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  بيان احلكم الرشعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
 .ونوازل وقضايا مستجدة

 نرش الثقافة الفقهية املؤصلة بني أفراد املجتمع. 
  نرش املنهج الوسطي بني أفراد املجتمع, وذلك بتناول خمتلف

 .مع روح اإلسالم وسامحته القضايا اإلسالمية بام يتفق
  إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم عىل أساس تنوع االجتهاد

 .وتعدد اآلراء يف املسائل املختلفة
  تثقيف األئمة واخلطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم لإلجابة

 .واستفساراهتم عىل أسئلة اجلمهور
 سم, مشاركة املجتمع مشاركة فقهية يف املناسبات واملوا

وذلك من خالل إصدار املطويات وغريها والتي تتناول 
 .هذه املناسبات من الوجهة الرشعية

  إصدار املطويات يف القضايا التي تطرأ عىل الساحة وهتم
كم احلاملجتمع وتشغله وتدعو احلاجة إىل معرفتها وبيان 

 .الرشعي فيها
  هم ؤوإهدااالعتناء باملهتدين اجلدد من حيث إشهار إسالمهم

 .الكتب النافعة بلغاهتم
אא
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َ  , وأشهدُ احلكيمِ  كرِ الذِّ  نزلِ مُ  العاملنيَ  ربِّ  هللاِ  احلمدُ   هُ وحدَ   اهللاُ إالَّ  أن ال 
W﴿    F   E  D  C  B  Aالكريمِ  كتابهِ  يف حمكمِ  له القائُل  ال رشيَك 

  H  GKJ  I  Q  P  O  N  M   LR  V  U  T  S ﴾ ]٢٢: الزمر[ 
ْمَحةِ  ُت ثْ عِ بُ > :القائلِ  عىل اهلادي األمنيِ  المُ والسَّ  الةُ والصَّ  رواه [< بِاحلَنِيفيَِّة السَّ

ْسالُم اإلِ > :, والقائلِ يسريِ , والتَّ محةِ , والرَّ وحيدِ ىل التَّ عَ  القائمِ  ينِ أي بالدِّ   ;]أمحد
  .اإلسالمِ  التي كانت قبَل  نوَب الذُّ  طُ سقِ أي, يُ  ;]رواه مسلم[ <َجيُبُّ َما َقبَْلهُ 

  :أما بعد

وا َجلُ وَ  نْ ِملَ  ربيكاِت هاين والتَّ التَّ  زفَّ أن تَ  الكويِت  يف دولةِ  اإلفتاءِ  إدارةَ  رسُّ فإنه يَ 
 اٍح ن انِرش مِ  ;مهِ وِس فُ ها يف نُ رَ أثَ  نَ دوجِ يَ َس  كَّ تي ال َش , والَّ ِرضةِ النَّ  اإلسالمِ  ياضِ إىل رِ 

م, كام وِهل قُ عُ  نْ مِ  دِ قائِ العَ  اِت َض ناقِ تَ ن مُ مِ  ثريٍ كَ  الِ وَ , وزَ مِ هْ يف الفَ  نٍ ْس ُح , وَ رِ دْ يف الصَّ 
  .مياِهتِ ة يف َح يَّ يقِ قِ احلَ  ةَ اَح الرَّ  ونَ دُ جِ يَ َس 



 ث  

 , أو بعضِ يف احلياةِ  وائِق العَ  بعضِ  وجودِ  عدمَ ال َتعني  احةُ الرَّ  هذهِ  وإْن كانْت 
: ; تصديقًا لقوله تعاىللِعباِدهِ  , والَّتي ِهَي مْن َمتحيِص اهللاِ جةِ املزعِ  املشكالِت 
﴿s t u v w x y z {   |    } ~ � ¡ ¢ ¤£ 

¥ ¦ §     ¨ © ª  ﴾ ]َك أنَّ لكنّنا عىل يقٍني  ;]٣−٢: العنكبوت 
  .إْن شاَء اُهللا تعاَىل  اجِح يف هذا االختيار النَّ  احلقيقيُّ  ُح ابِ الرَّ  أنَت 

אאא(املوسوم بـ  ذا الكتاَب م هَ كُ بإهدائِ  مُ نتقدَّ  لذلَك 
َنِة ِمْن إِداَرِة اِإلْفتاِء, يف حِث الِعْلِميِّ البَ  ِوْحَدةِ  من إِْعدادِ  ,)א   :املكوَّ
  اً ــرئيس    تركي عيسى املطريي/ الشيخ
  عضواً       أيمن حممد العمر/ الدكتور
  عضواً     مسعيعبدالسالم نورالدين / الشيخ
  عضواً     سامل أمحد عبد الوهاب/ الشيخ

; عاَىل تَ  اهللاُ  اءَ َش ن إِ  دِ لْ اخلُ  ةِ نَّ ىل َج م إِ كُ ريقَ طَ  هِ ُينري بِ  نْ أَ  الَقديرَ  الَعيلَّ  اهللاَ  َساِئلنيَ 
ن ُمجلًة مَن املسائِل الَّتي  ;حيُث إنَّه كتاٌب شامٌل  يف  هاجهلُ املسلَم  سعُ ال يَ يتضمَّ

ينِ    . الدِّ

  هذا ونسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد
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احلمد هللا رب العاملني, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ويل 
الصاحلني, وأشهد أن حممداً عبده ورسوله, صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه 

 −:وبعد .أمجعني
ىص; قال اهللا  إن نعم اهللا ف : عىل اإلنسان كثرية وجليلة, ال تُعدُّ وال حتُ
﴿\   ] ̂ _ ̀ a ﴾)١(.  

فِّق العبدَ  نعم اهللا  أجلُّ و املستقيم,  إىل رصاطه وأعظمها عىل اإلطالق, أن يُوَ
: تعاىل ; قالتضاه, وأمر الناس أن يتعبدوه به, ودينه احلق الذي ارالقويم هوطريق

﴿k l m n o  p q r s t u﴾)٢(. 
إذْ هبا تكون السعادة  ;يُنعم هبا عىل العبدة إن ذلك أجلّ نعمة, وأعظم هديَّ 

  : ﴿° ±  ²قال اهللا  ;والراحة يف الدنيا, والنجاة والفوز العظيم يف اآلخرة
                                                            

 .)١٨(, اآلية سورة النحل (١)
 ).٣( ة, اآلياملائدةسورة ) (٢



  ح  

³    ́   µ         ¶ ̧    ¹  º   »       ¼       ½   ¾ ¿    À Á   ﴾)١(. 
هو دين وسواه,  ن غريه, وال حقّ الذي ال دياإلسالم هو دين اهللا ملا كان و
, القائم عىل وهو دين رة التي فطر اهللا الناس عليها, الفط األنبياء واملرسلني مجيعاً

اهللا  فإنَّ  توحيد اهللا تعاىل , وإفراده بالعبادة, واالستسالم واالنقياد لرشعه;
 ̀ _﴿ :تعاىل كام قال ;سواه اآلخرةيف  من الناس قبلَ يَ  لن سبحانه وتعاىل

a b   c d e f g h i j k ﴾)وهاإلسالم ف; )٢ 
  .الطريق الوحيد للسعادة والنجاة والفوز يف الدارين

عىل دعوة الناس مجيعاً إىل اإلسالم, حرصاً شديداً  ملسو هيلع هللا ىلصحرص النبي ولقد 
 وال طريقةٍ  من سبيلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصترك  فام ;يتهم إىل توحيد رب األرض والسامءوهدا

حرصاً  اإلسالم إال واتبعها وسلك سبيلها;لدعوة الناس وهدايتهم إىل  مرشوعةٍ 
 H I J   K L﴿ :له , حتى قال اهللا لنجاهتم ورجاءً  ,سعادهتمعىل 

M ﴾)وهدايتهم بسبب عدم إيامهنم واهلمِّ  ك قاتل نفسك من الغمِّ لعلَّ : أي; )٣. 
كانت فرحته , إىل اإلسالم عظيامً عىل هداية الناس ملسو هيلع هللا ىلصكان حرصه كام و

 الناس أكثر والسالمعليه الصالة فهو  ;عظيمة بمن يدخل اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصوسعادته 
 ,, وما يرتتب عليها من السعادة والنعيم املقيمهذه النعمة ردْ اللة وقَ راكاً جلإد

  ¢ ¡ � ~ { |﴿: وصفه بقوله ملّا وصدق اهللا 

                                                            
 ).١٠٨−١٠٧(, اآليتان سورة الكهف) (١
 .) ٨٥(, اآلية سورة آل عمران )(٢
 .)٣(, اآلية  سورة الشعراء)  (٣



  خ 

£ ¤     ¥ ¦ § ̈         ©     ª  ﴾)١(. 
 ;هبذه النعمة العظيمة هعلي اهللا  أنعمممن  ,وحيث إنك أهيا املسلم اجلديد

مما حيقق لك  ; ومبادئه هوتعاليمدينك  أحكام احلاجة إىل معرفةفأنت يف أمسِّ 
سالمة املعتقد, وصحة أداء املفروض من العبادة, وأسس التعامل مع املجتمع 

لك فجمعنا ; اإلسالم دين عىل غري نال يزالوأولئك الذين السيام  من حولك;
 :أسميناهيف كتاب واحد  إىل معرفتهاتاج حتاألحكام واملسائل التي  أهمَّ 

)אאאאِ ( 
ته, وحترير العظيم أن نكون وفقنا يف اختيار موضوعا يلِّ راجني من اهللا العَ 

 .مسائله
ة ساموي منهج رباين ورشيعةأن دين اإلسالم إىل ونود التنويه يف هذا املقام 

جيتهدون يف العلم والفهم;  أما البرش فام يزالونمعصومة من اخلطأ واالنحراف, 
إىل أن يرث اهللا األرض ومن  فمنهم من يصيب ومنهم من خيطئ, وهم عىل ذلك

فمن اهللا وحده, وما كان  صوابمن  هفام كان في نا;دافهذا جهدنا واجته ;عليها
 .من خطأ أو زلل فمن أنفسنا ومن الشيطان, واهللا ورسوله منه بريئان 

אW 
 :سار العمل يف هذا الكتاب وفق املنهجية التالية  قدل
بسيطة, يسهل عىل املسلم ولغة  ة سهلةررص عىل تقديم الكتاب بعبااحل )١

 .التزامها وتطبيقها ثمَّ  ومن ,اجلديد فهمها واستيعاهبا
                                                            

 .)١٢٨(, اآلية  سورة التوبة) (١



  د  

االقتصار يف الكتاب عىل ذكر أهم املسائل التي تبرص املسلم اجلديد ) ٢
يسعه جهله, وكذلك األحكام التعبدية العملية املفروضة بعقيدة اإلسالم; مما ال 

 .التي ال يسعه تركها
ومراعاة ما  ,الفقهيةاملسائل  عامةء يف مذهب مجهور العلام عىل دعتامالا) ٣

ون اإلسالمية واللجان املنبثقة هيئة الفتو بوزارة األوقاف والشؤصدر عن 
احلرص عىل ذكر بعض األدلة من الكتاب والسنة الصحيحة دون  مع عنها,

 .مراعاة حلال املسلم اجلديد; رغبة يف االختصار والتبسيط ;تطويل واستطراد
األول يتناول  الفصل:  أربعة فصولتم تقسيم موضوعات الكتاب إىل ) ٤

اإليامن  أهم املسائل يف بابتعريفاً جممالً بدين اإلسالم, والفصل الثاين يتناول 
حكام الفقهية والواجبات يتناول مجلة من األف لثالثا أما الفصلوالتوحيد, 

األخري يتناول أحكام و والفصل الرابع, التي ال يسع املسلم جهلها التعبدية
 .العالقات االجتامعية واملالية للمسلم اجلديد

 هذا انَّ ل مِ يتقبَّ أن ال وعَ  لَّ  جَ نترضع إىل املوىلَ إال أن يف اخلتام; ال يسعنا و
, وأن ينفع به ويبار هالعمل, وأن جيعله صاحلاً ولوجه ك فيه, إنه سبحانه خالصاً

دنا يِّ عىل سَ  كَ وبارَ  مَ وسلَّ   اهللاُ, وصىلَّ الوكيلُ  مَ عْ نا ونِ سبُ حَ  ووه, كفيلٌ  مجيلٍ  بكلِّ 
 .أمجعنيَ  هِ بِ حْ وصَ   آلهِ ىلَ وعَ  دٍ نا حممَّ بيِّ ونَ 
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 ٌ ل لكل أحدٍ من إن من أخصِّ خصائص دين اإلسالم أنه دين ميرسَّ ومسهَّ

البرش; ألن العالقة بني اإلنسان وربِّه عالقةٌ مبارشةٌ ال حتتاج إىل واسطة; فهو أينام 
خول يف غبتَه يف الدُّ اإلسالم; دين  كان يستطيع أن يتَّصل مع ربِّه وخالقه, ويُعلن له رَ

  ¼ «﴿: تعاىل لخ; قالإ... سواءٌ كان يف بيته, أم يف عمله, أم يف بستانه
½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë 

Ì Í  ﴾ ]١٨٦: البقرة[. 
كتَ  بْتَ يف دينِ اإلسالم; رأيتَ وأدرَ غِ فها أنت أخي املسلم اجلديد; يا من رَ

لَ أحدٍ من البَرش, خولَ يف اإلسالم مل يتَطلَّبْ تَدخُّ تَه عىل  كيف أنَّ الدُّ وافقَ وال مُ
كت ل لتَ أنَّك حرَّ فتَيكَ لتَنطقَ بأعظم مجلتنيذلك, بل إنَّ غايةَ ما فَعَ : سانَك وشَ

إقراراً وتصديقاً هبام وبام ) أشهد أن ال إله إال اهللا, وأشهد أن حممداً رسول اهللا(
نتاه من  :تضمَّ

بوديَّة هللا سبحانه وتعـاإلق −أ  ه ال رشيكَ له, وال نِ ـرار بالعُ , ـاىل, وحدَ   دَّ
يِهِ  هِ وهنَ , واخلضوع واالنقياد ألمرِ ثيلَ ال مَ  .وَ

اء واملرسلني, ه, وخاتم األنبيو عبد اهللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلصداً رار بأن حمماإلق −ب



  ر  

َى عنه, وتصديقه  ه فيام أمرَ به, واجتناب ما هنَ باعُ أرسله للبرش كافة, وأنه جيب اتِّ
 .يف كلِّ ما أخربَ به

سلامً  تَ مُ هادتني, رصِ ت هذه املعاين يف قلبك, ونطَقتَ بالشَّ فإذا استقرَّ
, ل كَ ما للمسلمني من حقوق, وعليكَ ما عليهم من واجبات, نُجلِّيها صادقاً

دَ يف حتقيق  تهِ ِدَّ وجتَ , وجتَ لكَ يف صفحات هذا الكتاب; لتَعبدَ اهللاَ عىل نورٍ وبصريةٍ
راتب اإليامن  .أعىل مَ

 , لبَكَ ثبِّتَ عىل اهلُد قَ , وأن يُ كَ وإيامنِكَ بارك لكَ يف إسالمِ فنسألُ اهللاَ أن يُ
رزُ  يبٌ ويَ ميعٌ قَريبٌ جمُ , إنَّه سَ بادتِكَ دادَ يف عملِكَ وعِ  .قَكَ التَّوفيقَ والسَّ
 



 
 

    



 

 



flÁ�Å’\;‡b
‹˜à¸\;!\;Åfi¡



 

 



 

 ٥

 
 
 

א 
אא 

  

بديٍن ختم به سائر األديان ,  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا سبحانه وتعاىل نبيه حممدًا  لقد أرسل
وجعله حاكًام عليها وناسخًا ألحكامها, وقد تكفل اهللا بحفظه من التحريف 

ووصفه بأنه الرصاط املستقيم الذي من سلكه نجا يف الدنيا واآلخرة, والتغيري , 
اإلنسان عن  عني انتكاَس ه تَ وهلك ; ألن خمالفتَ  ومن حاد عنه وسلك غريه ضلَّ 

 © §¨   ¦ ¥ ¤﴿ :; قال تعاىلله عليهابَ فطرته التي فطره اهللا وَج 
ª « ¬ ® °¯ ± ² ³  ́ ﴾ ]٣٠:الروم[.   

WאאW  
لقد خلق اهللا النفس البرشية متيل إىل كل ما فيه خري وصالح ومنفعة , وتنفر 
من كل ما فيه رش وإفساد ورضر; فأنت ترى اإلنسان يميل بطبعه إىل الطعام 

ب املفيد, وينفر منه إذا كان خبيثًا ضارا, وتراه يميل إىل مصاحبة والرشاب الطيِّ 
ضلة , وينفر من كل ذي خلق قبيح وسلوك ذي اخللق الكريم والصفات الفا



 
 
 

 ٦

אאא ©¨

ر من كان متصفًا بالكامل وتقدير  فيوليه كل احرتام ;رذيل, وهو حيب وحيرتم وُيقدِّ
وتبجيل, يف حني أنه ال يعامل من كان متصفًا بالنقص والعجز والضعف بمثل 

  . هذا احلب واالحرتام والتقدير
 قلوَب ال فجعلوَقْلبِه ; هذه هي الفطرة التي خلقها اهللا يف نفس اإلنسان 

, األعني قابلة ألن ترى, وخلق اآلذان قابلة ألن تسمع لق, كام َخ احلقِّ  لة لقبولِ مؤهَّ 
ت بسبب  احلقِّ  عىل قبولِ  باقيةً  هذه القلوب ما دامتو أدركته واهتدت إليه, وإذا تغريَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷فعن عياض اهلوى والشهوات ضلت عن احلق واتبعت الباطل; 
مْ :  تَعَاىلَ يَقُولُ اهللاُ > :قال لَيهِ تْ عَ مَ رَّ حَ , وَ ياطِنيُ مُ الشَّ تَالَتْهُ اءَ فَاجْ نَفَ بادِي حُ لَقْتُ عِ إِينِّ خَ

ُمْ أَنْ  هتْ رَ أَمَ , وَ مْ لَلْتُ هلَُ ا أَحْ ِ مَ لْطَاناً كُ يُرشْ لْ بِهِ سُ ْ أُنْزِ ا ملَ    .]رواه مسلم[ <وا يب مَ
د إال وهو عىل الفطرة التي خلقه أنه ما من إنسان يول ملسو هيلع هللا ىلص لقد أخرب النبيو

  ; فعن ذه الفطرة ه اهللا تعاىل عليها, حتى يأيت من املؤثرات اخلارجية ما يغري
اهُ >: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷أيب هريرة  أَبَوَ ةِ, فَ طْرَ ىلَ الفِ ولُودٍ يُولَدُ عَ لُّ مَ انِهِ  كُ دَ َوِّ هيُ

نْتِجُ  امَ تُ , كَ انِهِ سَ جِّ مَ يُ انِهِ وَ َ نَرصِّ يُ نْ وَ ا مِ ونَ فِيهَ ِسُّ ل حتُ , هَ اءَ ْعَ ةً مجَ ِيمَ ةُ هبَ يمَ البَهِ
عاءَ  دْ  ¯° ® ¬ » ª © ﴿: واقرءوا إن شئتم: ثم قال أبو هريرة. <جَ

   .]رواه البخاري ومسلم[ ﴾́  ³ ² ±
وليس باتباع غريه من اإلسالم  دينكون باتباع تخيربنا أن الفطرة  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

فة و مل يقل يف  ومل يأمر هبا , أال تراه تي مل يرشعها اهللاُ ل اللَ املِ الديانات املَُحرَّ
مما يؤكد أن ليدلل لنا عىل أن اإلسالم هو دين الفطرة , و; ) هِ امنِ لِ ْس أو يُ (احلديث 

لُودٍ > :يف الرواية األخرى للحديثاإلسالم دين الفطرة ما جاء رصحيًا  وْ نْ مَ ا مِ مَ
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تَّ  ةِ حَ هِ املِلَّ ذِ ىلَ هَ ولَدُ إِالَّ عَ هُ يُ انُ نْهُ لِسَ بِنيَ عَ   .]رواه مسلم[ <ى يَ
يدرك بوضوح أنه احلق الذي جيب  ف عىل تعاليم اإلسالممن يتعرَّ إن 

   :; فهي تراعي الفطرة السليمة وترعاها وال تتمرد عليهااتباعه; ألن تعاليمه 
وبيده امللك كله,  ,لق الكون كلهاخ ;ر بعبادة اهللا وحده ال رشيك لهتأم) ١

يشء قدير, ومقتىض الفطرة السليمة أن من اتصف بالكامل كان  وهو عىل كل
  !مستحقًا لالحرتام والتقدير, فكيف بمن كان كامله مطلقًا ال منتهى له وال حدود?

