردالدعاءهذا(1)

:يقولوهودعانهمنفحفظتجنازهعلىع!يماللّّهرسولصلى

ماجه.وابنوالنسائيمسلمأخرجه."...."

.المتقدمهريرةأبيحديثمنجزء2()

نأعلىالعلمأهل)أ.جمع:-ادثهرحمه-قدامةابنالإمامقال)3(

عمرابنوكانيكبرهاتكبيرهأولفييديهيرفعالجنائزعلىالمصلي

.)1((تكبيرةكلفييديهيرفع-عنهماادلهرضي-

)3/417(.المغني)1(
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اجعلهاللهم:بالمغفرةبهالدعاءبدلفيقال)1(فرطأكانإذاأما

موازينهما،بهثقلاللهممجاباً،وشفيعاًلوالديهوذخراً)2(فرطاً

كفالةفيواجعله،المؤمنينسلفبصالحوألحقهأجورهمابهوأعطم

الجحيم.عذاببرحمتكوقه-السلامعليه-ابراهيم

وأن)3(المرأةووسطالرجلرأسحذاءالإماميقفأنوالسُنّة

القبلةيليمماوالمرأةالجنائزاجتمعتإذاالإماميليمماالرجليكون

..)4(الطفلةثمالمرأهثمالمرأهعلىالصبيقدمأطفالمعهمكانوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

الصغير.هوالفرط

الاَخرة.فيوالديهلمصالحمهيئاًسابقاً،أي

علىصلىمالكبنأنسشهدت:قالالخئاطغالبأبيفعن

قريشمنامرأةبجنازةأتيرفعفلمارأسهعندفقامرجلجنازه

فقامفصلْعليهافلانابنةفلانةجنازةهذهحمزةأبايالهفقيل

قيامهفياختلافاًرأىفلماالعدويزيادبنالعلاءوفيناوسطها

لمج!يهالثهرسولكانهكذاحمزةأباياقال:والمرأةالرجلعلى

قال:نعم.قال:قمت؟،حيثالمرأةومنقمتحيثيقوم

والترمذيداودأبورواهاحفظوا(فقالواالعلاءإلينا)فالتفت

ماجه.وابن

جميعاًجنائزتسععلىصلىأنهعمرابنعننافععنوردلما

ضفاًفصفهنالقبلةيلينوالنساءالإماميلونالرجالفجعل
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رأس3حيالالمرأةووسطالرجلرأسحيالالصبيراسويكون

ويكونالمرأةرأسحيالرأسهايكونالطفلةوهكذا،الرجل

إلاالإمامخلفجيعأالمصلونويكون،الرجلرأسحيالوسطها

يمينه.علىيقففانهالإمامخلفمكانأيجدلمواحدأيكونأن

بنعمرامرأةعليبنتكلثومأمجنازةووضعتواحداً-

سعيديومئذوالإمامجميعاًوضعازيدلهيقاللهاوابنالخطاب

وأبوسعيدوأبوهريرةوأبوعباسابنالناسوفيالعاصبن

ذلكفأنكرترجل:فقالالإماميليمماالغلامفوضعقتادة

فقلتقتادةوأبيش!عيدوأببهريرةوأبيعباسابنإلىفنظوت

وابنوالنسائيعبدالرزاقأخرجه.السنةهيقالوا:هذا؟ما

.الجارود
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الميت:دفنصفةثامناً:

لحدفيهيكونوأن)1(الرجلوسطالىالقبرتيعميقالمشروع

جنبهعلىاللحدفيالميتيوضعوأن،)2(الفبلةجهةمن

...................................................)3(الأيمن

)1(

)2(

)3(

"احفروا:لجرِوقالأحد،شهداءقصةفيعامربنهشاملحديث

منرجلولحديث"الحديث..حسنوا1ووأعمقواوأوسعوا

معغلاموأناالأنصارمنرجلجنازةفيخرجنا:قالالأنصار

الحافريوصيفجعلالقبرحفيرةعلىمجه!اللّّهرسولفجلسأبي

لرب،الرجلينقبلمنوأوسعالرأسقبل"أوصعمن:ويقول

يعمقأنيستخبانسيرينوابنالحسنوكان"الجنةفيلهعذق

ضحيح.وإسنادهداودأبوأخرجهالصدر.إلىالقبر

:قالأنهوقاصأبيبنسعدلحديث،الشقمنأفضلاللحد

ائهبرسولقعلكمانصباًاللبنعليوانصبوالحداًلي)ألحدوا

مسلم.رواه(ع!نِد

"اللحد:قاليك!ائهرسولأدطعنهمااللّّهرضيعباسابنوعن

حسن.وهوداودأبوأخرجهلغيرنا"والشقلنا

اليمينجنبهعلىقبرهفيالميت)ويجعل:الثهرحمهحزمابنقال

ويسارها=القبلةيمينإلىورجلاهورأسهالقبلةقبالةووجهه
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وجههيكشفولا،تتركبلتنزعولا)1(الكفنعقدوتحل

)3(اللبنعليهينصبثم)2(امرأهأورجلاًالميتكانسواء

ذلكفبغيراللبنيتيسرلَمفإن،الترابويقيهيثبتحتىويطين

عليهيهالثم،الترابيقيهخشب،اوأحجار،أو،ألواحمن

ملةوعلى،الله"باسمذلانب:عنديقالأنويستحب،التراب

...............................................(4)"للهارسول

!شَيواللهرسولعهدمنالإلم!لامأهلعملجرىهذاعلى-

قبلتكمالحرام"البيتالحديثفيوردوقد..(.هدايومتاإلى

حسن.وهووالترمذيداودأبورواهوأمواتاً"2أحيا

الأخلهحلالقبرمسعودبننعيمأدخللما!شَنِوالنبيأنوردلما(1)

البيهقي.رواه.بفيه

لمجي!.النبيعنيثبتولميردلمالكشفلأن)2(

ونصبلحدأ!اللّّهرسولولحد":عنهاللّهرضيعليلحديث)3(

.المتقدمسعدولحديث،الحاكمأخرجهنصبأ"اللبنعليه

قال:!يأنهادثهرسولعنعنهادلّّهرضيالبياضيلحديث)4(

فييوضعحينيضعونهالذينفليقلقبرهفيوضعإذا"الميت

وهوالحاكمأخرجه"اللّّهرسولملةوعلىوباللّّهاللّهباسماللحد

في=الميتوضعإذاكان!النبيأنعمرابنولحديث.حسن
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شبرقدرالقبرويرفع

.)3(بالماءويرش،)2(ذلك

)1(

235

تيسرانحصباءعلىويوضع

1(

2(

3(

إذا":روايةوفياللّه"رسولسنةوعلىالله"بسم:قالالقبر=

ادله"رسولملةوعلىادلهبسمفقولواالقبورفيموتاكموضعتم

ماجه.وابنوالترمذيداودأبوأخرجه

ونصبألحدع!يهالنبي"أن-عنهاللّهرضي-جابرلحديث(

ابنرواهشبر"مننحوأالأرضمنقبرهورفعنصبأاللبنعليه

حسن.وهوحبان

اكشفيأمهيافقلتعائشةعلى)دخلت:قالالقاسملحديث(

ليفكشفت-عنهماادثهرضي-وصاحبيهطالنبيقبرعنلي

العرصةببطحاءمبطوحةلاطئةولامشرفةلاقبورثلاثةعن

صحيح.وهووالحاكمداودأبورواهالحمراء(

قبرعلىرشع!هالنبيأدتوروي،الترابليتماسلشالماءرش(

السنةشرحفيالبغويرواهحصباء"عليهووضعابراهيمابنه

وقدسنةوغيرهكحجرالفبرعلىعلامةووضعضعف،وفيه

ووضعهبحجرمظعونبنعثمانقبرعلّم!لَخيجالنبيأنثبت

منماتمنإليهوأدفنأخيقبربهاأتعلم:وقالرأسهعند

والتجصيصالبناءأما.صحيحوهوداودأبورواه"أهلي

!لًخوِر=اليّهرسولنهى:عنهالثهرضيجابرلقولفمحرمةوالكتابة
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لأنللميت؛ويدعوالقبرعنديقفواأنللمشميعينويعشرع