الطيبات وحرمت اخلبائث; ألن الفطرة تعاليم الرشيعة أباحت و) ٢
   .وتنفر من كل خبيث  ,السليمة متيل إىل كل طيب

األخالق والفضائل وهنت التحيل بكريم عىل م تعاليم اإلسالوحثت ) ٣
  .ذائل والقبائح; ألن النفوس املستقيمة حتب كل حسن وترفض كل قبيحعن الرَّ 

مَّ > :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :قال ÷ عن أيب هريرة نِ ثُ يْ اءَ دِ  ; يفأُتِيتُ بِإِنَ َ أَحَ ا مهِ
رِ يف وَ  ,لَبَنٌ  رٌ , فَق اآلخَ ْ بْ : الَ مخَ َ ُ  ارشْ ئْتَ أَهيَّ تُهُ ام شِ بْ ِ بَنَ فَرشَ تُ اللَّ ذْ أَخَ يلَ يلِ . , فَ قِ : فَ

ذْ  ةَ اتَ أَخَ طْرَ تُكَ لْفِ تْ أُمَّ وَ رَ غَ مْ تَ اخلَ ذْ ا إِنَّكَ لَوْ أَخَ   .]رواه البخاري ومسلم[ < , أَمَ

W؟א  
 من ةٍ مَّ أو أُ  هِ ينِ عَ بِ  ما من ديانة عىل وجه األرض إال وترجع يف نسبتها إىل رجلٍ 

ة وذيَّ , والبُ <صارىالنَّ >نسب إىل ة تُ , والنرصانيَّ <وذاَهيُ >نسب إىل ة تُ ; فاليهوديَّ ممِ األُ 
  ., وهكذا < وذابُ >نسب إىل تُ 

: صفة خاصة يتضمنها ذلك االسم وهي فإنه يرجع يف نسبته إىل< اإلسالم>أما 
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, فاهللا ملن رشع هذا الدين وأمر باتباعه االستسالم واالنقياد واخلضوع واالمتثال
; ألن املسلم جيب عليه أن يستسلم هللا تعاىل بتوحيده <اإلسالم>تعاىل سمى دينه 

  . واإليامن به , وينقاد ألمره وهنيه امتثاالً وطاعة من غري اعرتاض وال صدود 
ا الدين ليس من صنع أحد يدل عىل أن هذ< اإلسالم>وبذلك يظهر أن لفظ 

ة من األُ  , وإنام غايته أن يتصف مجيع الناس مممن البرش, وال هو خاص بُأمَّ
  .بصفته التي متيزه 

 ملسو هيلع هللا ىلصين الذي جاء به حممد بمفهومه اخلاص الذي هو الدِّ < اإلسالم>وال خيرج 
; فلقد قامت دعوته عىل إخراج < اإلسالم>يصة التي يتضمنها اسم صِّ عن هذه اخلِ 

تعاىل واخلضوع  الناس من العبودية للخلق واهلوى والشهوة إىل جتريد العبودية هللا
  .ما هنى عنه كل له سبحانه , واالنقياد والطاعة لكل ما أمر به واجتناب 

استسالم هللا تعاىل بالتوحيد, وانقياد له بالطاعة; حتى يستقر : <اإلسالم>ـ ـف
حبه يف قلب املسلم, وهو تنقية وتصفية للقلب من الرشك والكفر بجميع صوره 

: فقال ملسو هيلع هللا ىلصب املسلم; كام أرشد إىل ذلك النبي ومعانيه, حتى تنخلع شوائبه من قل
فَ يفِ النَّارِ > قْذَ هُ أَنْ يُ رَ امَ يَكْ رِ كَ فْ ودَ يفِ الْكُ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ   . ]رواه البخاري ومسلم[< وَ

WאאW 
إن كل إنسان عىل هذه األرض جيب أن يكون مستسلًام هللا تعاىل, خاضعًا 

, مطيعًا ألمره, جمتنبًا لنهيه, بقطع النظر عن اختالف الزمان واملكان, ولكن لام له
الباطل,  بّدل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواهتم, انحرفوا عن احلق واتبعوا
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أرسل اهللا تعاىل الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إىل طريق اهلداية واتباع احلق , ف
 A B C D E ﴿: قال تعاىل  ;والعودة هبم إىل توحيد اهللا وعبادته

F G H I J K L  M N O﴾ ]فمن استجاب هلم كان  ]٢٥:األنبياء ,
 § ﴿: الذي سمى اهللا به عباده املوحدين ; قال تعاىل < مسلم>مستحقًا لوصف 

¨ © ª «﴾ ]٧٨: احلج[.  
, وأن القرآن الكريم أن دعوة األنبياء كانت دعوة إىل اإلسالم  أخربناوقد 

 q r s t ﴿:  |فقال عن نوح  من اتبعهم كان من املسلمني;
u﴾ ]وقال عن إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم  ]٧٢: يونس , :﴿Q 

R S T U V W X Y ﴾ ]وقال يف وصية  ]١٢٨: البقرة ,
 ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ © ¨﴿:  ألبنائه |يعقوب 
´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  

Á Â Ã Ä ﴾ ]وقال عن موسى ]١٣٣: البقرة ,|  :﴿ j k         l 
m n o p  q     r﴾ ]وقال عن يوسف ]٨٤: يونس ,| :﴿ Ä 

Å Æ Ç﴾ ]وقال عن سليامن  ]١٠١: يوسف ,| :﴿� ¡ 

 a b c d e f ﴿:  |, وقال عن لوط  ]٣١: النمل[ ﴾ ¤ £ ¢
g﴾ ]وقال عن حواريي عيسى  ]٣٦: الذاريات ,| :﴿ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò﴾ ]٥٢: آل عمران[ .  
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 ,هم واحدٌ ودينَ  ,م واحدٌ فدعوة األنبياء دعوة واحدة إىل اإلسالم; ألن رهبَّ 
ةٌ >:  ملسو هيلع هللا ىلص; قال رسول اهللا −كام سيأيت−وإن اختلفت رشائعهم  وَ بِيَاءُ إِخْ  األَنْ

دٌ  احِ مْ وَ دِينُهُ تَّى, وَ ُمْ شَ اهتُ هَ , أُمَّ تٍ خوة إلا هم: الَّتوالعَ .  ]ومسلم رواه البخاري[< لِعَالَّ
  .ى هات شتَّ مَّ من أُ  ألٍب 

 h i﴿ :; قال تعاىلسل هو اإلسالمالرُّ  اهللا الذي جاء به كلُّ  فدينُ 
j k l﴾ ]كام قال , وال يقبل اهللا من اخللق غري اإلسالم]١٩: آل عمران ;
 ﴾ a b  c d e f g h i j k ̀ _﴿ :سبحانه

  .]٨٥: آل عمران[

אWאW 
ن كبري , يضم خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية , وال بد هلذا اإلسالم ُبنيا

ىلَ >: يف قوله  ملسو هيلع هللا ىلصالبنيان من أسس وأركان يقوم عليها, بيَّنها النبي  مُ عَ الَ سْ نِيَ اإلِ بُ
ْسٍ  إِ : مخَ ةِ , وَ الَ امِ الصَّ إِقَ , وَ ـهِ ولُ اللَّ سُ داً رَ َمَّ أَنَّ حمُ ـهُ وَ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ ادَ هَ يتَاءِ شَ

انَ  ضَ مَ مِ رَ وْ صَ جِّ , وَ احلَ اةِ , وَ كَ   .]رواه البخاري ومسلم[< الزَّ
אאWאא،אW 

وهذه الشهادة هي عنوان الدخول يف اإلسالم , فال بد ملن أراد الدخول يف 
  :اإلسالم أن ينطق هبا , وهي تتكون من ركنني 

  :) ال هلإ إال اهللا: (األول 
العبادة إال اهللا  وهي تعني أنه ليس هناك معبود يف هذا الوجود يستحق
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 ,وصاحلني ,وأنبياء ,فهي تنفي عبادة ما سوى اهللا من مالئكة سبحانه وتعاىل;
وقبور; ألن هذه األشياء كلها  ,وأحجار ,وقمر ,وشمس ,وأشجار ,وأولياء

اإلنساُن املخلوُق خملوقًا مثله ويرتك عبادة  خملوقة هللا رب العاملني, فكيف يعبد
وبالتايل ال تثبت العبودية إال هللا رب العاملني الذي خضع له الكون ! اخلالق?

 ̂ [ \ ] T U V  W X Y  Z ﴿: ُكلُّه بام فيه; قال تعاىل 

`_ a b c  d e f ﴾ ]١٨: آل عمران[ .  
سالم وشعاره ومفتاح عنوان اإل )ال هلإ إال اهللا( ومن هنا كانت هذه الكلمة

وانقياده لعبودية اهللا , ويتربأ  ,بطاعته يه; ألهنا تعني أن اإلنسان ُيقرُّ الدخول إل
  .ويتخلص من عبادة ما سواه , أو أن يعبد معه غريه 

د رسول اهللا: (الثاين    :) حممَّ
  :وهي  ,وهذه الشهادة تتضمن ثالثة أمور مهمة

العريب  احلق بشريًا ونذيرًا إىل الناس كافةب ملسو هيلع هللا ىلصاإلقرار بأن اهللا أرسل حممدًا ) ١
الرشك  , واألبيض واألسود , يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده ونبذواألعجمي

  .]٢٨: سبأ[ ﴾ } u v w      x y  z﴿ :قال تعاىل والكفر;
; كام  يف كل ما أخرب به ; ألنه وحي من اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوجوب تصديق النبي حممٍد ) ٢

  . ]٤−٣: النجم[ ﴾ K L M N O P Q R  S T﴿:  تعاىلقال 
هنى عنه ما  كل يف كل ما أمر به ; واجتناب ملسو هيلع هللا ىلصوجوب طاعة النبي حممٍد ) ٣

 p q r ﴿: واهللا أمر بطاعته; قال تعاىلوزجر; ألنه مبلغ عن اهللا, 
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s t  u  v w ﴾ ]٧: احلرش[ .  

אאWאW 
, بالتسليم عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة, مفتتحة بالتكبري, خمتتمة: الصالة 

ين, وأول وهي  أمرًا  تكان , ولذاما حياسب عليه العبد يوم القيامةعمود الدِّ
: النساء[ ﴾ s  ut v w x y ﴿: مفروضًا من اهللا تعاىل 

  .ولرشفها وعظيم َقْدرها فَرَضها اُهللا تعاىل يف الساموات العىل.  ]١٠٣
رشوطها  مع مراعاةوإقامتها تكون بتأديتها بإخالٍص وخشوٍع وحضور قلٍب, 

اها عىل هذه الصفة كانت له نوراً . وأركاهنا وواجباهتا وسننها كام قال النبي  ;فمن أدَّ
ةُ نُورٌ >:  ملسو هيلع هللا ىلص الَ الصَّ وتنري له طريق  ,أهنا هتدي املصيل إىل الصواب, أي ]رواه مسلم[< وَ

: واملنكر; كام قال تعاىل  بينه وبني املعايص, وتنهاه عن الفحشاء وُل حُ اهلداية فتَ 
﴿ ́µ ¶ ̧ ¹       º ﴾ ]٤٥: العنكبوت[ .  

אאWאW 
الذي بلغ  النامي القدر الواجب إخراجه ملستحقيه من الامل: هي  الزكاة

  .نصابًا برشوط خمصوصة
وهي فرض واجب عىل أغنياء املسلمني يف أمواهلم إلخواهنم املستحقني من 

 q r ﴿ :قال تعاىل الفقراء واملساكني وغريهم ممَّن بيَّنهم القرآن الكريم ;
s t u v w x y z { | 

فُتعطى ; ]٦٠: التوبة[ ﴾©  ̈ § ¥¦ ¤ £ ¡¢ � ~ {
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ر املُسلم هبا نفسه من وامتثاًال ألمر اهللا تعاىل , وإحسانًا إىل خلقه, هلم  ُيَطهِّ
 j k l m ﴿: الذنوب واآلثام, ويزكيها من البخل والشح ; قال تعاىل 

n o p﴾ ]١٠٣: التوبة[ .  
سان, بل هي حق اهللا يف هذا من اإلنسان عىل أخيه اإلن ةً ــنَّ فالزكاة ليست مِ 

 ,واالستعالء ,كالِكْرب  ;دت من سوء األَخالقجترَّ  اوهلذا ال يقبلها اهللا إال إذ الامل;
 h i j k l m n o﴿: واالمتنان عىل الفقراء; كام قال تعاىل 

p q r s t vu w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° ± ² ³ 

 ́µ ¶     ̧ ¹ º ﴾ ]٢٦٤−٢٦٢: البقرة[.  
تتحقق صورة من صور تراحم وتالحم املجتمع وهبذه الفريضة العظيمة 

  .املسلم , فتحفظ عليه وحدته وألفته ومتاسكه 

אאאWW 
وهو اإلمساك يف شهر رمضان عن الطعام والرشاب واجلامع, من طلوع 

  .ة التعبُّد هللا تعاىل يَّ الفجر الثاين إىل غروب الشمس بنِ 
ي لديه فهو; سلوكهتقويم لوالصيام عبادة ترتقي باملسلم  جانب تقَوى  يقوِّ

ُده التَّحُكم بإرادته وَعدم االنسياق وراء , والُبعد عن كل ما هنى عنه, ويُ اهللا عوِّ
 S T U V    W X﴿: رغباته وشهواته, وهذا معنى قوله تعاىل

Y  Z   [ \ ] ̂     _ ̀ ﴾ ]١٨٣: البقرة[ .  
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وجوارحه  أما الصائم الذي حيرم جسده من الطعام والرشاب, ويبيح للسانه
نْ >:  ملسو هيلع هللا ىلص ; قال رسول اهللاقرتاف املعايص واآلثام, فليس هللا حاجة يف صيامه   مَ

لَ الزُّ  وْ عْ قَ ْ يَدَ لَ ملَ هْ لَ بِهِ واجلَ الْعَمَ لَيْسَ لِلَّـهِ ورِ وَ هُ , فَ عَ طَعَامَ ةٌ يفِ أَنْ يَدَ اجَ هُ  حَ ابَ َ رشَ < وَ
  . ]رواه البخاري[

ومن الصيام يتعلم املسلم كيف يشعر بمعاناة اآلخرين من إخوانه الفقراء 
واملحتاجني الذين ال جيدون ما يسدُّ جوعهم ويطفئ ظمأهم, فالصائم يشعر 

درك أن من بقهر اجلوع والعطش مع قدرته عىل الطعام والرشاب , وبالتايل ي
وال جيد ما يسد حاجته , فرتاه يرسع ويبادر إىل البذل  ,إخوانه من يقايس ويعاين

  .واإلنفاق عليهم  ,هلم

אאWאאאW 
  .وهو قصد مكة يف أشهر خمصوصة ألعامل خمصوصة 
 الرباين لألمراستجابة  ;واحلج عبادة بدنية فرضها اهللا يف العمر مرة واحدة

 ~ { | } w x y z ﴿: |الذي أمر اهللا به نبيه إبراهيم 
_ ̀  a b      c d﴾ ]٢٧: احلج[ .  

فباحلج تتجىل مظاهر العبودية هللا تعاىل وتوحيده اخلالص يف طواف 
خضوعًا وطاعة هللا تعاىل ,  ;املسلمني حول بيت اهللا, وجتردهم من زينة الدنيا

يَك َلَك َلبَّ  بَّيَْك لَ (وترديدهم مجيعًا لنداء التوحيد    ). َك يْ َال َرشِ
بتلبيتهم الواحدة وباحلج يتجىل مظهر املساواة والوحدة بني مجيع املسلمني 

  . وأحواهلم ,وأجناسهم ,غم اختالف ألواهنمر, وعىل صعيد واحد, ولباسهم الواحد



 
 

 

 ١٥
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, من قام هبا حق القيام ذاق طعم ا هو اإلسالم وهذه أركانه العظامفهذ
نْ >:  ملسو هيلع هللا ىلصتحقا ملغفرة الرمحن; قال النبي وكان مس ,اإليامن نِ مَ يامَ مَ اإلِ عْ اقَ طَ ذَ

با ـهِ رَ َ بِاللَّ يضِ الَمِ دِينًا ,رَ سْ بِاإلِ والً  ,وَ سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ نْ >:  ملسو هيلع هللا ىلص, وقال ]رواه مسلم[< وَ مَ
الَمِ دِينًا سْ بِاإلِ با, وَ ـهِ رَ َ بِاللَّ يضِ بِيا, رَ دٍ نَ مَّ حَ بِمُ بَتْ لَهُ  ,وَ جَ نَّةُ وَ   .]رواه مسلم[< اجلَ

WאאאאאW 
تتفق يف  انجد أهن ;كلها ُمنزلة من عند اهللا تعاىللام كانت الديانات الساموية 

 j k l ﴿:  ; قال تعاىلأصوهلا وجوهرها; كام أرشد إىل ذلك القرآن الكريم
m n o p q r s t u v w x y {z | } 
~ _ ̀ a﴾ ]١٣: الشورى[.  
 ,وهو اإليامن باهللا تعاىل ;إىل أصل واحد فكل الرساالت الساموية تدعو) ١

  . وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه 
وكل الرساالت تتفق عىل األخذ بكل ما يصل باإلنسان إىل اخلري ويبعده ) ٢

  . عن الرش 
اميةوكل الرساالت تدعو إىل التمسك بالقيم النَّبي) ٣   . لة واألخالق السَّ

فإن الرساالت الساموية ختتلف فيام بينها  ;أما الترشيعات واألحكام العملية
 j k ﴿: بقوله من حيث األسلوب وطريقة األداء; كام أخربنا املوىل 

l m n﴾ ]وهذا االختالف مرجعه اختالف طبائع األمم .  ]٤٨: الامئدة
  . ماكنهم واختالف حاجاهتم وأحواهلم وأزماهنم وأ



 
 
 

 ١٦
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يتها وهيئتها من كلها, ولكنها ختتلف يف كيف ت هبا الرشائعُ رَ فالصالة َأمَ 
  .رشيعة إىل رشيعة

  .ها, ولكن صورته ختتلف بني رشيعة ورشيعةكلِّ  والصيام مأمور به يف الرشائعِ 
د وهي أن اهللا سبحانه وتعاىل َعهِ  نقطة مهمة ال بد من الوقوف عندها;وهنا 

: بها التي أنزهلا عليهم, وأوكلهم بحفظها ; قال تعاىل ة رعاية ُكتإىل األُمم السابق
﴿q r s t u wv x y z { | }  ~ 

_ ̀ a b c d  e f g h﴾ ]الامئدة :

فام كان منهم إال أن طغت عليهم األهواء وحب الدنيا, فتطاولت أيدهيم . ]٤٤
ليهم ملقدسة بحسب ما متليه عإىل تلك الكتب حتريفًا وتبديالً لنصوصها ا

هم ورغباهتم, حتى صارت نصوصها ال ُتعربِّ عن مقصود اهللا سبحانه أهواؤ
  . وتعاىل , فأضحت غري مأمونة وال موثوق هبا 

فقال  ;وقد أخربنا القرآن الكريم عن هذا التطاول عىل الكتب الساموية
 a b c d ̀ _ ̂ [ \﴿: سبحانه 

e f g h﴾ ]شأنه  , وقال جلَّ ]١٥: الامئدة :﴿ L M 
N O P Q R ﴾ ]تعاىل, وقال ]٤٦: النساء :﴿W X 

Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d fe g h 
i j   k l m n o  ﴾ ]٧٩: البقرة[.  