:وقالعليهوقفالميتدفنمنفرغإذاكانتج!ي!النبي

.(1)"يسأللاَنافإنه،التثبيتلهواسألوا،لأخيكماستغفروا"

لأن؛الدفنبعدعليهيصلىأنعليهيصللملمنوينترعتاسعاً:

فإن،فاقلشهرحدودفيذلكيكونأنعلى)1(ذلكفعلص!النبي

عنينقللَملأنهالقبر؛علىالصلاةتشرعلمذلكمناكثرالمدةكانت

.)2(الميتدفنمنشهربعدقبرعلىصلىانهلمج!يمالنَّبِي

مسلمرواه"عليهيبنىأوعلبهيقعدأوالقبريجصصأن=

."..عليهيكتب"وأنالترمذيوزاد

ادلّهرضي-عثمانعنصحيحوهووالحاكمداودأبوأخرجه(1)

القرآنقراءةوكذلكبدعةهوبليجوزفلاالتلقينأما-عنه

.الفيعند

بقبرجميماللّّهرسولمر:قال-عنهمااللّّهرضي-عباسابنعن)2(

آذنتمونيأدلا:قالالبارحةقالواهذادفن"متىفقالليلاًدفن

خلفهفصففنافقامنوقظكأنفكرهناالليلظلمةفيدفناهقالوا:

المسجدتقمكانتالتيالمرأةقصةوفي.عليهمتفق"عليهفصلى

عليه.متفقعليها"فصلىندلوهقبرهعلى"دلونيقال

عليهاصلىقدمفلماغائبع!يروالنبيماتتسعدأمأنوردلما)3(

.الترمذيرواهشهر.لذلكمضىوقد
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لقول،للناسطعاماًيصنعواأنالميتلأهليجوزلاعاشراً:

كنا-عنهادلهرضي،الجليلالصخابي-البجليعبدادلهلنجرير

النياحة.منالدفنبعدالطعاموصنعةالميتأهلإليالاجتماعنعد

.)1(حسنبسندأحمدالإمامرواه

لأقاربهويشرعبأس،قلالضيوفهمأولهم،الطعامصنعأما

بموتالخبرجاءهلماع!يمالنبيلأن؛الطعاملهميصنعواأنوجيرانه

يصنعواأنأهلهأمرالشامفي-عنهادلهرضي-طالبأبيبنجعفر

.)2("يشغلهمماأتاهم"إنه:وقالجعفر،لأهلطعاثعاً

للاكلغيرهمأوجيرانهميدعوأنالميتأهلعلىحرجولا

مننعلمفيمامحدودوقتلذلكوليس،إليهمالمهدىالطعاممن

.)3(الشرع

والأحرْانالماَتميقيمونولاالطعامللناسالميتأهليصنعفلا)1(

عليها.تدلمظاهرلذلكويضعون

وصنعة،صحيحوهووأحمدماجهوابنوالنسائيداودأبوأخرجه2()

لهموكفايةعليهمسروروإدخاللهمتعزيةفيهالميتلأهلالطعام

ذلك.عنالمصيبةأشغلتهمفقدبطعامهمالانشغالعن

وقدبهاأتىالتعزيةفيالفائدةرأىمتىبلأيامثلاثةفييحدفلا)3(

وتصبيرتسليةوالتعزيةأيامثلاثةبعدجعفرآللمجي!النبيعزى

ونثبيت.
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منأكثرميتعلىالإحدادللمرأهيجوزلاعشر:حادي

أربعةعليهتحدأنعليهايجبفإنهزوجها،علىالاأيامثلانة

لثبوت؛الحملوضعفالىحاملأتكونأنإلا،)1(وعشراًأشهر

.)2(بذلككلي!النبيعنالصحيحةالسنة

وثيابوالحليالزينةتتركأنللمرأةفيجوزالزينةتركالإحداد(1)