جعل اهللا  هو خاتم األديان; ملسو هيلع هللا ىلصولام كان دين اإلسالم الذي جاء به حممد 
; فهو يشهد بام فيها من غريه من الكتب الساموية السابقة تعاىل القرآن مهيمنًا عىل
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فون إليها احلقائق وما امتدت إليه أيدهيم بالعبث  ,واألصول, ويبطل ما نسبه املحرِّ
  .شاهد ومصدق ومؤمتن وأمني : والتزوير ; فهو مهيمن عليها ; أي 

ين من التَّ وألجل ذلك تكفَّ  غيري بديل والتَّ حريف والتَّ ل اهللا تعاىل بحفظ هذا الدِّ
, ]٩: احلجر[ ﴾ g h i j   k l  m ﴿: كام قال تعاىل  ;إىل قيام الساعة
نبي مرسل , فلو مل حيفظ اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص, وليس بعد حممد نزلتاب مُ فليس بعد القرآن ك
  .لضاع دين اهللا كله بسبب األيدي العابثة  ;<اإلسالم>تعاىل خامتة الرشائع 

وهلذا وجب عىل كل من سمع عن اإلسالم وعرفه أن يؤمن به, حتى لو كان 
مل يؤمن به ويتبعه ال يوصف بأنه مسلم; وقد بنيَّ النبي متَّبعًا لديانة أخرى, ومن 

الَّذِ >: هذا األمر بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص هِ  يوَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ حمُ ;  ;نَفْ ةِ هِ األُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ يبِ أَحَ مَ الَ يَسْ
ُودِ  ٌّ  يٌّ هيَ اينِ َ الَ نَرصْ نْ بِالَّذِ  ,وَ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ مَّ يَمُ ا يثُ , إِالَّ كَ لْتُ بِهِ سِ ابِ أُرْ حَ نْ أَصْ نَ مِ
  . ]رواه مسلم[< النَّارِ 



 

 ١٨
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إن قلب املؤمن ينشد السعادة يف الدنيا واآلخرة , إال أن هذه السعادة القلبية 
ام حيبه واللذة التامة ال تتحقق إال بمحبة اهللا تعاىل ومعرفته , والتقرب إليه ب

  .ويرضاه , واجتناب كل ما يغضبه وجيلب سخطه 

WאאאאW  
ن سريها يف الطريق ; لضامتاج إىل أن تتعلق برهبا وخالقهاإن هذه القلوب حت
إىل اهللا , وحيثه عىل  هُ ْريَ وأهم ما يدفع العبد للعمل وُييرسِّ َس . الذي رسمه هلا
, ورجاؤه ,أعامل القلوب, وأعظم هذه األعامل حمبة اهللا تعاىل: لتزام الطاعة واال
  .واخلوف منه

; وله, وحمبة ما حيبه اهللا ورسولهفالعبد املؤمن ليس يف قلبه إال حمبة اهللا ورس
عن النبي  ÷عن أنس  فهو حيب الطاعات والعبادات, وحيب عباد اهللا املوحدين;

نَّ فِيهِ وَ « :قال ملسو هيلع هللا ىلص نْ كُ ; أَنْ يَ ثَالثٌ مَ يْامنِ ةَ اإلِ الوَ دَ حَ ولُهُ أَحَ جَ سُ رَ ونَ اهللاُ وَ َّا  بَّ كُ إِلَيهِ ممِ
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ِبَّ املَ  أَنْ حيُ ا, وَ امهُ وَ ِبُّهُ إِالَّ هللاسِ ءَ ال حيُ رِ  ,رْ فْ هَ أَنْ يَعُودَ يف الكُ رَ أَنْ يَكْ ام يَ  وَ هُ أَنْ كَ رَ كْ
فَ يف النَّارِ  قْذَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »يُ

والعبد املؤمن يف قلبه خوف من اهللا ; ذلك اخلوف الذي جيعل القلب 
م اهللا ,  يضطرب من توقع غضب اهللا وانتقامه وشديد عقابه ; إذا ارتكب ما حرَّ

ط فيام أوجبه واالنسياق وراء  ,; فيكون مانعًا للمؤمن من اتباع هواه عليه أو فرَّ
  .تزمًا بطاعته وأمره شهواته , وحيثه ليكون مل

وثوابه ونعيمه يف لنيل رمحة اهللا ورضاه وحمبته  والعبد املؤمن يف قلبه رجاءٌ 
, واملسابقة إىل حيمل املؤمن عىل املداومة عىل طاعة اهللا ; رجاءٌ الدنيا واآلخرة
وما أعده للمتقني الطائعني من عباده; قال  ,; ألن قلبه معلق بنعيم اهللاخلريات
 ª © ̈ § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: تعاىل

  . ]٢١٨: البقرة[ ﴾ ± ° ̄ ¬® »
إىل اهللا تعاىل متوازنًا بني هذه  هِ ريِ إن قلب املؤمن ينبغي أن يكون يف َس 

وحاد عن  ,املقامات الثالثة; ألنه إذا غلَّب جانبًا عىل جانب انحرف يف عبادته
إىل اهللا بمنزلة  هِ ريِ يف َس  القلُب >: الرصاط املستقيم; يقول ابن القيم رمحه اهللا 

  .]١/٥١٧: مدارج السالكني[ <جناحاه والرجاءُ  ه , واخلوُف ة رأُس ; فاملحبَّ الطائر
ختيل أخي املسلم وتأمل ما سيحل هبذا الطائر لو فقد أحد جناحيه , أو فقد 

  . وكاِرسٍ  سٍ فَرت لكل مُ  ةً َض رْ رأسه ; ال شك أنه سيصبح عُ 
من الطاعات ينبغي أن ُيقبل عىل أدائها فاملسلم الذي يؤدي ما أمر اهللا تعاىل به 

, ; طمعًا يف ثوابه ونعيمه وجنتهُحبا ورغبة يف التقرب من ربه تعاىل, يرجو منه قبوهلا
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, وخوفًا من ية أن يردها عليه وال يقبلها منهوحيرص عىل أدائها كام أمره هبا خش
  .عقابه وغضبه عىل تقصريه 

 واعلم رمحك اهللا أن هذا التوازن بني هذه املقامات الثالثة هو طريق األنبياء
̧ ﴿ : سبحانه وتعاىل عن حاهلم فقال; فقد أخربنا اهللا والسالمعليهم الصالة 

¹ º » ¼        ½ ¾  ¿ À Á Â Ã﴾ 
  .]٩٠: األنبياء[

WאאW  
يف قلب املؤمن استشعار عظمة اهللا  ما ينبغي أن يستقرَّ  وأعظمِ  إن من أجلِّ 
هًا ألن استشعار هذه العظمة جتعل من ذلك القلب قلبًا متنبِّ  سبحانه وتعاىل;

, يراقب اهللا تعاىل يف كل أفعاله وأقواله, فال ُيقِدُم عىل ما يغضب اهللا تعاىل , يقظاً 
  .وحيرص عىل امتثال أوامره

 ;وا عىل الرشك والكفرؤوقد أخربنا القرآن الكريم أن املرشكني إنام جترَّ 
ت; وساووا بني رم وحتجَّ ت قلوُهب َس ة اهللا جل وعال, فقَ ألهنم مل يستشعروا عظم

 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿: اخلالق واملخلوق ; قال تعاىل 
À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ﴾ ]الزمر :

فقال جل  ;, وقد ذم سبحانه وتعاىل أولئك الذين ضعفت هيبة اهللا يف قلوهبم]٦٧
 تعظمون ما لكم ال>: فرسون قال امل. ]١٣: نوح[ ﴾ P Q R S T U﴿: شأنه

  .< اهللا حق عظمته
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  كيف أستشعر عظمة اهللا تعاىل يف قلبي ?: ولك أن تسأل أخي املسلم 
إن استشعار املؤمن لعظمة اهللا تعاىل يف قلبه ونفسه أرشدنا القرآن إىل 

  :وأعظمها  هذه الوسائل وسائلها وطرقها , ومن أهم

١EאאאW 
نظر املسلم وتفكر يف هذا امللكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظيًام  كلام

وألجل هذا دعا اهللا سبحانه وتعاىل أصحاب العقول السليمة  ;ملن خلقه وأبدعه
إىل هذا التفكر والتدبر; ليستدلوا به عىل عظمة اهللا وقدرته وربوبيته, فيهتدوا 

   y z﴿: له; قال اهللا تعاىل  بذلك إىل ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده ال رشيك

{ | } ~ _ ̀ a  b ec 

f g h i   j k l m n o p  
q r   s t u v w x    y    ﴾ ]يقول . ]١٩١−١٩٠: آل عمران

ا«: لام نزلت هذه اآليات ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رْ فِيهَ كَّ تَفَ ْ يَ ملَ ا وَ أَهَ رَ لٌ ملَِنْ قَ يْ   . ]رواه ابن حبان[ »وَ
    ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿: وقال جل ثناؤه

£     ¤   ¥ ¦ §   ̈    ©    ª « ¬       ® ﴾ ]٢٠−١٧: الغاشية[ .  
نجومها لتدرك بديع  ئها وتأللوتأمل صفاءَ  انظر إىل السامء من فوقك,

, , وصحو وغيمهنارأحواهلا من ليل و َل صنعها وعظمة صانعها, وتأمل تبدُّ 
ية ا, وجعلها آليزداد يف قلبك تعظيم الذي خلقها ونظمه وكسوف وخسوف;

; صنعهادقَّة عظيم خلقها ووساعها , وتأمل اتِّ ملن خاف مقام ربه وخاف الوعيد
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لِ «: قال  ÷; فعن ابن مسعود لتدرك عظمة خالقها الَّتِي تَ نيَا وَ امءِ الدُّ َ السَّ ا بَنيْ يهَ
امٍ  ةِ عَ امئَ ْسُ ةِ وَ , مخَ ابِعَ امءِ السَّ َ السَّ بَنيْ , وَ امٍ ةِ عَ امئَ ْسُ امءٍ مخَ سَ امءٍ وَ لِّ سَ َ كُ بَنيْ ِّ وَ يسِ رْ الكُ
امٍ  ةِ عَ امئَ ْسُ ِّ مخَ يسِ رْ َ الكُ بَنيْ قَ  , وَ وْ , واهللاُ فَ قَ املَاءِ وْ شُ فَ رْ العَ , وَ امٍ ةِ عَ امئَ ْسُ املَاءِ مخَ وَ

شِ  رْ املِ العَ نْ أَعْ ءٌ مِ يهِ يشَ لَ ْفَى عَ مْ , ال خيَ ابن خزيمة و ,"الرد عىل اجلهمية"الدارمي يف  رواه[ »كُ

  . ]"اإليامن", وابن منده يف  "التوحيد"يف 
هذه السامء; عىل اتساعها وشاهق ارتفاعها إال أهنا بغري  أمرُ  ٌب جَ عَ ب فَ جَ عْ وإن تَ 
  .] ٢: الرعد[ ﴾S T U V W    X Y ﴿: تسندها; قال تعاىل أعمدة

: ; قال تعاىل; لتدرك عظيم فضل اهللا عىل خلقه والنهاروتفكر يف تعاقب الليل 
﴿ A B C  D E F G H I   J  K   L M N O P 

RQ S T  U             V W X Y Z [ \   ] ̂ 

_ ̀ a b c  d e f g ih j k ﴾ 
وماذا سيفعل اخللق ! ?ذا سيفعل اخللق لو مل تطلع الشمسفام ;]٧٢−٧١: القصص[
! وكيف سينامون?! وكيف سيزرعون?! سيعملون?كيف ! مل يظهر القمر? لو

  !?...وكيف! ?...وكيف 
الذي جعله اهللا آية من آياته العجيبة; حيث يبدو كاخليط  ل هذا القمرَ وتأمَّ 

, ثم يأخذ ينتهي إىل أن يصبح بدرًا مكتمالًالدقيق, ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى 
تعاىل عىل هذه احلال ليكون  يف النقصان حتى يعود إىل حالته األوىل; جعله اهللا

مواقيت للناس يف معاشهم وعباداهتم, وهو يف الوقت نفسه مثال للجامل والنور 
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الذي يتغنى به الشعراء يف أشعارهم; ليكون ذلك كله دليالً عىل عظمة خالقه 
  .سبحانه وتعاىل 

جعلها اهللا كيف وإذا نظرت إىل األرض التي تعيش عليها وتسري يف طرقها ; 
وايس باجلبال الرَّ تها , وجعل فيها أرزاق الناس وأقواهتم , وثبَّ دة منبسطةىل ممهَّ تعا

ترى فيها عجائب الزرع والثمر, ُخترج نباتًا خمتلفًا ألوانه, وزروعًا خمتلفًا  الشاخمات;
  . ها; واألرض هي األرضلُ كُ أُ 

وانظر أهيا املؤمن إىل اجلبال العظيمة التي يقف اإلنسان أمام هيبتها وشاهق 
 }﴿ :قال سبحانه ;ها; لتستشعر شيئًا من عظمة اهللا تعاىل الذي خلقهالوِّ عُ 

, هذه اجلبال ]٢٧: فاطر[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { |
 ̀ ﴿: التي سوف يدكها اجلبار دكا فيجعلها قاعًا صفصفًا; قال جلَّ جالله

a b c d e f g h i j k   l m n o p 
q﴾ ][ \ ﴿: تعاىل; وقال ]١٠٧−١٠٥: طه ̂ _ ﴾ 

  .]٥ :القارعة[

٢EאאאW 
إذا أردت أهيا املسلم أن تتعرف أكثر عىل قدرة اهللا وعظمته, ويتعلق قلبك 

, وتتدبر من نفسك لتنظر يف خلقها وتركيبهابمحبته; فام عليك إال أن تقرتب أكثر 
دقيق وبديع صنع اهللا فيها, بدءًا من التكوين, وانتهاء باملوت; حيث يصور اهللا لك 

: قال تعاىل الً;ومفصَّ  وق البرشي تصويرًا دقيقاً هذه األطوار التي يمر هبا هذا املخل
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﴿ | } ~ _     ̀ a b c d e f g h i j   k l 
m n o p q r s t vu w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « 

¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶﴾ ]٥: احلج[ .  
  :﴿e f g h i j k l m n o p qويقول 

r s t u v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª ﴾ ]١٢: املؤمنون−

١٤[.  
ثم تأمل وتفكر يف هذا الرتكيب الداخيل لإلنسان; كيف ركب اهللا فيه من 

مل; , ودقة العلبرش عن تصوره من حيث بديع الصنعاألنظمة واألجهزة ما يعجز ا
, حواس تدرك ما حييط حوهلا من املرئيات قلب يعمل ليل هنار بال توقف
غ يدير مجيع ترصفات اإلنسان من فرح وحزن , واملسموعات واملحسوسات , دما

وضحك وبكاء , وقيام وقعود , ونوم واستيقاظ ; فتأمل يف نفسك أهيا املؤمن 
: قول اهللا تعاىل  ليعظم يف قلبك إجالل اهللا وتوقريه وحمبته; وتدبر دائًام احلكمة من

﴿ r ts u v ﴾ ]٢١: الذاريات[ .  
, لك أهيا املؤمن خاصة, وجلميع كرالربانية للتأمل والتفإن هذه الدعوة 
حب اهللا وتعظيمه وتوحيده; فرتتبط القلوب  القلبيستقر يف الناس عامة; ل
 . ر أمرهاومدبِّ  ,ورازقها ,وخالقها ,برهبا
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٣EאאאאאW 
عظيم , ورسالته إىل البرش أمجعني; فيه أخبار من كتاب اهللا ال القرآن الكريم

له اهللا نورًا, ; جعقبلنا, وأنباء من بعدنا, ال تنقيض عجائبه, وال تنتهي معجزاته
 ﴾ C D E GF IH J K ﴿: ; قال تعاىل وهدى للناس أمجعني

  . ]٩: اإلرساء[ ﴾ O P Q R S T U ﴿: , وقال سبحانه ]٢: البقرة[
إن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم ما حييي القلوب ويربطها برهبا ; قال 

, فاهللا تعاىل ]٢٤: حممد[ ﴾ a b c d e f g ﴿: تعاىل 
 t u v﴿: وجعله شفاًء للقلوب واألبدان; قال تعاىل ,أنزل هذا القرآن

w x y z {﴾ ]ينة لسامع , فكيف ال ختشع القلوب اللَّ ]٨٢: اإلرساء
 } y z ﴿: وقد خشعت وخضعت له اجلامدات القاسية; قال تعاىل  ,كالم رهبا

| } ~ _ ̀ a b c  ed f g h 
i j k   ﴾ ]٢١: احلرش[    .  

ومن أكثر من  لبه به أكثر من ذكره واحلديث عنه,ق قشيئًا وتعلَّ  إن من أحبَّ 
ه جدانِ ق وُ وتعلُّ  ,, كان ذلك عالمة عىل طهارة قلبهالذي هو كالم اهللاتالوة القرآن 
ِره عن قراءة القرآنِ  وال يفرتُ  ه له, حتى جعله ال يملُّ وحبِّ  ,باهللا تعاىل وي رُ ; وتدبُّ
مْ >: أنه قال  ÷عثامن  عن بِّكُ المِ رَ نْ كَ بِعَتْ مِ ا شَ مْ مَ لُوبُكُ تْ قُ رَ أخرجه [< لَوْ طَهُ

  .]"الزهد"عبد اهللا بن أمحد يف 
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٤EאW 
هذا إن املسلم الذي يقرأ كتاب اهللا تعاىل يدرك أنه ال تكاد ختلو آية من آيات 

اجلليلة; بل إن  أو صفة من صفاته ,الكتاب العظيم من ذكر اسم من أسامء اهللا تعاىل
ما ذكره اهللا تعاىل عن أسامئه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم مما ذكره من غريها من 

رمحه −األمور التي حيتاج إليها الناس يف دنياهم ومعاشهم ; يقول ابن تيمية 
والقرآن فيه من ذكر أسامء اهللا وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه ذكر األكل >:  −اهللا

وهذا إن دلَّ عىل يشء . )]٣/٦١(درء تعارض العقل والنقل [<  اجلنةوالرشب والنكاح يف
ت بالنسبة للمسلم ; ألن معرفتها فإنام يدلُّ عىل أمهية معرفة هذه األسامء والصفا

  . املؤمن تعظيم اهللا تعاىل وحمبته ورث يف قلبت
ورث يف قلب املؤمن التعظيم واخلشية واخلوف واملهابة من تكام أن معرفتها 

العباد وأقواهلم , وال خيفى عليه ما  عىل أفعالِ  لعٌ طَّ  تعاىل ; إليامنه بأنه تعاىل مُ اهللا
أسامء اهللا فهم معاين >:  −رمحه اهللا−ُتِكنُّ قلوهبم ; يقول العز بن عبد السالم 
 ,والتوكل ,واملحبة ,واملهابة ,والرجاء ,تعاىل وسيلة إىل معاملته بثمراهتا من اخلوف

  .)]١ص( شجرة املعارف واألحوال[ <رات معرفة الصفاتوغري ذلك من ثم
ومعرفة اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته تورث يف قلب املؤمن زيادة يف اإليامن 

وبحسب >:  −رمحه اهللا−ورسوخًا يف اليقني ; يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي 
بربه, يكون إيامنه; فكلام ازداد معرفة بربه, ازداد إيامنه ,  − أي العبد−معرفته 

وكلام نقص نقص, وأقرب طريق يوصله إىل ذلك تدبر صفاته وأسامئه من 
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  .)]١/٣٥( تيسري الكريم الرمحن[ <القرآن
 ,ليجني الثمرة ;أسامء اهللا وصفاته يفه تعرفمينبغي عىل املسلم  يذال فام
  ? فوًا أحدٌ األحد الذي ليس له كُ  حدبالوا هويرتبط قلب ,الفائدةله تحقق تو

  : إن التعرف عىل اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته يتحقق من خالل األسس اآلتية
 Jא،W 

سنى , إن من تعظيم العبد املؤمن لربه أن يعتقد أن أسامء اهللا تعاىل كلها ُح 
ليا; تصديقًا لام أخرب اهللا تعاىل به يف كتابه نفسه كلها عُ  وأن صفاته التي وصف هبا

, وقال ]١٨٠: األعراف[ ﴾c d e f g﴿: ; قال تعاىلالكريم
, ]١١٠: اإلرساء[ ﴾z { | }  ~ `_ a b c d e f﴿: سبحانه

: , وقال أيضاً ]٨: طه[ ﴾ } s t u  v  xw y z﴿: وقال جل ثناؤه
﴿ ́µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ﴾ ]٢٤: احلرش[ .  
, وال نقص فيها بأي وجه أهنا غاية يف الكامل: عنى كون أسامء اهللا حسنىوم
; الوجوه; فأسامؤه سبحانه ال أحسَن, وال أكمَل, وال أمجَل, وال أجلَّ منها من

, والصفات احلميدة التي تدل عىل ضمنه من املعاين اجلميلة اجلليلةوذلك لام تت
  .عظمة وجالل اهللا الذي تسمى هبا 

 JאW 
ال يمكن للمسلم أن جيد طريقًا ملعرفة أسامء اهللا وصفاته أحسن وأكمل 

; ألن اهللا تعاىل هو الذي سمى نفسه  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  ,وأسلم من كتاب اهللا تعاىل
سبحانه أعرف بنفسه من مجيع  هبذه األسامء ووصف نفسه هبذه الصفات; فهو
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وأن فيه اهلدى  ,ريم هو كتاب اهللا تعاىل إىل خلقه, وإذا علمنا أن القرآن الكخلقه
علمنا أن أعظم مصدر ملعرفة أسامء اهللا وصفاته هو القرآن  ;والنور واحلق

  . محيدالكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 
, , وأنه ال ينطق عن اهلوىمن ربه  رسٌل مُ  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا علمنا أيضًا أن النبي 

 ;غهم دينه الذي ارتضاه هلميوتبل ,ة تعريف الناس برهبمهمَّ ه مُ كلَ وْ وأن اهللا أَ 
علمنا أن السنة النبوية الصحيحة هي الطريق اآلخر ملعرفة أسامء اهللا وصفاته ; 

  ; يقول اإلمام أمحد  ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ال أحد أعلم باهللا بعد اهللا تعاىل من رسوله األمني
  ه , ه به رسولُ فَ به نفسه , أو وَص  َف بام وَص  إالَّ  اهللاُ  وصُف ال يُ >: −محه اهللا ر−

  .)]٥/٢٦(جمموع الفتاوى [ <ال يتجاوز القرآن واحلديث

 JאאW 
والطريق  ,ينبغي عىل املسلم املؤمن بأسامء اهللا وصفاته أن يلتزم املنهج احلق

ق ذلك اإليامن إال باألمور الصواب يف اإليامن بأسامء اهللا وصفاته, وال يتحق
  :اآلتية 

من األسامء والصفات,  ملسو هيلع هللا ىلصأو أثبته له رسوله  ,إثبات ما أثبته اهللا لنفسه) ١(
; ألنه ال أحد أعلم باهللا ملسو هيلع هللا ىلصأو نفاه عنه رسوله  ,ونفي ما نفاه اهللا عن نفسه

, كام أنه ال أحد أعلم باهللا  ]١٤٠: البقرة[ ﴾µ ¶ ̧ ¹ º ﴿من اهللا تعاىل ; 
  K L M N O P Q R ﴿: الذي قال اهللا فيه  ملسو هيلع هللا ىلصمن رسوله  بعد اهللا

S T ﴾ ]٤− ٣: النجم[ . 
  R Q   TS U ﴿: ن مشاهبة خلقه ; قال تعاىل تنزيه اهللا تعاىل ع) ٢(



 
 
 

 

א ©¨

٣٢

W V﴾ ]شبهه يشء, وليس له مثيل من ; فاهللا تعاىل ال ي ]١١: الشورى
بغي ألحد بل إنه سبحانه املتصف بصفات الكامل واجلالل التي ال تن خلقه;

 .إال له سبحانه وتعاىل
عدم الطمع يف إدراك كيفية صفات اهللا; ألهنا من علم الغيب الذي استأثر ) ٣(

   º ¹  ̧ ﴿: بات; يقول تعاىل, والعقل يعجز عن إدراك املغيَّ اهللا بعلمه
  . ]٦٥: مريم[ ﴾J   K L  M ﴿: , وقال سبحانه ]١١٠: طه[ ﴾ «

 JאW 
يظهر  أن :وارتباط قلبه به ,إن من أعظم الدالالت عىل تعظيم العبد هللا تعاىل

وعىل سلوكه, واملؤمن صادق القلب  ,أثر اإليامن بأسامء اهللا وصفاته يف حياته
  :هو الذي يتعبد اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته; ومن صور ذلك 

 :دعاء اهللا بأسامئه وصفاته  )١(
أن يتوجه إليه املسلم بالدعاء بقلبه  : ىل وتعظيمهإن من إجالل اهللا تعا

 c d e f hg i ﴿: وجوارحه; طاعة ألمره ; قال جل ثناؤه 
j k l m﴾ ]ودعاء اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته . ]١٨٠: األعراف

  :عىل نوعني 
ومعناه أن يكون اإلنسان عابدًا هللا تعاىل بأي نوع من  :دعاء عبادة :  األول
 ,; كالصالةالبدنيةوالتوكل, أو  ,واملحبة ,والرجاء ,; كاخلوفالقلبية أنواع العبادات
 ,والصدقة ,; كالزكاةالامليةكر, أو والذِّ  ,والتسبيح ,وقراءة القرآن ,واحلج ,والصيام

  .واألضحية 



 
 

 

 ٣٣

א ©¨

وتسبيحه بام له من  ,ومتجيده ,والثناء عليه ,ذكر اهللا تعاىل :ومن دعاء العبادة
, <اهللا سبحان>: ات التي علَّمنا إياها; فقول املسلمبه من الصفاألسامء ويليق 

; كل هذا من تعظيم اهللا والثناء <اهللا أكرب>, و<ال  إال اهللا>, و <احلمد اهللا>و
  .عليه , وهو من دعاء اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته عىل سبيل التعبد له سبحانه 

 بالثناء عليه والتلذذ , وإنام غايته التعبد هللا تعاىلفدعاء العبادة ليس فيه طلب
  .بذكر أسامئه وصفاته 
ف رصِ يَ  , ويسأله أنو أن يطلب العبد من ربه ما ينفعهوه :دعاء مسألة :  الثاين

الرمحة,  ه, من أمر الدنيا واآلخرة; كسؤال اهللا تعاىل مغفرة الذنوب, أوما يرضُّ عنه 
  . ذلك , وغريو الفوز باجلنة والنجاة من النار, أأو اهلداية والتوفيق

متالزمان; فكل سائل يسأل اهللا  − العبادة واملسألة− وهذان النوعان من الدعاء 
تعاىل يسأله بإخالص وخوف ورجاء وحمبة, وهذه عبادة , والذاكر هللا تعاىل هو من 

 ,احلسنات وزيادة يف ,حيث املعنى يطلب ويسأل اهللا تعاىل رفعة يف الدرجات
 .سألة, وهذا دعاء املعن السيئات وجتاوزاً 

 :باسمه األعظم  تعاىل دعاء اهللا )٢(
ى من عظيم فضل اهللا عىل عباده املوحدين أن خصَّ اسًام من أسامئه احلسن

املوحدين إال استجاب اهللا دعاءه,  , ال يدعو به عبد من عبادهسبحانه وتعاىل
من  , وال شك أن حرص املسلم عىل أن يدعو اهللا تعاىل هبذا االسموأعطاه سؤاله
ولَ اهللا «ريدة عن أبيه عبد اهللا بن بُ ما يربط قلب املؤمن بربه ; فعن  أعظم سُ أَنَّ رَ
الً  ملسو هيلع هللا ىلص جُ عَ رَ مِ قُولُ  سَ أَلُكَ بِأَينِّ : يَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ دُ أَنَّكَ أَنْتَ اهللاُاللَّ هَ ي الَ إِلَهَ إِالَّ  أَشْ  الَّذِ
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دُ  ,أَنْتَ  مَ دُ الصَّ َحَ ْ يُولَدْ الَّذِ  ,األْ ملَ لِدْ وَ ْ يَ دٌ  ,ي ملَ ا أَحَ وً فُ نْ لَهُ كُ ْ يَكُ ملَ الَ النَّبِيُّ . وَ قَ : ملسو هيلع هللا ىلص فَ
هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ حمُ الَّذِ طَى ;وَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ ظَمِ الَّذِ َعْ هِ األْ مِ أَلَ اهللاَ بِاسْ ا  ,لَقَدْ سَ إِذَ وَ

ابَ  يَ بِهِ أَجَ عِ   .], وابن ماجه<الكربى>سائي يف والن ,والرتمذي ,رواه أمحد[< دُ
ولِ اهللاأَ « ÷وعن أنس بن مالك  سُ عَ رَ انَ مَ هُ كَ ,  ملسو هيلع هللا ىلص نَّ يلِّ لٌ يُصَ جُ رَ ا وَ الِسً جَ

ا عَ مَّ دَ , الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ ا: ثُ دَ مْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ احلَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ امَ ملَ اللَّ يعُ السَّ , بَدِ اتِ نَّانُ وَ
ا ا ا ذَ , يَ ضِ األَرْ يُّومُ وَ ا قَ يُّ يَ ا حَ , يَ امِ رَ كْ اإلِ الَلِ وَ الَ النَّبِيُّ . جلَ قَ ا اهللاَ :  ملسو هيلع هللا ىلصفَ عَ دْ دَ لَقَ

طَى ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ ابَ وَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ظِيمِ الَّذِ هِ الْعَ مِ  والرتمذي رواه أبوداود[ »بِاسْ

 .]وابن ماجه والنسائي
َّ فتأم  نــى هبذين الدعاءيـوتعال هــو اهللا سبحانــتدع لامإنك  !ل أهيا املسلمــ
وتدعوه بأسامئه احلسنى  ,دهومتجّ  ,وتذكره ,تثني عىل اهللا تعاىل فأنت; العظيمني

ه األعظم; ترجو استجابة دعوتك وحتقق مسألتك, وقد مبل وباسوصفاته العليا, 
وأن ترطب لسانك  ,; فام أعظم أن يتعلق قلبك بربكباإلجابة عليها ُوِعْدَت 
 .ؤاله بام يستحقه من األسامء والصفات وس ,والثناء عليه ,بذكره

 :من الصفات  تعاىل  بام حيبه اهللالتحيلِّ ) ٣(
إن من مقتضيات اإليامن بأسامء اهللا وصفاته أن يتحىل املؤمن بالصفات 
التي حيبها اهللا تعاىل; كاتصافه بالعلم, والعدل, والرمحة, واحللم, والعفو, ويف 

والتي ال تنبغي إال له سبحانه;  , تعاىلاملقابل يتجنب الصفات التي تغضب اهللا
: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷والقهر; فعن أيب هريرة  ,واجلربوت ,والعظمة ,كالكرب

الَ اهللاُ تَعَاىلَ « امَ : قَ نْهُ داً مِ احِ نِي وَ عَ نْ نَازَ ارِي, فَمَ ةُ إِزَ العَظَمَ ائِي وَ دَ اءُ رِ يَ ِ تُه يف  الكِربْ فْ ذَ قَ
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املسلم باألوصاف املحبوبة إىل اهللا  حيلِّ ; فتَ ]رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه[ »النَّارِ 
دليل صادق عىل استقرار اإليامن يف  ;واجتنابه لألوصاف التي تغضب اهللا ,تعاىل
  ., وتعلق ذلك القلب باهللا تعظيًام ومتجيدًا وإجالًال هقلب

 JאW 
 فةَ أسامء اهللا تعاىل احلسنى; ذلك أن معر إن من أعظم ينابيع اإليامن معرفةَ 

 ;لدخوله اجلنة, وإذا كانت اجلنة ال يدخلها إال املؤمنون العبد ألسامء اهللا سبٌب 
ومنبعًا لقوته وثباته;  ,كانت معرفة العبد ألسامء اهللا سببًا لإليامن املوجب للجنة

امً  إِنَّ هللا«:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  ÷عن أيب هريرة  عِنيَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ ةً  ;تِسْ ائَ مِ
اإِالَّ وَ  دً نَّةَ  ,احِ لَ اجلَ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »مَ

أي حفظها وفهم معانيها وعرف دالالهتا, وعمل ) : من أحصاها(ومعنى 
ق بأخالقها , ومن بمقتضاها ; فذكر اهللا تعاىل ودعاه هبا , وتأدب بآداهبا , وختلَّ 

أعامله , وأكثر من كان هذا حاله مع أسامء اهللا احلسنى زكت نفسه , وصلحت 
  .طاعة مواله, وازداد تعظيًام هللا , وخشية منه , وحمبة له 

لبه مراقبة اهللا فيتولد يف ق كل أحواله;وهكذا يشعر املسلم أن اهللا معه يف 
 { | } y z﴿: وساوس الشياطني; قال تعاىل تعاىل التي تقيه

~ _ ̀ a b c d ﴾ ]٢٠١: األعراف[ .  

אא> 
أنت يف نعمة ما بعدها نعمة ; أنعم اهللا عليك بنعمة اإليامن واهلداية , 

مزيدًا  فامحد اهللا عىل نعمته, واسأله ;الغوايةوبك الوقوع يف نار أهل الضالل وجنَّ 
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  . من فضله 
دت قلبك هللا جل واعلم أن فرحتك هبذه النعمة ال تكتمل إ ال إذا جرَّ

تعلمت كيف تعلق قلبك باهللا, فاحرص  , وأنت يف هذه العجالة الرسيعةجالله
  .عىل اإلخالص والعمل; لتتذوق حالوة اإليامن ولذة الطاعة 



 

 ٣٧

 
 
 
 

א 
  
  

إّن أّوَل واجٍب جيُب عىل املسلِم معرفُتُه وحتقيُقه هو توحيُد اهللاِ جّل جاللُه, 
حانه إّال بتحقيِقِه, والعمِل بمقتضاُه وتطبيِقِه, اّلذي ال نجاَة للعبِد عند اهللاِ سب

ِه; وهلذا أنزَل اُهللا وهو أّوُل ما يُ  سأُل عنه العبُد يف قِربِه, ويوَم القيامِة عند لقاِء ربِّ
سَل   :تعاىل مجيعًا بالّدعوِة إليِه; كام قال − عليهم الّسالمُ − تعاىل الكتَب, وأرسَل الرُّ

﴿A B C D E F G H I J K L       M N   O﴾ ]٢٥:األنبياء[. 
بياٌن لتعريِف الّتوحيِد, وأقساِمِه, وفضائِلِه, ومعنى كلمِة  هذا املبحِث ويف 
كُ )ال  إال اهللا(التّوحيِد  , هُ وأقسامُ  , ورشوطِها, وما يناقُض التّوحيَد; وهو الرشِّ

الكبريِة  رتكِب ثّم نبّنيُ أخريًا حقيقَة الكبائِر, والفرَق بينها وبَني الّصغائِر, وحكَم م
نيا واآلخرِة, وباهللاِ الّتوفيُق    . يف الدُّ

W؟א 
صفاِت الكامِل اهللا هو اإللُه الواحُد األحُد اّلذي مل يلْد ومل ُيولْد, املّتصُف ب
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عن كلِّ عيٍب ونقٍص, اّلذي ال يشبُه أحدًا من خلِقه, خالُق هذا  واجلالِل, املنّزهُ 
ُر شؤونِه; اّلذي ال يغيُب عنه يشٌء يف أرِضه وال يف سامِئه, وال يقُع الكوِن ومدبِّ 

فيه يشٌء إال بإذنِه, ذو الفضِل واإلنعاِم عىل عباِده, املستحقُّ للعبادِة وحَده دون 
  .ال ريَب فيهِ  , اجلامُع عباَده للحساِب يف يومٍ غِريه

WאW 
  .وبّيِة, واأللوهّيِة, وكامِل األسامِء والصفاِت هو إفراُد اهللاِ تعاىل بالرب

WאW 
بوبّيِة, وتوحيُد األلوهّيِة, وتوحيُد األسامِء : أقساُم الّتوحيِد ثالثةٌ  توحيُد الرُّ

فاِت    .والصِّ
ŽÞČëþa@ZŽ†îyìm@ČîiìiŠÛačòZ@ @

واالعتقاُد  ِف والتّدبِري,وهو إفراُد اهللاِ تعاىل بأفعالِه; كاخللِق, وامللِك, والتّرصُّ 
ُف فيه ,   اجلازُم بَأّن اهللا ُر العاملِ واملترصِّ هو ربُّ كلِّ يشٍء ومليُكه, وهو مدبِّ

 º ¹ ̧ ¶﴿ :م ومميُتهم; قال تعاىله خالُق اخللِق ورازُقهم وحمييهوَأنّ 
» ¼ ½ ¾ À¿ Á Â    Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë 

Ì Í    Î ﴾ ]٤٠:الروم[.  
: سبحانه رازَق, وال مدبَِّر إال اهللا سبحانُه; كام قال فال خالَق, وال مالَك, وال

﴿no p q﴾ ]وقال]١٥٤: األعراف ,   :﴿W X Y Z [ \ 
  .]١٠٧: البقرة[ ﴾̂ [
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 يف زمِن النّبيِّ  − من حيث اجلملة− وهذا النوُع من التّوحيِد قد أقّر به الكّفاُر 
ياناِت; كامملسو هيلع هللا ىلص    ¬ »   :﴿ª  قال, ومل خيالْف فيه أكثُر َأصحاِب امللِل والدِّ

® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶    ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À  Á     Â Ã ÅÄ Æ Ç È ﴾ ]٣١: يونس[. 