الزينة

الزوح،علىالإحدادعليهاويجب،أيامثلاثةمدهقريبهالموت

فدعتحبيبةلأمحميمتوفيقالتسلمةأمبنتزينبفعن

سمعتلأنيهذاأصنعإنماوقالتبذراعيهافمسحتهبصفرة

الاَخرواليومباتلّهتؤمنلامرأةيحللالا:يقولءلمجيالهاللّهرسول

متفقوعشراً"أشهرأرنعةزوجعلىالاثلاثفوقتحدأن

عليه،

،!حَملَهُنَّيَضَغنَاناجَلُهُنالاحمالِوَاوْلَت:)تعالىالثهلقول)2(

فلمحاملوهيعنهاتوفيزوجهاأنالأسلميةسبيعةولحديث

اللّهرسولفأتيت:قالت،وفاتهبعدحملهاوضعتأنننشب

حملي.وضعتحينحللتفدبأنيفأفتانيذلكعنفسألتهجم!يم

عليه.متفق
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وأالأقاربمنأحدعلىيحدأنلهيجوزقلاالرجلأما

)1(.غهم

للدعاءوآخروقتبينالقبورزيارةللرجاليشرععشر:ثاني

لمجيم:النبيلقول؛بعدهوماالموتوتذكر،عليهموالترحملهم،

فيمسلمالإمامخرجه."الآخرةتذكركمفإنهاالقبور،"زوروا

نأالقبورزارواإذاأصحابهيعلمع!يووكان،)2(صحيحه

وانا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلاميقولوا:

اللهيرحم،العافيةولكملنااللّّهنسأل،لاحقونبكمالدّهشاءان

.)3("والمستأخرينومنكممناالمستقدمين

.بالرجالوليسبالنساءخاصالإحدادلأن(1)

فيوترغبالدنيافيوتزهدالاَحرةتذكرسنةالقبورزياره)2(

نهيتكملمجيم:"كنتالنبيلقول،القلبوترقق،الصالحالعمل

العينوتدمعالقلبتُرقفانهافزوروهاألاالقبورزيارةعن

حسن،وهوالحاكمأخرجههجرا"تقولواولاالآخرةوتكر

محدد.وقتللزيارهوليس

تتضمن:للمقابرالشرعيةوالزيارة،وغيرهمسلمأخرجه)3(

.نارأوجنةإلىماَلهموأنوالموتىالموتبذكرالزائرانتفاع(أ

والاستغفار.والدعاءعليهبالسلامإليهوالإحسانالميتنفع2(
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لعنع!ي!الرسوللأنالقبور؛زيارةلهنفليسالنساءأما

وقلة،الفتنةزيارتهنمنيخشىولأنَهن،)1(القبورزائرات

الرسوللأن؛المقبرةإلىالجنانزاتباعلهنيجوزلاوهكذاالصبر،

فيأوالمسحد،فيالميتعلىالصلاةأما)2(ذلكعننهاهنع!يد

.)3(جميعاًوالنساءللرجالمشروعةفهيالمصلى

صحيح.وهوشيبةأبيوابنماجهوابنالتؤمذيأخرجه(1)

!م.النبيعنهانهىوقدتجوزلاللمقابرالنساءزيارة)2(

مراحل:علىكانتالقبوروزيارة

عننهيتكم)كنتب!ي!لقولهوالنساءالرجالعلىالتحريم1(

.بالإسلامعهدحديثيكانوالأخهمالحديث.(القبور.زياره

نذكركمفانهافؤوروهاألاجمميِملقولهللجميعالرخصة2(

الاَخرة.

تجتمحوبذلكالنساءعلىوالتحريمللرجالالاستحباب3(

بازبنعبدالعزيزشيخنامنسمعتهالتفصيلوهذا،الأدلة

تسلّمهلبالمقبرةمرتإذاالمرأةعنالثهيرحمةوسئل،الثهرحمه

.الزيارةمننوعلأنهتسلملافأجابالموتىعلى

وقاصأبيبنسعدتوفيلماعائشةأنسلمةأبيبنعبدالرحمنعن)3(

فأنكر=عليهأصليحتىالمسجدبهادخلوا:قالت-عنهالله-رضي
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ابنييفعلىالثهرسولضلىلقدإوالثه:فقالتعليهاذلك=

نأالحديثفدل.مسلمرواه(وأخيهسهيلالمسجدفيبيضاء

.الجنازةعلىتصليالمرأة
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جمعه.تيسرماآخرهذا

وا-لهمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةوحدهتئهوالحمد

)1(.ويبه

فجزاهالأمةلعامةالمهمةالدروسهذه-اليّهرحمه-الشيخختم()1

يجعلناوأنحسناتهموازينيثقلوأنالجزاءخيرالأمةعنالثه

وصلىولشيخنا،لنايغفروأن،الصالحينوأوليائهعبادهمنصماياه

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلمالثه

كتبه

الطويانإبراهيمبنصالحبنأحمد

هـ4/2/65141الأحديوم

عصرا4ًو55الساعة

فيالأخبر-اللهرحمه-الشيختعديلعلىالحاشيةتعديلتم

عصراً)5(هـالساعة34261//61الاثنيننوم

السعودية.العربيةالمملكةعاصمةالرياضفي

ورضوانهبواسعرحمتهشيخنايتغمدأنوجلعزسائلاًالمولى

أجمعين.وصحبهكهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماتتهوصلى

!!يه!!ي
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الفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006المقدمة

000000000000000000000000000000000000000000000000008المؤلفحياةعننبذة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000013المؤلفمقدمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000051الأولالدرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000051الفاعةاسماء

00000000000000000000000000000000000000000000000000016الفاتحةسورةفضل

00000000000000000017......ء.....................الفاتحةسورةتضمنتهما

00000000000000000000000000000000000000000000000000018الفاتحةسورةمعاق

0000000000000000000000000000000000000000000000000022الزلزلةسورهمعاني

00000000000000000000000000000000000000000000000052العادياتسورةمعاق

000000000000000000000000072القارعةسورهمعاق

0000000000000000000000000000000000000000000000000092التكاثرسورةمعاني

00000000000000000000000000000000000000،00000000000013العصرسورةمعاني

00000000000000000000000000000000000000000000000000023الهمزةسورةمعاق

000000000000000000000000000000000000000000000000000033الفيلسورةمعاق

00000000000000000000000000000000000000000000000000043دريسسورهمعاني

0000000000000000000000000000000000000000000000000053الماعونسورةمعاني
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000000000000000000000000000000،0000000000000000000037الكوثرسورةمعاني

0000000000000000000000،000000000000000000000000038الكافرونسورةمعاني

00000000000000000000000000000000000000000000000000054النصرسورةمعاني

000000000000000000000000000000000000000000000000000014المسدسورةمعاق

0000000000000000000000000000000000000000000000043الإخلاصسورةمعاني

0000000000000000000000000000000000000000000000044المعوذتينسورتيفضل

54..!....!............................................الفلقسورهمعاني

46..........-...................................ء....الناسسورةمعاني

0000000000000000000000000000000000000000000000047الشهادة:الثانيالدرس

0000047..!.....،......................................اللهإلاإلهلامعنى

00000000050000000000000000000000000000000000000000047اللّهإلاإلهلااركان

.*....000000000000000000048.............ادتّهرسولمحمداَانشهادهمعنى

000000000000000000000000000،00000000094اللّهرسولمحمداَانشهادةاركان

55.....................ء......00000،0000000000000000ادلّهإلاإلهلاشروط

05..........ء....000000000000000000000000000......................العلم

000000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000055اليقين

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051الإخلاص

000000000000000000000000000000000000000،0000000000000000000000052الصدق

................................................".......0000000052المخبة
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052الانقحاد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،0053القبول