خوِل إىل اإلسالِم دون حتقيِق بقّيِة  وتوحيُد الّربوبّيِة ال يكفي وحَده يف الدُّ
َوَجَب َأن يكوَن : أقساِم الّتوحيِد; ألّن من كان ربا خالقًا, رازقًا, مالكًا, متّرصفاً 

َف العبادُة إِال إليهِ  إِهلاً  وهلذا مل يكِف مرشكي . واحدًا ال رشيَك لُه, وأن ال ُتْرصَ
وطالبهم بإفراده  العرِب إقراُرهم بتوحيِد الّربوبّيِة يف اجلملِة; بل أمرهم اهللا 

وهو توحيُد األلوهّيِة, وبّني هلم أّن إقراَرهم بأّن اَهللا وحَده هو اخلالُق  ;بالعبادةِ 
ُر, وإرشاَك غريه معه يف العبادِة تناقٌض; فقال سبحانهالاملُك املد  Â﴿ :بِّ

ÃÄ Å Æ ÈÇÉ Ê ﴾ ]كيف يرصفون عن ف: , أي]٨٧:رفالزخ
  !?عبادة اهللا وحَدهُ 

ïãbČrÛa@ZŽ†îyìm@ČîçìÛþačòZ  ِويسّمى توحيَد العبادة. 
 احلقُّ هو اإللُه  وهو إفراُد اهللاِ تعاىل بالعبادِة, واالعتقاُد اجلازُم بأن اَهللا 

, وكلَّ معبوٍد سواه باطٌل, وأّنه سبحانه املستحقُّ ألن يفرَد بالعبادِة املعبود
َأحٌد كائنًا من كان; ال عيسى واخلضوِع والطاعِة املطلقِة, وال ُيرشَك معه يف ذلك 

 g h i﴿ :سبحانه املالئكِة الكراِم; كام قال وال غُريُه من األنبياِء, أو |
j k l  ﴾]٣٦: النّساء[.  

; قلبيّةً فترصُف مجيُع أنواِع العبادِة هللاِ وحده ال رشيَك لُه; سواء كانت 
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٤٠

عاِء, واالستعاذةِ قوليّةً أو . كاخلوِف, والّرجاِء, والتّوّكلِ  ; كالّصالِة, فعليّةً أو . ; كالدُّ
يامِ  , والصِّ   .واحلجِّ

, وال فال نخاف, وال نرجو, وال نتوكل, وال  ندعو, وال نستعيذ, وال نصيلِّ
£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :إال هللاِ جل جالله; كام قال تعاىل نصوم, وال نحجُّ 

© ¨ « ª ¬ ¶ µ  ́ ³ ² ±°  ̄ − ١٦٢: األنعام[ ﴾   ®

١٦٣ [. 
وهذا النّوُع من التّوحيِد هو الذي أنكره الكّفاُر قديًام وحديثًا; كام قال تعاىل 

 . ]٥: ص[ ﴾ e      f  g   j ih   m l k﴿ :حكاية عن قوهلم
وهلذا أرسَل اُهللا تعاىل الّرسَل, وأنزَل الكتَب من أجِل دعوِهتم, وردِّهم إىل 

 d e f g h i﴿ :توحيِده سبحانه, وإفراِده بالعبودّيِة; قال تعاىل 
j  k l     m n﴾ ]كلُّ ما ُعبد من دوِن : والطاغوُت . ]٣٦:النحل

  .اهللاِ وهو راٍض بذلك

ŽsÛbČrÛa@ZŽ†îyìm@þačõb@ğ–ÛaëčpbÐZ@ @
من األسامِء  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اإليامُن بام أثبته اهللا تعاىل لنفِسه, وما أثبته له رسوُله 

فاِت يف القرآِن والسنِّة الّصحيحِة, واالعتقاُد اجلازُم بَأنَّ اهللا  لُه األَسامُء  والصِّ
ٌه عن مج يِع احلُسنى والصفاُت الُعىل, وأّنه متَّصٌف بجميِع صفاِت الكامِل, ومنزَّ

ٌد بذلك عن مجيِع الكائناِت;     Q R﴿ :كام قال تعاىل  صفاِت النقِص, متفرِّ
TS U  V W  ﴾]وقال . ]١١: الشورى  :﴿ D C B AE  F

 GH J I  L K MR Q P O N  ﴾]٤− ١: اإلخالص[.  
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אWאW 
 :; منها كثريةٌ له فضائل  اهللا تعاىل توحيدُ 
واألمِن التامِّ يف الدنيا واآلخرة;  ,دى الكاملِ أّن صاحَبه حيصُل عىل اهلُ  )١
ين رشوَر الّدنيا واآلخرِة, ويمنُّ عليهم باحلياِة دجل وعال يدفع عن املوحِّ  فاهللا

  .الطّيبِة والطمأنينةِ 
أّنه سبٌب لدخوِل اجلنِّة, والنّجاِة من النّاِر, حتّى لو ُعذِّب العبُد عىل بعِض  )٢

نوِب  ُد يف النّاِر; وذلك لوجوِد الّتوحيِد عندهواملعايص فإّنه ال ُخي  الذُّ   . لَّ
أّنه سبٌب يف مغفرِة الذنوِب, وتكفِري السّيئاِت, كام أّنه سبٌب للفوِز ) ٣

  . يوَم القيامةِ  ملسو هيلع هللا ىلصبشفاعِة النّبّي 
  .أّنه الّسبُب األعظُم لتفريِج كرباِت الّدنيا واآلخرِة, ودفِع عقوبتِهام )٤
ا ويف كامِهلا أّن مجيَع األقواِل الظاهرِة واألعامِل الظاهرِة والباطنِة متوّقفٌة يف قبوِهل  )٥

َي التّوحيُد واإلخالُص هللاِ جّل وعال وِ  قَ امواِب عليها عىل التّوحيِد; فكلَّ ويف ترتيِب الثّ 
  .كّلام كُملْت هذه األموُر ومتّت

أّنه حيّرُر العبَد من رقِّ املخلوقني والّتعلُِّق هبم وخوِفهم ورجاِئهم  )٦
ُف العايل, ويكوُن مع ذلك والعمِل ألجِلهم, وهذا هو العزُّ احلقيقيُّ والرش

سبحانه, ال يرجو سواُه, وال خيشى إّال إياُه, وال ينيُب إال إليه, وبذلك  هللا متعبِّداً 
  .يتمُّ فالُحه ويتحّقق نجاُحه 

أّن اهللا جّل وعال تكّفَل ألهِل الّتوحيِد بالفتِح والنِّرص يف الّدنيا, والعزِّ  )٧
  .األحواِل, والّتسديِد يف األقواِل واألفعالِ  والرشِف والّتيسِري للُيرسى, وإصالِح 
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WאW 
َ إّال اهللاُ : كلمُة الّتوحيدِ    .ال 
 هي نفٌي لإلهليَّة عّام سوى اهللاِ ال معبوَد بحقٍّ إال اُهللا وحَدُه; ف :ومعناها

  .تبارك وتعاىل, وإثباُهتا كلُّها هللاِ وحَدُه ال رشيَك لهُ 
و املعبوُد; فمن عبد شيئًا فقد اّختذُه إهلًا من دوِن اهللاِ, ومجيُع ذلك ه :واإللهُ 

ٌ واحٌد وهو اُهللا وحَدهُ   ~ { | } x y z﴿ :قال تعاىل ;باطٌل إّال 
  .]٦٢:احلج[ ﴾   © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¡ �

; هي كلُّ ما حيبُّه اُهللا ويرضاُه من األقواِل واألعامِل الظاهرِة والباطنةِ  :والعبادةُ 
عاِء,   .واخلوِف, والّتوكِل, والّصالِة, والذكِر, وغِريها كالدُّ

فيجُب أن ُتكوَن مجيُعها هللاِ وحَده ال رشيَك لَه; فمن جعل منها شيئًا لغِري 
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â ¹ ̧ ¶﴿ :تعاىل اهللاِ فقد أرشك; قال

Ã ÅÄ Æ    Ç È É  ﴾]١١٧املؤمنون[.  

WאW 
ِر سبعِة رشوٍط; هي   :شهادُة الّتوحيِد ال تنفُع صاحَبها إال بتوفُّ

   :﴿ Ü Ý  Þ  ß à; لقولِِه نفيًا وإثباتاً  العلُم بمعناها املراِد منها :األّوُل 
á  ﴾]١٩: حممد.[  

; بأن يكوَن قائُلها مستيقنًا بام تدلُّ عليِه; فإْن كان  :الّثاين اليقُني املناِيف للّشكِّ
 ¡ � ~ {  |﴿ :تابًا بام تدلُّ عليه مل تنفْعُه; لقولِِه تعاىلشاكا مر

  .]١٥:احلجرات[ ﴾ ¥ ¤ £ ¢
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نيا;  :الّثالُث  ِك; بأن ال يقصَد بقوِهلا شيئًا من أموِر الدُّ اإلخالُص املناِيف للرشِّ
: أي: حنفاء. ]٥:البينة[﴾  h i j k l m n o p﴿ :لقولِِه سبحانه

ِك إىل الّتو   .حيِد اخلالصِ مائلني عن الرشِّ
دُق املنايف للكذِب; بأن يقوَل هذه الكلمَة صدقًا من قلبِه; لقولِِه  :الّرابعُ  الصِّ
دٍ  «:  ملسو هيلع هللا ىلص نْ أَحَ ا مِ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ مَ هَ ولُ اهللا ,يَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ بِهِ  ;وَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ إِالَّ  ;صِ

هُ اهللاُ مَ رَّ ىلَ النَّارِ  حَ   .]ومسلم, واللفظ للبخاري البخاريُّ  رواه[» عَ
 :املحّبُة هلذِه الكلمِة, وملقتضاها, وألهِلها العاملَني هبا; لقولِِه  :اخلامُس 

﴿m v u t s r q p o n   xw  { z y
نْ « :ملسو هيلع هللا ىلص, ولقولِِه ]١٦٥:البقرة[﴾ | { ثٌ مَ ةَ اإلِ ثَالَ وَ الَ دَ حَ جَ نَّ فِيهِ وَ نِ كُ أَن  :يامَ

ونَ اهللاُ يَّ  رَ  كُ اوَ َ امهُ وَ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ ولُهُ أَحَ ِ  ,سُ أَن حيُّ ِبُّهُ إِالَّ هللابَّ املَ وَ ءَ الَ حيُ أَن يَ  ,رْ هَ وَ رَ كْ
ودَ يفِ ال عُ فَ يفِ النَّارِ أَنْ يَ قْذَ هُ أَنْ يُ رَ كْ امَ يَ رِ كَ فْ  .]رواه البخاري ومسلم[ »كُ
 ̄ ® ¬﴿ :قولِِه تعاىلاالنقياُد لام دّلْت عليِه هذِه الكلمُة; ل: الّسادُس 

 .]٥٤: الزمر[ ﴾± °
الَقبوُل لام اقتَضتُْه هذِه الكلمُة من عبادِة اهللاِ وحَدُه, وترِك عبادِة ما  :السابعُ 
b ﴿ :اهللاِ وحَدُه كان مَن اّلذيَن قال اُهللا فيهم ُه; فمن قاَهلا وملْ يقبْل عبادةَ سوا
c    f e d k j i h g l p o n m q  r  ﴾ 

  .]٣٦−٣٥:الصافات[
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٤٤

WאW 
ُك به جّل جاللهُ    .يناقُض توحيَد اهللا سبحانه الرشِّ

ها; فإّن الواجباِت وأعظمَ  , وإفراُدُه بالعبادِة أهمَّ وإذا كان توحيُد اهللاِ 
َك أكُرب املعاِيص عند اهللاِ تعاىل; إذ هو الذنُب الوحيُد اّلذي ال يغفُره اُهللا; قال  الرشِّ

 .]١١٦:النّساء[ ﴾̀  ~ _ } | {  w v u t z y x﴿ :تعاىل
لَ هللا« :عن أيِّ الّذنِب أعظُم عند اهللاِ? قال ملسو هيلع هللا ىلصولام ُسئَل رسوُل اهللا  عَ ْ  أَنْ جتَ

قَكَ  لَ وَ خَ هُ   .]رواه البخاري ومسلم[» نِدا وَ
ثاُب عليها العبُد مع قبُل طاعٌة, وال يُ والرشُك ُيفسُد الطاعاِت ويبطُلها; فال تُ 

ِك; لقولِِه سبحانهوجو  .]٨٨: األنعام[ ﴾ §       ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :ِد الرشِّ
ُك  ُيوجُب لصاحبِه اخللوَد يف النّاِر إذا ماَت صاحُبُه وهو مرشٌك; لقوِل والرشِّ

 .]٧٢: الامئدة[ ﴾ j  k l m n o p q r s t﴿ :اهللاِ عّز شأُنهُ 

WאW 
. ٌك أكُرب مناٍف ألصِل الّتوحيِد, وخمرٌج من املّلةِ رش: األّوُل : الرشُك قسامنِ  
  .رشٌك أصغُر مناٍف لكامِل الّتوحيِد الواجِب, وال خيرُج من املّلةِ : والّثاين

ŽÞČëþa@ŽáÔÛaZ@ğ’ÛaÚŠ@Ž×þa@Z@ @
فيام ال −وهو رصُف يشٍء من أنواِع العبادِة لغِري اهللاِ تعاىل; كدعاِء غِري اهللاِ 

جوِد لغِريِه عىل جهِة )١(, والّتوّكِل عىل غِريهِ − سبحانهيقدُر عليه إال اهللا , والسُّ

                                        
  .ون عليهرّختاُذ العبِد لألسباِب, أو االستعانُة ببعِض العباِد فيام يقدتعاىل ا وليس من التّوّكل عىل غري اهللاِ ) ١(



 
 

 

 ٤٥
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  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý﴿: الّتعبُِّد; قال تعاىل 
Þ ﴾ ]وقال سبحانه. ; أي من املرشكني]١٠٦:يونس: ﴿Ï Ð ÒÑ 

Ó        Ô﴾ ]٢٣: الامئدة[ وقال , :﴿w x  y ﴾ ]٦٢:النّجم[. 
عاُء وال تّوّكُل والّسجوُد من العباداِت اّلتي أمر اُهللا هبا; فمن َرصَفها فإذا كان الدُّ

دًا لُه, ومن َرصَفها لغِري اهللاِ كان مرشكًا بهِ  هللاِ كان   .موحِّ
 :تعاىل رشُك الطاعِة يف التّحليِل والتّحريِم; كام قال: وممّا يدخُل يف هذا القسمِ 

﴿©¨ ± °  ̄ ® ¬ « ª  ³ ²

º¹  ̧ ¶ µ ´ ½ ¼ »  Â Á À ¿¾﴾ 
  . ]٣١: التوبة[

وهذه اآليُة نزلْت يف اليهوِد والنّصارى اّلذين أطاُعوا ُرهباَهنم وأحباَرهم يف 
َم اهللاُ   يَّ بِ النَّ  تُ يْ تَ أَ « :قال ÷, وحتريِم ما أحلَّ اُهللا; فعن عديِّ بن حاتٍم حتليِل ما حرَّ

 هُ تُ عْ مِ سَ وَ  ,نَ ثَ وَ ا الْ ذَ هَ  كَ نْ عَ  حْ رَ اطْ  يُّ دِ ا عَ يَ  :الَ قَ فَ  ;بٍ هَ ذَ  نْ مِ  يبٌ لِ ي صَ قِ نُ  عُ يفِ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص
 :الَ قَ  ,﴾ª » ¬ ®̄         ¨©﴿ ةَ اءَ رَ بَ  ةِ ورَ  سُ يفِ  أُ رَ قْ يَ 
ُ ا إِ مَ أَ  ْ  مْ هنَّ ُ دُ بُ عْ وا يَ ونُ كُ يَ  ملَ ا ذَ إِ وَ  ,وهُ لُّ حَ تَ اسْ  ئاً يْ شَ  مْ هُ ـوا لَ لُّ حَ ا أَ ذَ وا إِ انُ كَ  مْ هُ نَّ كِ لَ وَ  ,مْ وهنَ

  .]رواه الرتمذي[ » وهُ مُ رَّ حَ  ئاً يْ شَ  مْ هِ يْ لَ وا عَ مُ رَّ حَ 

ïãbČrÛa@ŽáÔÛa@ZŽŠÌ•þa@ÚŠğ’ÛaZ@ @
رشٌك ظاهٌر, ورشٌك : وهو ما كان وسيلًة إىل الّرشِك األكِرب, وهو نوعانِ 

  .خفيٌّ 
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٤٦

ويكوُن باأللفاِظ واألفعاِل; فاأللفاُظ كاحللِف بغِري اهللا : رشٌك ظاهرٌ  )١
, أو( لَفَ « :ملسو هيلع هللا ىلص; فقد قال ما شاء اُهللا وشئَت  :, وقولِ )باملسيِح  :والنّبيِّ نْ حَ ِ  مَ بِغَريْ
كَ  اهللا َ رَ أَوْ أَرشْ فَ دْ كَ قَ ما شاَء اُهللا  ;يا رسوَل اهللاِ : , وقال ملن قال له]الرتمذيُّ رواه [ »فَ

لْتَنِي هللا«: وشئَت  عَ الً  جَ دْ اءَ اهللاُ !عَ ا شَ هُ  بَلْ مَ دَ حْ واألفعالُ كلبسِ . ]رواه أمحد[ »وَ
ا سببٌ لذلكاحللقةِ واخليطِ لرفعِ البالءِ   ., واعتقادِ أهنّ

معِة; بأن ال : رشٌك خفيٌّ  )٢ ياِء والسُّ وهو رشُك النّياِت واإلراداِت; كالرِّ
يقصَد بعمِله وجه اهللاِ سبحانه, وإّنام يقصُد مدَح النّاِس له, أو ثناَءهم عليِه; كأن 

 ملسو هيلع هللا ىلصبّي وحُسن إسالُمه; وذلك ألّن النّ يصّيل أو يصوم ليقوَل النّاُس قد استقامَ 
رُ « :قال غَ َصْ كُ األْ ْ مْ الرشِّ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ الُوا .إِنَّ أَخْ رُ  :قَ غَ َصْ كُ األْ ْ ا الرشِّ مَ   وَ

ولَ اهللا سُ ا رَ الَ  ?يَ اءُ  :قَ يَ قُولُ اهللاُ, الرِّ يَ النَّاسُ هُ ـلَ   يَ زِ ا جُ ةِ إِذَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ
مْ  هلِِ امَ ينَ  :بِأَعْ بُوا إِىلَ الَّذِ هَ ا اذْ رَ نْتُمْ تُ يَاؤُ كُ نْ مْ  ;ونَ يفِ الدُّ هُ نْدَ ونَ عِ ِدُ لْ جتَ وا هَ انْظُرُ فَ

اءً  زَ  . ]رواه أمحد[ »جَ

Wאא،אW 
نوُب   : واملعايص اّلتي تقُع من املسلِم إىل كبائَر وصغائَر; قاَل  تنقسُم الذُّ

﴿b c d e f g h   i j k l 
m   ﴾ ]٣١: النّساء[. 

نيا, أو وعيٌد خاصٌّ يف : مجُع كبريٍة, وهي: والكبائرُ  كلُّ ما فيه حدٌّ يف الدُّ
  .اآلخرةِ 

نيا القتِل ملن يقتُل, والقطِع ملن العقوبُة املقّدرُة; ك: واملراُد باحلدِّ يف الدُّ



 
 

 

 ٤٧
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عيُد بالنّاِر, أو الو: واملراُد بالوعيِد اخلاصِّ يف اآلخرةِ . زينرسُق, واجللِد ملن يَ يَ 
د رَحيها, أو نفِي اإليامِن وأن أن ال َجي  الّلعِن, أو الغضِب, أو نفِي دخوِل اجلنِّة, أو

  .كوَن من املسلمَني, ونحِو ذلكيَ ال 
نيا, وال وعيٌد خاصٌّ يف اآلخرةِ : عىل هذا والصغريةُ    .ما ليس فيه حدٌّ يف الدُّ

אWאW 
ِك والُكفرِ −ريِة مرتكُب الكب ال خيرُج من اإلسالِم بكبريتِِه; بل ُهو  −غَري الرشِّ

نيا مؤمٌن ناقُص اإليامِن  , وُهو يف اآلخرِة −مؤمٌن بإيامنِه, فاسٌق بكبريتِه−يف الدُّ
َب ال ُخيّلُد يف  حتَت مشيئِة اهللاِ تعاىل; إْن شاَء غَفر لُه, وإن شاَء عّذَبُه, وإذا ُعذِّ

جُ  « :ملسو هيلع هللا ىلصذّرٍة; لقولِِه  منها بام معه من اإليامِن, وإْن كاَن مثقاَل  الناِر; بل خيرُج  ْرُ خيَ
الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ نْ قَ نْ النَّارِ مَ ٍ  مِ ريْ نْ خَ ةٍ مِ عِريَ نُ شَ زْ بِهِ وَ لْ يفِ قَ نْ  ,وَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ ْرُ خيَ وَ

الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ ةٍ  قَ رَّ نُ بُ زْ بِهِ وَ لْ يفِ قَ ٍ  وَ ريْ نْ خَ الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ  ,مِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ ْرُ خيَ  وَ
 ٍ ريْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ بِهِ وَ لْ يفِ قَ ة. ]رواه البخاري ومسلم[ » وَ  .حّبُة القمِح : والُربّ



 

 ٤٨



 

 ٤٩
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قَدها, وال يصحُّ إيامُنه إّال أن يعت اإليامِن; اّلتي جيُب عىل املسلمِ من أركاِن 
 B C D E F ﴿ :اإليامُن باملالئكِة الكراِم; لقول اهللاِ تعاىل :هبا باإلقرارِ 

G H I J K L M N O P Q R 
S﴾ ]١٧٧: البقرة[. 

ريَف باملالئكِة, ووجوَب اإليامِن هبم, التع: وسنتناوُل يف هذا املبحِث 
هم, وأسامَءهم, ووظائَفهم, وعالقَتهم ببني وصفاِهتم اخلَلقّيَة واخلُُلقّيَة, وأعدادَ 
  .آدَم, وثمَراِت اإليامِن هبم

WאW 
 وٍر, وُهلم قدرٌة عىل التشّكلِ من خملوقاِت اهللاِ, خلُقوا من نُ  خلٌق  املالئكةُ 
ون أوجدهم اُهللا تعاىل لعبادتِه, وتنفيِذ أوامِره يف الكوِن; فال يعُص  والتمثُِّل, وقد

  .اَهللا ما أمَرهم , ويفعُلون ما ُيؤَمرونَ 
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٥٠

وهم من عاملِ الغيِب; إذ ال نراُهم, ولكْن نؤمُن هبم إيامًنا جازًما ال يتطّرُق 
; ألّن اَهللا جّل وعال أخَرب عنهم, كام أخَرب عنهم رسوُله  ; إخباًرا ملسو هيلع هللا ىلصإليه شكٌّ

  . قطعيا جيعُلنا نوقُن بوجوِدهم

WאW 
لَق خلقًا من خلِقه جيُب عىل املسلِم أن يعتقَد اعتقادًا جازمًا بأّن اهللا تعاىل خ

وَن عن عبادتِه, وأّهنم كثريون فُرت , وأّهنم ال يتخّلفون عن أمِره, وال يَ هُم املالئكةُ 
وبام  ,ال حيصيهم إّال اهللا سبحانه; فمنهم من ُعرف باسمه; فيجُب اإليامُن هبم

   .اسُمه; فيجُب اإليامُن هبم إمجاالً  عرفِهلم تفصيالً, ومنهم من مل يُ عامكَر من أذُ 
 g h i j k l m on p   q r s ﴿: قال تعاىل

t u﴾ ] ٢٨٥: البقرة[ .  
تَِّة الواردِة يف حديث  كُن الّثاين من أركاِن اإليامِن السِّ واإليامُن هبم هو الرُّ

أَنْ « :ال عليه الّصالُة والّسالمُ عن اإليامِن; فق ملسو هيلع هللا ىلصحني سأل النّبّي  |جربيَل 
نَ بِاهللا مِ ؤْ هِ تُ ِّ رشَ هِ وَ ِ ريْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ تُؤْ , وَ رِ مِ اآلخِ الْيَوْ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ , وَ تِهِ الَئِكَ مَ  » , وَ

  .]رواه مسلم[
  :و يتضّمُن اإليامُن باملالئكِة أربعَة أمورٍ 

  .التصديُق بوجوِدهم :األّوُل 
  .ُن بام ورد من صفاهتِم, وعدِدهم, وأسامِئهم, ووظائِفهماإليام :الثاين

ون مكّلفون, وال وأّهنم عباٌد هللا سبحانه, مأمور إنزاُهلم منازَهلم, :الّثالُث 
إّال عىل ما أقدَرهم اُهللا عليه, واملوُت عليهم جائٌز, وليس هلم يف األلوهيِّة  يقدرون



 
 

 

 ٥١

א ©¨

  . ]٢٦: األنبياء[ ﴾X Y Z ﴿: والّربوبيِّة نصيٌب; بل هم كام قال تعاىل

WאW 
üČëc@ZòČîÔÜ¨a@áèŽmbÐ•Z  ِمن صفاِت املالئكِة اخلَْلقّية:  
نْ نُورٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النّبيُّ : أّهنم خملوُقون من نورٍ  )١ ةُ مِ ئِكَ لِقَتِ املْـَالَ  رواه[ »خُ

  .]مسلم
ولام كانِت املالئكُة أجسامًا نورانّيًة; فإّن العباَد ال يستطيعون رؤيَتهم, 

ؤيةِ    .خاصًة أّن اَهللا مل يعِط أبصاَرنا القدرَة عىل هذِه الرُّ
 ةلقَ َة عن اجلّن واإلنِس بعظِم اخلِ مّيز اهللا تعاىل املالئك: أّن خلَقهم عظيمٌ  )٢

 µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ » ﴿ :والقّوِة; قال تعاىل
¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ﴾ ]وقال ]٦:الّتحريم ,
ءِ « :حني رآُه يف ليلِة اإلرساءِ  |عن جربيَل  ملسو هيلع هللا ىلص النّبيُّ  امَ نَ السَّ بِطًا مِ نْهَ تُهُ مُ أَيْ ادا  رَ سَ

ضِ  ءِ إِىلَ األَرْ امَ َ السَّ ا بَنيْ هِ مَ قِ لْ ظَمُ خَ   .]رواه مسلم[ »عِ
صوٍر مجيلٍة; كام قال تعاىل عن خلق اُهللا املالئكَة عىل : مجاُل املالئكةُ  )٣
ذُو : ةٍ رَّ ذُو مِ « : ^قال ابُن عّباس . ]٦: النجم[﴾  \   Z ]﴿:  | جربيل

  . »منظرٍ حسنٍ 
املالئكَة قادرًة عىل التشّكِل والتمّثِل  جعل اهللا : قدرُهتم عىل التََّشكُّل )٤

   r s﴿: اىل; قال تع− عليهام الّسالمُ − متثّل جربيُل ملريم بصورِة البِرش; كام 
t        u v       w       x ﴾ ]١٧:مريم[.  
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٥٢

 :وهي تتفاوُت من حيُث العدُد والّضخامُة; قال تعاىل :أّن هلم أجنحةً  )٥
﴿o p q r s t u v w x y z |{ } ~ 

أَنَّ « : ÷وعن عبِد اهللاِ بِن مسعوٍد  .]١:فاطر[ ﴾© ¨    § ¦ ¥  ¤ ¢£ ¡ �
تُّام ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  يلَ لَهُ سِ ِ ربْ أَ جِ نَاحٍ رَ ةِ جَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »ئَ
كور )٦ وقد ضلَّ يف هذا املجاِل مرشُكو العرِب : األُنوثةِ ال بِة وال ُيوصُفون بالذُّ

 �﴿: اّلذين كانوا يزعمون أّن املالئكَة إناٌث; فردَّ عليهم اُهللا سبحانه بقولِه
¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ̈ ª© « ¬ ®  ﴾

  .]١٩:الزخرف[
فقد أخربنا  :أّهنم ال يأكُلون, وال يرشُبون, وال يتزّوُجوَن, وال يتناسُلونَ  )٧

يف صورِة بٍرش, فقّدم هلم الّطعاَم,  − |− تعاىل أّن املالئكَة جاؤوا إبراهيَم اُهللا 
 ¹﴿ : فلْم متتدَّ أيِدهيم إليِه, فأوجَس منهم خيفًة; فكشُفوا له حقيقَتهم; قال تعاىل

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë ﴾ 
  .]٧٠: هود[

  .ناسُلونَ كام اّتفق العلامُء عىل أّهنم ال يتناكُحون, وال يت
أخَرب اهللا تعاىل أّن املالئكَة يقومون بعبادتِه, : مّلونتعبون, وال يَ أّهنم ال يَ  )٨

وتنفيذ أوامره, بال كَلٍل وال مَلٍل, وال يدرُكهم من ذلك ما يدرُك البَرش; فقال يف 
: وقال. ال يضعفون: ; أي]٢٠:األنبياء[﴾  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: وصفهم

 ﴿À Á  Â Ã Ä  Å Æ  Ç È  É  ﴾]ال : ; أي]٣٨:فّصلت
  .يملُّونَ 



 
 

 

 ٥٣
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وهذا من حكمِة اهللاِ تعاىل, وكامِل ربوبّيتِه, وكامِل حياتِِه : أّهنم يموُتون )٩
, وعندما تفنى ]٨٨:القصص[ ﴾f  g h i j﴿ : وقّيومّيتِِه; فقد قال تعاىل
﴾   Î Ï Ð﴿ : ﴾; فيجيُب    :﴿Ê  Ë  Ìاخلالئُق كلُّها ينادي اهللا 

  . ]١٦:غافر[

bîãbq@ZòČîÔÜ¨a@áèŽmbÐ•Z  ِمن صفاِت املالئكِة اخلُُلقّية:  
 ¾ ½ ¼ «﴿: قال تعاىل عن املالئكةِ  :أّهنم معصوُموَن من املعايص )١

¿ À Á Â ﴾ ]٦:الّتحريم[.  
 Ä Å﴿: قال جّل وعال عنهم: أّهنم خياُفوَن اهللا تعاىل وخيَشْوَنه )٢

Æ   Ç È É  ﴾]وقال أيضاً ]١٣:الّرعد , :﴿n o p q   ﴾
  .]٢٨:ألنبياءا[
وأعظُم ذكِرهم التسبيُح; قال اهللا  :أّهنم ال يفُرتون عن ذكِر اهللاِ تعاىل )٣

  .] ٢٠: األنبياء[﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: سبحانه عنهم
. ]١٦−١٥:عبس[﴾      ~    { |  z }﴿ :قال تعاىل: راٌم َبَرَرةٌ أّهنم كِ  )٤
هم كريٌم حسٌن رشيٌف, لقُ خ: أي: وكراٌم برَرةٌ . سفراُء اهللا إىل رسِله: أي: وسفَرةٌ 
  .م باّرٌة طاهرٌة فاضلةٌ هم وأفعاهلُ وأخالقُ 
ويدلُّ عىل ذلك اصطفاُفهم بني يدِي اهللاِ  :مون يف كلِّ شؤوِهنمظَّ أّهنم منَ  )٥

n m lk j i h g   r q p o﴿ : تعاىل; قال سبحانه
u t s  ﴾]وعن جابِر بن سُمرَة  .|والّروُح هو جربيُل . ]٣٨: النّبأ

فُّ املْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبّي  أنّ  ÷ امَ تَصُ ونَ كَ فُّ َاـَأَالَ تَصُ هبِّ نْدَ رَ ةُ عِ لْنَا. الَئِكَ قُ ا: فَ ولَ  يَ سُ رَ
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٥٤

فُّ املْ ! اهللا يْفَ تَصُ كَ الَ ـَوَ ا? قَ َ هبِّ نْدَ رَ ةُ عِ ونَ : الَئِكَ اصُّ َ يَرتَ , وَ لَ وفَ األُوَ فُ ونَ الصُّ تِمُّ يُ
فِّ    .]روا مسلم[ »يفِ الصَّ
أَالَ «:  ÷عن عثامَن بِن عّفاَن  ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال النّبيُّ  :الئكةِ استحياُء امل )٦

نْهُ املْ  ي مِ تَحِ لٍ تَسْ جُ نْ رَ ي مِ تَحِ ةُ ـَأَسْ   .]رواه مسلم[ »الَئِكَ

אWאאW 
¯ ﴿: خلٌق كثٌري ال يعلُم عدَدهم إال اُهللا اّلذي خلَقهم; قال تعاىل املالئكةُ 

قال  |لَك جربيَل , وممّا يدلُّ عىل كثرِهتم أّن املَ ]٣١: املدثر[﴾ ́    ± ² ³   °
وجدا فيها بيتًا و ,واملعراِج; لّام صعدا إىل الّسامِء الّسابعةِ  ليلَة اإلرساءِ  ملسو هيلع هللا ىلصللنّبيِّ 

ى البيَت املعمورَ  ا الْبَيْتُ املْ « : ُيسمَّ ذَ ونَ أَلْفَ ـَهَ بْعُ مٍ سَ وْ لَّ يَ يلِّ فيه كُ ورُ يَصَ مُ عْ
ا خَ  ; إِذَ لَكٍ مْ مَ يْهِ لَ ا عَ رَ مَ وا إِلَيْهِ آخِ عُودُ ْ يَ وا ملَ جُ   .]مّتفق عليه, والّلفظ للبخارّي [ »رَ

WאW 
للمالئكِة أسامُء, وال ُيعرُف من أسامِء املالئكِة إال القليُل, وإليك أسامء 

  :حةِ املالئكة اّلذين ورد ذكُرهم يف القرآِن الكريِم, والسنّة النبوّيِة الّصحي
  :جربيُل وميكائيُل  )٢, ١

 z { |     } ~ _ ̀ a b c d  e﴿: قال تعاىل 
f g h i j k l nm o p q 

r s  t u v w x ﴾]٩٨−٩٧: البقرة[.  



 
 

 

 ٥٥
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  :إرسافيُل  )٣
ورِ    .وهو اّلذي ينفُخ يف الصُّ

, يف دعائه  ملسو هيلع هللا ىلصوجربيُل وميكائيُل وإرسافيُل هم اّلذين كان يذكُرهم النّبّي 
نَ « : قالت ’فعن عائشَة : ته من الليل عندما يستفتح صال امَ مِ ا قَ انَ إِذَ كَ
هُ  الَتَ تَتَحَ صَ يْلِ افْ امَ : اللَّ اطِرَ السَّ , فَ افِيلَ َ إِرسْ ائِيلَ وَ يكَ مِ ائِيلَ وَ َ ربْ بَّ جِ مَّ رَ هُ اتِ اللَّ وَ

بَادِكَ فِيامَ  َ عِ مُ بَنيْ كُ ْ , أَنْتَ حتَ ةِ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ َ الْغَ املِ , عَ ضِ األَرْ ونَ  وَ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ خيَ  ;كَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِىلَ رصِ نْ تَشَ ي مَ ْدِ ; إِنَّكَ هتَ نِكَ قِّ بِإِذْ نَ احلَ تُلِفَ فِيهِ مِ ينِ ملَِا اخْ دِ » اهْ

  .]رواه مسلم[
  : مالٌك  )٤

﴾  V W X  Y Z﴿: عن أهِل النّارِ  وهو خازُن النَّاِر; قال اُهللا 
  .]٧٧: الزخرف [
  :ونكريٌ منكٌر ) ٥,٦

كِني الّلذين يسأالِن األمواَت يف قبوِرهم أّن امللَ : ثبت يف السنّة الّصحيحة
  .سّمياِن منكرًا ونكرياً يُ 
  :هاروت وماروت )٨,٩

 I J K L﴿ :تعاىل يف قولهسبحانه وومها ملكان ذكرمها اهللا 
M   N O P Q R S T U V W 

YX Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d  ﴾] ١٠٢: البقرة[.  
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سياِق اآليِة أّن اَهللا تعاىل بعثهام فتنًة للنّاِس يف فرتٍة من الفرتاِت, ويبدو من 
  .وقد ُنسجْت حوَهلام أساطُري كثريٌة; مل يثبْت يشٌء منها يف الكتاِب والسنّةِ 

WאW 
َن بأعامٍل عظيمٍة دّلِت النّصوُص من الكتاِب والّسنّة عىل أّن املالئكَة يقومو

وات واألرِض, وهذه األعامل ال حيصيها كثرًة إّال اهللا جّل وعال, اميف السكثريٍة 
واملالئكُة بالنّسبِة إىل األعامِل اّلتي وّكلهم اهللا تعاىل بالقياِم هبا أصناٌف عديدٌة; 

  : فمنهم
وسقف  ,)جملسه(رسيُر اَمللِِك : والعرش يف اللُّغةِ : املوّكُلون بحمِل العرشِ  )١

ي العرُش عرشًا الرتفاِعه ومن االرتفاِع, ف اليشء, وهو مشتقٌّ    .هعلوِّ ُسمِّ
عرُش الّرمحِن سبحانه; اّلذي هو أعظُم املخلوقاِت وأعالها; : واملراُد به هنا

ه إال اهللا , رَ دْ فهو كالّسقِف والقّبِة للعاملِ, حميٌط بالّسامواِت وفوَقها, وال يقدر قَ 
﴾  z } | { ~ _﴿: وحيمُله من املالئكِة ثامنيٌة; قال تعاىل

  .]١٧: احلاّقةُ [
عليهم −وهو ما أنزله اُهللا تعاىل عىل أنبياِئه ورسِله  :املوّكُلوَن بالوحِي  )٢

; |من كتٍب ورشائَع, وامللُك املوّكُل بذلك هو جربيُل  −الّصالُة والّسالمُ 
i h  j   kl  p o n m﴿: فقد قال سبحانه عن القرآِن الكريمِ 

q  ﴾]ءِ «: ملسو هيلع هللا ىلص, وقال ]١٩٤−١٩٣:الّشعراء امَ لُ السَّ عَ أَهْ مِ يِ سَ حْ مَ اهللاُ بِالْوَ لَّ ا تَكَ إِذَ
تَّى  لِكَ حَ ذَ الُونَ كَ زَ الَ يَ ; فَ ونَ قُ عَ يُصْ ا فَ فَ ىلَ الصَّ ةِ عَ لَ لْسِ رِّ السِّ جَ ةً كَ لَ لْصَ ءِ صَ امَ لِلسَّ



 
 

 

 ٥٧
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مْ  هُ اءَ ا جَ تَّى إِذَ , حَ يلُ ِ ربْ مْ جِ أْتِيَهُ ِمْ  يَ لُوهبِ نْ قُ عَ عَ يلُ فُزِّ ِ ربْ الَ . جِ يَقُولُونَ : قَ ا: فَ يلُ  يَ ِ ربْ جِ
يَقُولُ  ? فَ بُّكَ الَ رَ ا قَ اذَ قَّ : مَ ولُونَ . احلَ يَقُ قَّ : فَ قَّ احلَ   .]رواه أبو داود[ »احلَ

 ¥ ¤﴿: قال تعاىل ):خزنُة اجلنّةِ (املوّكُلون بالقياِم عىل اجلنِّة  )٣
¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ 