..................................!00000000053ادلّّهدونمنيعبدبماالكفر

0000000000000000000055+...............ادلّّهرسولمحمداًأنشهادةسروط

00000000000000000000000000000000000000000000000000000055الإسلامنواقض

0000000000000000000،00000000000000000000000057اللّّهرسولمحمداًأنشهادة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000016الصلاةلف

016.."................ء.................................الصلاةوجوب

000026.+................................................+..الجماعةصلاة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000046الجمعةصلاة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000056العيدينصلاة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000067الكسوفصلاة

00000000000000000000000000000000000000000000000068...+.الاستسقاءصلاة

0000000000096......ء......................................التطوعصلاة

000000000000000000000000000000000000000000،017ووجوبهاتعريفها..الزكاة

00000000000000000000000000000000000000000027الزكاةفيهاتجبالتىالأموال

00000000000000000000000000000000000000000000000027الزكاةوجوبشروط

000000000000000000000000000000000000000000000073الأرضمنالخارجزكاة

000000000000000000000000000000000000047!..............الأنعامبهيمهزكاه
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00000000000000000000000047-................................النقدينزكاة

000000000000000000000000000000000000000000000000057التجارهعروضزكاة

00000000000000000000050000000000000000000000000057الزكاةفيمهمةمسا"

00077..ء.................................................الزكاةمصارف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000097الفطرزكاة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008رمضانصوم

00000000000000000000000000000000000000000000000008رمضانصياموجوب

0000000000000000000000000000000000000000000000008الصوموجوبشروط

000000000000000000000000000000000000000000000000018الصومصحهسروط

00000000000000000000000000000000000000000000000000000018الصيامسننمن

00000000000000028.+......+..............................الصوممفطرات

000000000000000000000000000000000000000000000000000048القضاءأحكاممن

00000000000000000000000000000000000000000000000000058رمضانشهرفضل

000000000000000000000000000000000000058رمضانشهرفيالفاضلةالأعمال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000087التطوعصيام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005098الحج

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000098الحجوجوب

000000000000000000000000000000000000000000000000009الحجوجوبشروط

0000000000000000050000000000000000000000000000000000000029الحجمواقيت
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00000000000000000000000000000000000039والعمرةالحجأرادلمنيستحبما

0000000000000000000000000000000000000000000039الميقاتوضنامنيفعلهما

..............!.0069.................................المحرمعلىيحرمما

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000079الانساكانواع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089العمرةضفه

1ْ8.َََْ...............................الإيمانأركانالثالثالدرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000801الإيماننعريف

00000000000000000000000000000000000000000000801الإيمانأركانعلىالأدلة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000901نادئهالانمان

000000000000000000011.!......!...!.....+.....،...،.....بالملائكةالإنمان

00000000000000000000000000000000000000000000000000000211بالكتبالانمان

00000000000000000000000000000000000000000000000000000113بالرسلالإيمان

0000000000000000000000000000،0000000000000000000411الاَخرباليومالإيمان

00000000000000000000000000000000000000411الاَخرباليومبالإيمانيلحقما

000000000000000000000000000000000000000000000000000000118بالقدرالإيمان

000000000000000000911.+....................................القدراقسام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000021القدرمراتب

000000000000000000000000000000121والشركالتوحيدأقسامالرابعالدرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000221الربوبيةحيدنو
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000000000،0000000000221.-.........................000005الألوهيةنوحيد

00000000000000123+............................تلصفاوالأسماءانوحيد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000،00421الشركما-

0000000126."...........+0000000000000000000000000000000005الاكبرالشرك

000000000000000000000000000000000000000000000128الأكبرالشركأنواعمن

000000050000000000000000031...؟.........................الأصغرالشرك

0000000000000000،000000000000000000000000136الإحسان:الخامسالدرس

0000000000000000000000000000000000138،الصلاةشروط:السادسالدرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000138الشرطتعريف

000000000000000138"...............".........................التمييزحد

000000000000000138....+...............................بالطهارةالمقصود

0000000000000000000000000000،00000000000000000000000913الغسلموجبات

00000000541.....-............+...،...................المستحبةالأغسال

0000،0000000000000000000000000141الثجاسةإزالة

00000000000000241!..........................................العورةستر

000000000000000000000000000000000500000000000000000000143الوقتدخول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000441القبلةاستقبال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000414النحة
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السابعالدرس

000000000000000000000000000000000000000000000000000000614الصلاةأركان

000000000000000000614..!...!.............................الركننعريف

000000000000000000000000000000000000000000000000000،146القدرةمعالقيام

00000000000000000000000000000000000000000000000000000614الإحرامتكبيرة

00000000000000000000000000000000000000147.....!............الفاتحةفراءة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000147الركوع

00000000000000000000000000000000000000147..!..........الركوعمنالرفع

000000000000000000،0000000000000000000000000000148الركوعمنالاعتدال

000000000000000148..ء.....................السبعةالأعضاءعلىالسجود

00000000000000000000000000000000000000000000000000941السجودمنالرفع

0000000000000000000000000000000000000000000000914السجدتينبينالجلسة

00000000000000،000000000000000000000000000914الأركانجميعفيالطمأنينة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000941لأخيراالتشهد

00000000000000000000000000000000000000000000941الأخبرللتشهدالجلوس

00000000000000000000000000000000000000000000000051جمي!النبىعلىالصلاة

0000000000000000000000000000000000000000000000000051*.....*.التسلحمتان

الثامنالدرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000151الصلاةواجبات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000151الواجبيف نعر
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......................الصلاةنكبيرات

.................حمدهلمناللّهسمعقول

..................الحمدولكربناقول

...............العظيمربيسبحانقول

......*.........الأعكربيسبحانقول

......................لياغفررنبالول

.........................الأولالتشهد

........ء!....ء.الأولللتشهدالجلوس

التاسعالدرس

...........................التشهدبيان

العاشرالدرس

..........................الصلاةسنن

.............................الاستفتاح

الصدعلىاليسرىعلىاليمنىاليدجعل

..............المنكبينحذواليدينرفع

.......*............اليدينرفعمواضع

........التسبيحفيالواحدةعلىالزيادة

...الركوعفيالظهرحيالالرأسجعل

.......................العضدينمجافاة

المهمةالدد!سحاشيلا

00000000151

00000000151

00000000151

00000000152

00000000152

00000000152

00000000152

00000000153

00000000154

00000000158

00000000158

00000000158

00000000915

00000000016

00000000016

00000000016

00000000161
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00000000000000000000000000000000000000000000161الصلاةفيالجلوسصفه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000261التورك

00000000000000000000000000000000000000163عمدآلعلىوالتبريكالصلاة

00000000000000000000000000000000000000000000163الأخبرالتشهدفيالدعاء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000163بالقراءةالجهر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000163بالقراءهالإسرار

000000000000000000000000000000000165الفاتحةبعدالقرآنمنتبسرمافراءة

عشرالحاديالدرس

000000000000000000000000000000000000000000000000000167الصلاةمبطلات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000167الكلام

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000167الضحك

0000000000000000000000000000000000000000000000000000167والشربا!ل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000167العورةانكشاف

00000000000000000000000000000000000000000000000168القبلةعنالانخراف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000168الطهارةانتقاض

عشرالثانيالدرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000961لوضوءاشروط

916...ْ................................................الوضوءنعريف

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000916الن!ة
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.،...........الوضوءموجبانقطاع

.الوضوءقبلوالاستجمارالاستنجاء

.....الوضوءفيالمستعملالماءطهارة

..البشرةإلىالماءوصوليمنعماإزالة

حدثهمنحقفيلصلاة1وقتدخول

عشرالثالثالدرس

.....................الوضوءفروض

.........................الوجهغسل

..............-والاستنشاقالمضمضة

........................اليدين

........................الرأسمسح

.......................الرجلينغسل

..............................ةلالمواا

عشرالرابعالدرس

.....................الوضوءنوافض

........+.......السبيلينمنالخارج

..الجسممنالنجسالفاحشالخارج

.........................العقلزوال

دائم
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00000000916

00000000916

00000000175

00017-.....