¶ ̧ ¹ º ﴾]٧٣:الّزمر[.  
 s t﴿: قال جّل وعال ):خزنُة النّارِ (املوّكُلون بالقياِم عىل جهنَّم  )٤

u v w yx z { | } ~ _ ̀ a b c d 
e f g h i j k l nm o p q r s 

t u v   ﴾]٧١: الّزمر[.  
, | املوّكُل بالقطِر هو ميكائيُل  :ِر والّرياِح والّسحاِب طْ املوّكلوَن بالقَ  )٥

: , أي]٢:الّصافات[﴾  E D﴿: ومع ميكائيَل أعواٌن من املالئكِة; قال تعاىل
  .املالئكُة يزُجرون الّسحاَب 

ورِ  )٦  A B﴿: ; قال سبحانه|وهو إرسافيُل : املوّكل بالنّفِخ يف الصُّ
C D E F G H I J  K L M ON P Q R S T U V 

W  ﴾]احِ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال . ]٦٨: الّزمر صَ مُ وَ عَ يْفَ أَنْ , كَ نَ رْ مَ الْقَ دِ الْتَقَ نِ قَ رْ بُ الْقَ
خُ  يَنْفُ خِ فَ رُ بِالنَّفْ مَ ؤْ تَى يُ نَ مَ ذْ عَ اإلِ تَمَ   . ]رواه الّرتمذّي [ »واسْ

وهو ملُك اجلباِل; فقد ثبت يف حديِث أمِّ املؤمنني عائشَة : املوّكُل باِجلبالِ  )٧
مل يقبُلوا دعوَتُه,  إىل الّطائِف لدعوِة أهِلها; حيُث  ملسو هيلع هللا ىلصيف قّصِة خروِج النّبيِّ  ’

دْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصوأثاروا عليه ُسفهاَءهم أّن النّبّي  ةٍ قَ ابَ حَ ا بِسَ ا أَنَ إِذَ أْيسِ فَ عْتُ رَ فَ رَ فَ
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٥٨

الَ  قَ اينِ فَ نَادَ يلُ فَ ِ ربْ ا جِ ا فِيهَ إِذَ تُ فَ نَظَرْ تْنِي, فَ لَّ , : أَظَ كَ لَكَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ إِنَّ اهللاَ قَ
, وَ  يْكَ لَ وا عَ دُّ ا رَ مَ لَكُ وَ اينِ مَ نَادَ ; فَ مْ ئْتَ فِيهِ هُ بِامَ شِ رَ بَالِ لِتَأْمُ ِ لَكَ اجلْ دْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَ قَ

الَ  مَّ قَ , ثُ َّ يلَ مَ عَ لَّ بَالِ فَسَ ِ دُ : اجلْ َمَّ ا حمُ الَ ! يَ قَ بِقَ : فَ ئْتَ أَنْ أُطْ ; إِنْ شِ ئْتَ لِكَ فِيامَ شِ ذَ
 ِ بَنيْ شَ مُ األَخْ يْهِ لَ الَ النَّبِيُّ . عَ قَ بُدُ : ملسو هيلع هللا ىلص فَ عْ نْ يَ ِمْ مَ هبِ الَ نْ أَصْ جَ اهللاُ مِ ْرِ و أَنْ خيُ جُ بَلْ أَرْ

يْئًا كُ بِهِ شَ ِ هُ الَ يُرشْ دَ حْ   .]رواه البخاري ومسلم[ »اهللاَ وَ

WאW 
ِه,  آدَم عالقٌة وثيقٌة; فمنهم من يقوُم عليِه وهو يف بطنِ  بابنعالقُة املالئكِة  أمِّ

م من ُيَكلَّف بحراستِِه وحفظِِه, ومنهم من يسّجُل أعامَله وترصفاتِه, ومنهم ومنه
; وفيام ييل روَحه إذا جاء أجُله م من ينزعُ من حيّرُك باعَث اخلِري يف نفِسِه, ومنه

  :بيان ذلك
ا; «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النّبيُّ : املوّكُلون باألجنِّة يف األرحامِ  )١ لَكً مِ مَ حِ لَ اهللاُ بِالرَّ كَّ وَ

يَ  َ : قُولُ فَ قْيضِ ادَ اهللاُ أَنْ يَ ا أَرَ إِذَ , فَ ةٌ غَ ضْ بِّ مُ , أَيْ رَ ةٌ قَ لَ بِّ عَ , أَيْ رَ ةٌ بِّ نُطْفَ أَيْ رَ
الَ  ا; قَ هَ قَ لْ ? : خَ لُ َجَ امَ األْ ? فَ قُ زْ امَ الرِّ ? فَ يدٌ عِ يٌّ أَمْ سَ قِ ثَى? أَشَ رٌ أَمْ أُنْ كَ بِّ أَذَ أَيْ رَ

هِ  لِكَ يفِ بَطْنِ أُمِّ ذَ تَبُ كَ يُكْ   .]رواه البخاري ومسلم[ »فَ
 p q r s ﴿: قال جّل وعال: املوّكلون بحفِظ اإلنساِن وحراستِه )٢

t u v w   x y  z ﴾]وقد بني ترمجاُن القرآِن عبُد اهللاِ بُن  .]١١:الرعد
أّن املعّقباِت من اهللاِ هُم املالئكُة; جعلُهم اُهللا ليحفُظوا اإلنساَن : ^عّباس 

  .خلُّوا عنه −صَل إليهِ اّلذي قّدَر أن يَ −َء قدُر اهللاِ إذا جامن أماِمه ومن وراِئه; ف



 
 

 

 ٥٩
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وتسجيِل صالِح أعامِهلم وسيِِّئها; قال : املوّكلون بحفِظ أعامِل بني آدمَ  )٣
  .]١٢− ١٠: االنفطار[﴾  o p q r s t     u v w x﴿: تعاىل

ُحيصياِن عليِه اُهللا تعاىل بكلِّ إنساٍن ملكْنيِ حارضْيِن, ال ُيفارقانِه,  َل وقد وكَّ 
 \ ] Q R S     T U V  W    X Y Z﴿: وعال أعامَله وأقواَله; قال جلَّ 

] ̂  _ ̀ a  ﴾]د: د; أي ومعنى قعي .]١٨−١٧: ق ورقيب عتيد; . مرتصِّ
  .مراِقٌب معدٌّ لذلك ال يرتُك كلمًة تفلُت : أي

يوَم  فُظ, ثّم ُحتُرض ; وهلذا فإّهنا ُحت حقيقيّةٌ  ملالئكِة ألعامِل بني آدَم كتابةٌ وكتابُة ا
  :﴿n o p q r ts u v w xالقيامِة فُتنُرش; قال اهللا 

y z { | } ~   �      ¡ ¢ £ ¤   ﴾]١٤−١٣: اإلرساء[.  
فقد وّكل اُهللا بكلِّ إنساٍن : املوّكُلوَن بتحريِك بواعِث اخلِري يف نفوِس العبادِ  )٤

بُه  ِّ ويزّينُه قرينًا من املالئكِة; حيثُّه عىل اخلِري, ويرغِّ ; يأمُرُه بالرشَّ فيِه, وقرينًا من اجلنِّ
نَ «: ملسو هيلع هللا ىلص له; قال النّبيُّ  ينُهُ مِ رِ قَ , وَ نِّ ِ نَ اجلْ ينُهُ مِ رِ لَ بِهِ قَ كِّ دْ وُ قَ دٍ إِالَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ مَ

ةِ ـَاملْ  الُوا.الَئِكَ الَ : قَ ولَ اهللاِ? قَ سُ ا رَ إِيَّاكَ يَ إِيَّايَ : وَ ; فَالَ إِالَّ أَنَّ اهللاَ! وَ لَمَ أَسْ يْهِ فَ لَ انَنِي عَ  أَعَ
 ٍ ريْ ينِ إِالَّ بِخَ رُ أْمُ   .]رواه مسلم[ »يَ
األرواِح,  وهو ملك املوِت اّلذي يقوُم بنزعِ : املوّكُلون بقبِض أرواِح العبادِ  )٥

: ; قال تعاىلوتسليِمها ملن معه من املالئكِة اّلذين حيملوهنا إىل الّسامِء بأمِر اهللاِ 
﴿ Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  ﴾]وتنزُع . ]١١: الّسجدة

املالئكُة أرواَح الكفرِة واملجرمَني نزعًا شديدًا عنيفًا, أّما املؤمنُون فإّن املالئكَة 
  .تنزُع أرواَحهم نزعًا رفيقاً 
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٦٠

WאאW 
  :لإليامِن باملالئكِة ثمراٌت كثريٌة; منها

  .هم تبارك وتعاىل, وقّوتِه, وسلطانِهالعلُم بعظمِة خالقِ  )١
شكُره تعاىل عىل عنايتِه بعباِده; حيُث وّكل هبِم من هؤالِء املالئكِة من  )٢

  .يقوُم بحفظِهم, وكتابِة أعامِهلم, وغري ذلك من مصاِحلهم
ُمون بِه من عبادِة اهللاِ تعاىل عىل الوجِه وحمبُّة املالئكِة واحرتاُمهم; لام يق )٣

  .واستغفاِرهم للمؤمننيَ  األكمِل,



 

 ٦١

 
 
 

אא 
אאא 

  

اقتضت حكمة اهللا تعاىل ورمحته أن يرسل يف كل أمة رسوًال ; يبني هلم 
رشعته ومنهاجه , ويأخذ بأيدهيم إىل طريقه املستقيم , ويف ذات الوقت يبرشِّ 

والثواب اجلزيل , وينذر العاصني الطائعني السالكني عىل درب اجلادة بالنعيم 
  : ﴿n o p q   r sقال اهللا  ;ني عن هذه اجلادة بالعقاب األليماملنحرف

t ﴾ ]٢٤: فاطر[ .  
ن مقتضيات عدله سبحانه أال وم, هو احلكم العدل  ذلك ألن اهللا 

من خلقه إال بعد أن تقوم عليه احلجة , ويتضح له الطريق, ويستبني  اً ب أحدُيعذِّ 
 :; قال اهللا  اهلدى والرشاد , ويعرف احلق من الباطل , والضالل من اهلدى له
﴿º »    ¼ ½ ¾  ¿ ﴾ ]بإرسال  يتحقق إال وهذا كله ال. ]١٥: اإلرساء

ومن . , ومبلِّغون عن اهللا هديه ورشعه الرسل الذين هم سفراء بني اهللا وخلقه
 يصح , الن أركان اإليامن باهللا م أصيالً اً , وركنيامً عظ اً ثمَّ كان اإليامن هبم واجب

  .إال به  إيامن العبد
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٦٢

نحاول إلقاء الضوء عىل هذا الركن العظيم الذي هو رابع  ويف هذا املبحث
  : فنقول وباهللا التوفيق  ; أركان اإليامن باهللا 

WאW 
التصديق اجلازم بأهنم مجيعًا مرسلون من عند اهللا : اإليامن بالرسل معناه 

 ة رسوًال منهم , يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده  , وأن اهللا تعاىل قد بعث يف كل ُأمَّ
 d e f g h i j k l﴿: قال تعاىل  ;وترك عبادة ما سواه

m n﴾ ]وأن مجيع هؤالء األنبياء والرسل صادقون راشدون  .]٣٦:النحل
وا ;يع ما أرسلهم اهللا بهكِرام أتقياء ُأمناء , وأهنم بلَّغوا مج    ,مل يكتموا, ومل ُيغريِّ
  .املبني , وأهنم كلهم عىل احلقِّ ومل ينقصوه ومل يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً 

WאW  
اهللا ورسله واجب من واجبات هذا الدين , وركن عظيم من اإليامن بأنبياء 
 g h i j﴿ :قال اهللا تعاىل  ;فال يصح إيامن العبد إال به ;أركان اإليامن

k l m on p   q r s t u﴾ ]فجعل .  ]٢٨٥: رة البق
 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل اإليامن بالرسل من أركان اإليامن , وأنه من مجلة ما آمن به الرسول 

قون بينهم, واملؤمنون ببعضهم دون بعض, بل  ن; فيؤمنووبنيَّ أهنم ال ُيفرِّ
  .يؤمنون هبم مجيًعا 

ق بينهم ,ُكْفر من مل يؤمن بأنبيائه ورسلهوقد بنيَّ اهللا تعاىل يف كتابه  فآمن  أو فرَّ
c b a e d  f﴿ :فقال تعاىل ;عضهم, وكفر ببعضهمبب
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k j i h g q p o n m l  s r
u t z y x w v  { ﴾ ]١٥١ − ١٥٠: النساء[.  

 b c d e f g﴿  :نًا حال أهل اإليامنثّم قال بعد ذلك مبيِّ 
h i j k l  m on p q r s ﴾ ]١٥٢: ءالنسا[ .  

WאאW 
 ,آدم: أنبياء اهللا ورسله كثريون ; منهم من أخربنا اهللا عنهم يف كتابه وهم

 ,ويعقوب ,وإسحاق ,وإسامعيل ,وإبراهيم ,وصالح ,وهود ,وإدريس ,ونوح
 ,وزكريا ,وإلياس ,وهارون ,وموسى ,ويونس ,وشعيب ,ولوط ,ويوسف
أوالد (, واألسباط وأيوب ,وسليامن ,وداود ,وذو الكفل ,عَس واليَ  ,وحييى

  . أمجعني  وسلَّم صىل اهللا عليهم ;وهو آخرهم ;وحممد ,وعيسى ,)|يعقوب 
 ̀ _ ^﴿: خربه , قال تعاىل  ومنهم من مل ُيذكر لنا يشء عن −

a b c d e f g ﴾ ] ١٦٤: النساء[ .  

אWאאW 
من البرش , ليس هلم من خصائص الربوبية  اء والرسل كلهمهؤالء األنبي

يشء من العبادة , بل ال يملكون ألنفسهم نفعًا  واأللوهية يشء , فال يرصف هلم
 f g h i j k l  m﴿: |تعاىل عن نوح  قال اهللا ;اوال رض 

n o p q r ﴾ ]أن يقول ملسو هيلع هللا ىلصوأمر اهللا تعاىل نبيه حممدًا . ]٣١:هود :﴿B  
C D E F G H I J K  ﴾]١٨٨ :األعراف[  .  
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٦٤

 :تعاىل وأكرمهم بالرسالة ; قال اصطفاهم اهللا ; وإنام هم عباد مكرمون − 
 ﴿A B C D E F G H I J K L M N O P ﴾ 

  . ]١١ :براهيمإ[
@JşŠÛa@æb×@a‡b½@Š’jÛa@åß@Ý_@ @

لقد كثر اعرتاض أعداء الرسل عىل بعثة الرسل من البرش , وكان هذا األمر  
 ́ ³ ² ±﴿ :قال اهللا تعاىل ; ا صّد الناس عن اإليامن باهللا من أعظم م

µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À  ﴾]تِّباع ا فقد اعتربوا. ]٩٤: اإلرساء
 s﴿ :رسانًا مبينًا ; قال اهللا تعاىل وُخ  الرسل بسبب كوهنم برشًا أمرًا قبيحاً ً ,

t u v w x y  ﴾ ]٣٤: املؤمنون[ .  
يف َجْعِله الرسل واألنبياء من  مة اهللا وعند التأمل والتدبر تتجىل حك

  : منها  ;البرش , وأن ذلك ألمور
دوة صلحون للقُ وهم الذين يَ  ,أن البرش أقدر عىل القيادة والتوجيه )١

  .واألسوة , وهذه احلكمة تظهر حني التأمل يف رسالة أي رسول منهم 
عن طبيعة ف طبيعة املالئكة ; وذلك نظرًا الختالصعوبة رؤية املالئكة) ٢
ن ال حيتمله مجيع البرش ; فقد ا; إذ االتصال باملالئكة فيه عناء وجهد شديدالبرش

ة , وكان  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف األحاديث ما يدل عىل أن الرسول  كان يعاين من التنزيل شدَّ
 نْ ه , وكان مَ فرائُص  ه , وارتعدْت عرقُ  ه , وتصبََّب إذا نزل عليه الوحي تغريَّ لونُ 

كي يتمكنوا من  , فكان إرسال الرسل من البرش رضوريًا ;حوله يرون ذلك فيه 
  . عنهم واالختالط هبم , ولو أرسل اهللا مالئكًة لام أمكنهم ذلك خماطبتهم والفهم
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أمرًا معينًا من عند إنه ال يأيت لُيبلِّغ : أن الرسول ال يأيت للتبليغ فقط, أي  )٣
ة منهم عىل احلق , يكون هو فئ ريبِّ , وإنام يمكث مع الناس حتى يُ اهللا ثم يميض

بذاته القدوة العملية هلم , ويكونون هم بدورهم قدوة للناس , فإذا كان الرسول 
هذا َمَلك , : من غري البرش فلن تتحقق هذه القدوة ; ألن الناس سيقولون حينئٍذ 

ونحن برش لنا أجساد ونزعات وشهوات, وبالتايل سيمتنعون عن االلتزام بأمر 
وسع البرش وال هو من شأهنم , إنام هو من  أن هذا االلتزام ليس يفم ; بحجة رهب

يشعر به أهل  شأن املالئكة الذين ال يسكنون هذه األرض, وال يشعرون بام
كيف يرسل اهللا إلينا َمَلكًا : األرض من رغبات وشهوات , وعندئذ سيقولون

نا ; حيس كام نحس أفال يرسل إلينا برشًا مثل! ?ويطلب منا االقتداء به يف أعامله
لذلك اقتضت حكمة اهللا  ?, يشعر برضورياتنا وبحدود طاقتناويفكر كام نفكر

  .تعاىل أن يكون الرسل برشًا 

WאאW 
الرسل يتفاضلون فيام بينهم , فبعضهم أفضل عند اهللا من بعض ; كام قال 

  .  ]٢٥٣: البقرة[﴾  B C D E F G﴿: اهللا تعاىل 
مجيعًا  عليهم ;وحممد ,وعيسى ,وموسى ,وإبراهيم ,نوح: لهم مخسة هم وأفض

 A B C D E﴿ : الصالة والسالم , وهم املذكورون يف قوله تعاىل 
F G H I J K L NM O P Q R ﴾]٧: األحزاب[ .  