00000000171

00000000171

00000000171

00000000172

00000،00172

00000000173

00173+..-،.

00173.....و

00000000175

00000000175

00000000175

00000000175
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175......................................*..............س..00الفرجمس

176.........ء..........".................................الإبللحماكل

000000000000000000000000000000000000176..+...........الإسلامعنالردة

176................................-.....لمالوضوءينقضلاالميتتغسيل

00000000000000000000000000000000،00000000177الوضوءينقضلاالمرأةمس

عشر:الخامسالدرمر

000000000000000000000000000000000000000178مسلملكلالممثروعةالأخلاق

0000000000000000000000178.+.....................+......الأحمفضيلة

081.....................لأ......................................الصدق

قيا00000000001.*.....+...................+...0000000000005+.......نةلأماا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000،0000183لعفافا

0000000000،000000000000000000183.ع...-.............................لحماءا

000000000000000000000000000000000000000000481ء................لشجاعةا

000000000000000000000000000481.ع..................................لكرما

0000000000،0000000000006000000000000000000000000000000000000000581الوفاء

17كا6.*..0000000000000،00000000000000..........اللّهحرمماكلعنالنزاهة

0000000000،00000000000000000000000000000000000000000000188الجوارحسن

0000000000000000000918.ْ-..................الحاجاتذوىمساعدة
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عشرالسادسالدرس

00000000000000000000000000000000000000000191الإسلامبةنالاَدابالتأدب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000191السلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000291السلامآداب

00000000000000000000000000391.-.البشاشة

91نم......................................................باليمينالاكل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000391الطعامآداب

00000000000000000000000000000000000791منهوالخروجالمسجددخولأدب

00000000000000000000000000791.ء........منهوالحروجدخدولْالمنزلأدب

000000000000000000000000000000000000000000000000991الوالدينمعالأدب

000000000000000000000000000000000000000000000000152الأقاربمعالأدب

00000000000000000000000000000000000000000000000000252الجيرانمعالأدب

000000000000000000000000000000000000000000000000000252الكبارمعالأدب

00000000000000000000000000000000000000000000000000253الصنارمعالأدب

0000000000000000000000000000000000000253+...............بالمولودالتهنئة

00000000000000000000000000000000000000000000000000452المصابفيالتعزية

ع!نرالسابعالدرس

000000000000000000000000000000000257المعاص!وان!واعالشرابمنالتخذير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000702الموبقاتالسبع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000702بالثهالشرك
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000802السحر

902.....................................ء0000000000000000000النفسقتل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000902اليتيممالاكل

512.........................................+...........000000الربااكل

0000000000000000000،000000000000000000000000000000112الزحفيومالتولى

000000000000000000000000000000000000000000000000000112المحصناتقذف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000212الوالدينعقوق

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000212الرحمقطيعة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000213الزورشهادة

0000000000000000000000000412.ء..،،....،،...،،.،..،..،..،الكاذبةالأيمان

000000000512........".......................................الجارإيذاء

0000000000000000000000000000000000000512والأموالالدماءفيالناسظلم

0000000000000000000000000000000000000000000612الأعراضفيالناسظلم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000921عنهاللهنهىمما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000921البدع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000921التصوير

عشرالثامنالدرس

000000000000000000000000000000000000000000122عليهوالصلاةالميتتجهيز

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122الميتتجهيز



ه
+ء-.ء....!،...،."ء!...الميتغسلى
.....................العسلصفه

....................الميتتطييب

.....................الميتتكفين

عليهوالصلاةبالغسلالناسأحق

..........الميتعلىالصلاةصفة

...................للفرطالدعاء

+..الميتعندالإماموقوفمكان

.................الميتدفنصفة

..........الطعامالميتأهلضنع

..................للمرأةدلإحداا

.....................المقابرزيارة

...........................الخاتمة
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222!...*...

00000000223

00000000225

00000000226

00000000228

00000000922

00000،00231

00000000231

00000000233

00000000237

00000000238

00000000923

00000000242
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