: وأفضلهام .عليهام الصالة والسالم ;حممد وإبراهيم: وأفضل هؤالء اخلمسة
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٦٦

مَ «: ; قال عليه الصالة والسالم  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ ةِ  أَنَ يَامَ مَ القِ وْ   . ]مسلمرواه [ »يَ

WאאאW  
وإفراده  ; هو اإلسالم الذي يدعو إىل توحيد اهللا واحد دين األنبياء مجيعاً 

 : ﴿d e f g h i; قال اهللا بالعبودية, وترك عبادة ما سواه
j k l m on p q r s t u v w 

x  ﴾]وقال أيضاً .  ]٣٦: النحل :﴿A B C D E F G H I 
J K L M N O ﴾]فجميع املُرسلني جاؤوا بدين اإلسالم .  ]٢٥: األنبياء

﴾ h i j k l﴿: كام قال تعاىل  ;الذي ال يقبل اهللا من أحد سواه
; ألنه دين ) األديان الساموية: (ولذا كان من اخلطأ قول البعض .  ]١٩: آل عمران[

واحد فقط هو اإلسالم الذي يدعو إىل عبادة اهللا وحده , وبه ُأرسل مجيع األنبياء 
  .واملرسلني 

يف الرشائع ; يعني يف مسائل احلالل واحلرام واألمر  وإنام االختالف بينهم
, وقد لكنه حرام يف رشيعة نبي آخر ,يعة نبيٍّ والنهي; فقد يكون اليشء حالًال يف رش

...  وهكذا ,لكنه غري مرشوع يف رشيعة نبي آخر ,يكون مرشوعًا يف رشيعة نبيٍّ 
فاهللا تعاىل يرشع لكل أمة ما يناسب حاهلا ووقتها , ويكون كفيالً بإصالحها 

ولذا قال النبي  ;دة فهي واحدة عند مجيع األنبياءأما العقي. متضمنًا ملصاحلها 
دٌ «: ملسو هيلع هللا ىلص احِ مْ وَ دِينُهُ تَّى وَ ُمْ شَ اهتُ هَ تٍ أُمَّ ةٌ لِعَالَّ وَ بِيَاءُ إِخْ َنْ  . ]رواه البخاري ومسلم[ »األْ
وأمهاهتم  ,واحد − وهو توحيد اهللا − ; دينهم أن األنبياء كاإلخوة ألب: املرادو
  .خمتلفة  −واملراد هبا الرشائع −
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WאW  
 , وقد اختارهم اهللا هيِ حْ وَمحََلة وَ  , تعاىل إىل عبادهالرسل سفراء اهللا

, وهذه الوظائف ددة جاء ذكرها يف القرآن والسنةواصطفاهم للقيام بوظائف حم
  :هي 

١EאאW 
; ألن اهللا تعاىل ما بعثهم إال  وهذه الوظيفة هي املهمة األساسية للرسل

ل إليهم من رهبم , وبيانه هلم قوًال أو فعالً ً كام كان النبي   ملسو هيلع هللا ىلصإلبالغ الناس ما ُنزِّ
وقد جاء يف القرآن الكريم ثالث عرشة آية َتنصُّ عىل أن . يفعل مع أصحابه 

 j k﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلصمهمة الرسول إنام هي البالغ , وقال اهللا تعاىل آمرًا رسوله 
l m n o p rq s t  u v w x ﴾ ]٦٧: الامئدة[  .  

٢EאאW 
الناس  ال تقف مهّمة الرسل عند حّد بيان احلقِّ وإبالغه , بل مع ذلك يدعون

إىل األخذ بدعوهتم , واالستجابة هلا , وحتقيقها يف أنفسهم اعتقادًا وقوًال وعمالً ; 
 ﴾d  e f g h i j k l  m n﴿: تعاىلقال 

  . ]٥٠: آل عمران[ ﴾ ° ̄ ® ﴿: وكل رسول قال لقومه.  ]٣٦: النحل[
يدرك مدى  −كام جاء يف القرآن−ومن تأمل أحوال األنبياء مع أقوامهم 

; وحسبك يف  اجلهد العظيم الذي بذله الرسل يف سبيل دعوة الناس إىل اهللا 
عىل مدار تسعامئة  |هذا أن تقرأ سورة نوح لرتى اجلهد الذي بذله نوح 

ا وعالنية , واستعمل أساليب ومخسني عامًا ; فقد دعاهم ليالً وهنارًا , رس 
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٦٨

هها الرتغيب والرتهيب , والوعد والوعيد , وحاول أن يفتح عقوهلم , وأن يوج
بوا  إىل ما يف الكون من e d c ﴿ :; قال سبحانهآيات , ولكنهم أعرضوا وكذَّ

f    j i h g   k n m l      o ﴾ ]٢١: نوح[ .  
٣EאאאW 

; فالرسل يدعون الناس إىل اهللا تعاىلوهذه الوظيفة مرتبطة بالدعوة إىل اهللا 
, ون هنفسالوقت  , ويفواجتناب نواهيهاعته بفعل أوامره وإىل ط الطائعني  ُيبرشِّ

وُينذرون العاصني , املمتثلني بالفوز الكبري واحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة 
    t﴿  :والعذاب األليم يف اآلخرة ; قال اهللا تعاىل  ,بالشقاء يف الدنيا املخالفني

u v w x y  ﴾]وعدله أنه َبنيَّ  ومن كامل رمحة اهللا.  ]٤٨: األنعام
س صنوف النعيم وألوان املُتع التي أعدها لعباده املؤمنني , كام بنيَّ أنواع للنا

  .العذاب املهلك التي أعدها للمجرمني الكافرين 
٤EאאאאאW 

ن اهللا وحده وال فقد خلق اهللا تعاىل عباده عىل الفطرة السليمة ; يعبدو
وأثاروا فيهم الشبه  ,م الشياطني فزينوا هلم الباطل, ولكْن جاءهتيرشكون به شيئاً 

 , وحادوا عن هذهغوا وانحرفوا عن الطريق املستقيموالضالالت حتى زا
, فكان من رمحة اهللا تعاىل وفضله كلام حدث الفطرة السليمة التي كانوا عليها

ال , وإىل الطريق املستقيم , قوهم إىل جادة الصواب ذلك أن يرسل رسله ; لريدُّ 
 ;]٢١٣ :البقرة[﴾ n o p q r s t u   v﴿: تعاىل اهللا 
ة واحدة عىل التوحيد واإليامن وعبادة اهللا تعاىل وحده: أي  , فاختلفوا كان الناس ُأمَّ
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  . فأرسل اهللا تعاىل النبيني مبرشين ومنذرين 
ه , فقد كان كل ومع دعوة كل نبي قومه إىل توحيد اهللا وترك عبادة ما سوا

ذلك ألن االنحراف  ;ادث يف عرصه وموطنهرسول خيتص بتقويم االنحراف احل
أنكر  |; فنوح تلف باختالف ظروف الزمان واملكانعن الرصاط املستقيم خي

, وهود  |عىل قومه عبادة األصنام التي كانت عامة فيهم , وكذلك إبراهيم 
أنكر عىل  |, وصالح  فيهااالستعالء يف األرض والتجربأنكر عىل قومه  |

ب الشذوذ اجلنيس حار |, ولوط تباع املفسديناألرض وقومه الفساد يف ا
قاوم جريمة اإلفساد االقتصادي املتمثل يف  |, وشعيب املتفيش يف قومه

  ... تطفيف املكيال وامليزان , وهكذا 
٥EאאW 

للناس حّجة وال عذر  كي ال يبقى ;الرسل وأنزل الكتب ل اهللا فقد أرس
 n o p q r s t u v﴿: ; كام قال تعاىليوم القيامة

w x ﴾]ولو مل يرسل اهللا .  ]١٦٥: النساء القيامة  الرسل إىل الناس جلاءوا يوم
كيف تعذبنا وتدخلنا النار, وأنت مل ترسل  :خياصمون اهللا جل وعال, ويقولون 

 Â Ã  Ä Å Æ Ç﴿: كام قال اهللا تعاىل إلينا َمْن ُيبلِّغنا مرادك منّا ?
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô ﴾]طه :

: قبل أن يرسل إليهم رسوًال لقالوالو أهلكهم اهللا بعذاٍب جزاء كفرهم : أي. ]١٣٤
, ونسري عىل النهج الذي ; كي نعرف مرادك, ونتبع آياتك أرسلت إلينا رسوالً هالَّ

فأرسل الرسل ,  ألحد حجة وال عذر ; برمحته أن ال يبقى تريد ? فأراد اهللا 
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٧٠

بُّ « ملسو هيلع هللا ىلصوأنزل الكتب ; قال النبي  دَ أَحَ الَ أَحَ نَ  وَ رُ مِ ذْ لِكَ  ,اهللا إِلَيْهِ الْعُ لِ ذَ نْ أَجْ مِ وَ
ينَ  رِ املُنْذِ ينَ وَ ِ   . ]رواه البخاري ومسلم[» بَعَثَ املُبَرشِّ

٦EאW 
ة , واجلامعة ال فالذين يؤمنون بالرسل ويستجيبون هلم يكونون مجاعة  وأمَّ

يستقيم هلا أمر إال إذا كانت حتت إمرة زعيم تدين له بالطاعة , وتوكل إليه تدبري 
يقوم  ا ورعاية مصاحلها , وحتقيق غاياهتا وأهدافها , والرسول هو خري منشؤوهن

دينها إىل رهبا , فمن املناسب أن يكون  شؤونبذلك ; فهو رمز األمة وهادهيا يف 
دنياها ; صيانة وحفظًا هلا من التفّرق واالختالف والسقوط  شؤون هو قائدها يف
 :قال اهللا تعاىل ; ى من اهللا قودهم ويدّبر هلم شؤوهنم عىل ُهدً إىل اهلاوية , في

﴿q r s t u wv x y z { | }  ~  ﴾
 ª « ¬ ® ̄ ° ± ²﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصوقال اهللا تعاىل لنبيه حممد .] ٤٤: الامئدة[

³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ﴾]ملسو هيلع هللا ىلصوقال  .]٤٩: لامئدةا :
انَتْ « مُ  كَ هُ وسُ ائِيلَ تَسُ َ نُو إِرسْ بِيٌّ  بَ لَكَ نَ امَ هَ لَّ بِيَاءُ كُ َنْ بِيٌّ  األْ هُ نَ فَ لَ رواه البخاري [ »خَ

  .أي تتوىل أمورهم كام يفعل األمراء والوالة بالرعيَّة : ومعنى تسوسهم .  ]ومسلم

WאW 
يقومون  ;م هم سفراء اهللا تعاىل إىل خلقهالة والساللامَّ كان الرسل عليهم الص
وحيفظهم وجب أن يتصفوا بكل  وهو سبحانه يرعاهم ,بتبليغهم أوامره ونواهيه

صفات الكامل اإلنساين التي حتقق املقصود من مهمتهم العظيمة يف توجيه الناس 
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إلنساين يف أرقى ا ; فالرسل ُيمثِّلون الكاملوهدايتهم إىل سواء السبيل إىل اهللا تعاىل
واصطفاهم لنفسه بعلمه وحكمته فكانوا أطهر  صوره ; فقد اختارهم اهللا 

 Ã    Ä Å ﴿: قال اهللا تعاىل  ;عقالً  البرش قلوبًا , وأزكاهم أخالقًا وأقواهم
Æ Ç ﴾]١٢٤: األنعام[ .  

فنظرًا ألن وظيفتهم تقوم عىل االختالط بالناس واالحتكاك هبم ; فقد كانوا 
  . , فلم يوجد عند أحٍد منهم عيب يف خلقته  أحسن الصور اِخلْلِقيةعىل أكمل و

ها نِ َس َح  ونظرًا ألن وظيفتهم أيضًا تقتيض التعامل مع أخالقيات البرش املختلفة
نوا من ها , فقد كانوا عىل أعىل درجة من الكامل اخلُُلقيِّ ; وذلك ليتمكَّ ئِ يِّ وَس 

ومن تأمل . أثناء أداء مهمتهم  تعرتضهم يفمواجهة املكاره واملصاعب التي 
لت عن ئلامَّ ُس  ’زوجته عائشة  ا, حتى إنجيد ذلك واضحًا جلي  ملسو هيلع هللا ىلصسرية النبي 

آنَ «: قه قالتلُ ُخ  رْ هُ الْقُ قُ لُ انَ خُ وكذلك مجيع الرسل عليهم السالم  . ]رواه أمحد[ »كَ
  .قي لُ للكامل اخلُ  راقياً  كانوا مثاالً 
عليهم  , والسمو األخالقي للرسلقيةلْ اخلَ ام سبق من كامل الصورة وإضافة ل
سائط برشية , فإهنم كذلك يتصفون بصفات مهمة تقتضيها وظيفتهم كوالسالم

  : وهي ;بد من وجودها جمتمعة يف كل رسول , وهي صفات البني اهللا تعاىل وخلقه
١EאW 

, الناس ورشعه إىل دينه ; ألنه يبلغ عن اهللا فالرسول جيب أن يكون صادقاً 
ابًا , وهناك وإذا كان األمر كذلك فمن املستحيل أن ير يات آسل اهللا تعاىل كذَّ
   Q R S UT V﴿: ; كقوله تعاىلكثرية يف القرآن تدل عىل صدق الرسل
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W X Y Z [ \﴾ ]وقال سبحانه]٥٤: مريم , :﴿h i j lk 

onm p ﴾ ]قب بني العرب بالصادق قبل بعثته يل ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي , ]٥٦: ممري
  . األمني
٢EאW 

يكون  , كام أن اخلائن الوهذه صفة قرينة للصدق; ألن الكاذب ال يكون أميناً 
اخليانة , : واألمني صادقًا, وضد األمانة  ,بد أن يكون الصادق أميناً  , فالصادقاً 

جاز  س ; ألنه لوواهللا سبحانه وتعاىل يستحيل أن يأمتن اخلائن حلمل رسالته إىل النا
َ يف الرشائع اإلهليةأن يكون الرسول خائن حكام التي يتلقاها , وألفسد يف األًا َلَغريَّ
ح والعمل بأوامر وهو اإلصال ;, فيضيع بذلك الغرض من رسالتهعن اهللا تعاىل
  .ولذا كان كل رسل اهللا ُأَمناء  ;اهللا تعاىل وحده

٣EאW 
 كيًا ; يدرك ما يدور حوله من األمور إدراكاً وذلك بأن يكون الرسول فطنًا ذ

والفطنة الزمة . عىل حسب ما يقتيض العقل احلكيم األكمل  ا, ويترصف فيه رسيعاً 
يدعوهم من أهل اإلنصاف واالعتدال, للرسول حتى يكون قادرًا عىل إقناع من 

  ., وحتى يتمكن من إزالة الشبهة والشك من نفوسهم خالفًا للمعاندين اجلاحدين
٤EאW 

أنبياءه ; حتى يكونوا بمأمن عن  وهي احلصانة التي حييط اهللا تعاىل هبا
االنزالق إىل اخلطيئة , وحتى ال جتد الرشور واآلثام سبيالً إىل نفوسهم , وحتى 

  .ني من النقائص والعيوب ئيظلوا منذ بعثتهم وحتى وفاهتم مرب
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رهم من ذلكتعاىل من ارتكاب الذنوب واملعفقد عصمهم اهللا  ; ايص, وطهَّ
فال يقع منهم ذنب كبري مطلقًا ال عمدًا وال سهوًا , كام أهنم ال يتعمدون ارتكاب 

تأخري ; ذلك ذنب صغري , وإذا ما وقع منهم ذلك فإهنم يبادرون بالتوبة منه بال 
 r﴿: كام قال اهللا تعاىل  ;باع الرسل واالقتداء هبمتِّ األن الناس مأمورون ب

s t u v   w x y ﴾]وقال تعاىل.  ]٦٤: النساء: ﴿Á Â    Ã 
Ä Å Æ Ç È É  Ê    Ë Ì Í Î          ﴾]فلو جازت .  ]٢١: األحزاب

  .املعصية الكبرية يف حقهم النتفت عنهم القدوة 
ل الرسالة ; فهم ال ينسون شيئاً  مما  وكذلك عصمهم اهللا من النسيان يف حتمُّ

﴾  ¦ § ¥﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصعاىل لرسوله حممد كام قال اهللا ت ;أرسلهم اهللا تعاىل به
  .  ]٤−٣: النجم[﴾  K L M N O P Q R  S T﴿ :وقال تعاىل .  ]٦: األعىل[

اهللا  نه كام أمرو; فيؤدليغ ما أمرهم اهللا تعاىل بتبليغهكام أهنم معصومون يف تب
  . نقصان زيادة أو دون خطأ أو

WאאW  
راها اهللا عىل أيدهيم ; تصديقًا هلم , هي اآليات التي أج: معجزات الرسل 

أي عالمات دالَّة ) آيات(وهلذا سامها اهللا يف كتابه  ;وبرهانًا عىل احلق الذي معهم
  .عىل صدقهم

وإقامته , وحمبته للعذر, ه باملعجزات من كامل عدله ورمحتهوتأييد اهللا لرسل
ية تدل عىل صدقه فيام إْذ مل يبعث نبيًا من األنبياء إال ومعه آ ;العباد للحجة عىل
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 A B C D E F G   H﴿: قال تعاىل ;أخرب به
I J K ﴾]بِ « : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  . ]٢٥: احلديد نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ األَنْ ا مِ دْ  يٍّ مَ إِالَّ قَ
طِ  ُ  يَ أُعْ يْهِ الْبَرشَ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ا مِ نَ اآليَاتِ مَ انَ  ,مِ امَ كَ إِنَّ حَ  يالَّذِ وَ يًا أَوْ حْ  اهللا ىأُوتِيتُ وَ

 َّ ةِ  ;إِيلَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »فَ
من جنس ما أبدع  كل رسولأن جعل معجزات  ومن عظيم حكمة اهللا 

فيه القوم املرسل إليهم; إمعانًا يف إقامة احلجة, وقطعًا للعذر, فلو جعلت 
هلم عذر يف عدم إحسان ما ْن ُأرسل إليهم , لكان معجزة الرسول يف أمر جيهله مَ 

بينهم , فآتاه اهللا من  شائعاً  حرُ ُأرسل يف قوم كان السِّ  |فموسى . جيهلونه
اآليات ما فاق به قدرة السحرة عىل أن يأتوا بمثله , فلام رأى السحرة ذلك 

َد اهللا علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر , وإنام هي املعجزة الربانية التي  أيَّ
  .ة إال أن آمنوا وأذعنوا حرَ هبا نبيه موسى , فام كان من السَّ 
, إرسائيل كان فن الطب فيهم شائعاً يف بني  |ولام بعث اهللا تعاىل عيسى 

من قبيل أعامل أهل  |فاقتضت حكمته تعاىل أن جعل كثريًا من معجزاته 
املوتى,  اوأحي −عمى الذي ولد أ −واألكمه  فأبرأ اهللا عىل يديه األبرص ;الطب

ا من األمراض املستعصية مل يكن بمقدور ه وغريمهمَ ص والكَ وكل من الَربَ 
معجزة  |األطباء يف ذلك الزمان التسبب يف الشفاء منها , فآتى اهللا عيسى 

  . ; تأييدًا وتصديقًا وإعالمًا هلم أن هذا من عند اهللا الشفاء منها بلمسة ودعاء
; فقد ُبعث يف قوم كانوا أهل فصاحة وبيان,  ملسو هيلع هللا ىلصد ومثل ذلك مع نبينا حمم 

معجزته من جنس ما  جعل , فلام بعثه اهللا ا ال يقرأ وال يكتبأمي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
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ى العرب أن يأتوا , وحتدَّ كالم الفصيح , فآتاه اهللا القرآن, وهو النبغ فيه العرب
م أن يأتوا اه, ثم حتدم أن يأتوا بعرش سور مثله فعجزوااهبمثله فعجزوا , ثم حتدَّ 
, وتظاهرت اجلن أعلمهم بأنه لو اجتمع البرش كلهم, ثم بمثل سورة منه فعجزوا

 :قال اهللا تعاىل  ;معهم عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله
﴿L V U T S R Q P O N M  Z Y X W

  . ]٨٨ :اإلرساء[﴾ \ [̂   ]

אWאW 
يفية التي يتم هبا إعالم اهللا تعاىل ألنبيائه ورسله ما يريده هو الطريقة أو الك

  :وهذا يكون من خالل عدة أمور منها  .وما يأمر به وما ينهى عنه 
وهي وحي من اهللا تعاىل هلم ; , فإن رؤيا األنبياء حق  :الرؤيا املنامية  )١

ولُ اهللا «: قالت  ’فعن عائشة  سُ ئَ بِهِ رَ ا بُدِ لُ مَ ةُ من الْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَوَّ احلَِ يَا الصَّ ؤْ يِ الرُّ حْ وَ
مِ  بْحِ  ;يفِ النَّوْ لَقِ الصُّ ثْلَ فَ اءَتْ مِ ا إِالَّ جَ يَ ؤْ  رُ انَ الَ يَرَ   . ]ومسلم رواه البخاري[ »فَكَ
هللا تعاىل نبيه وذلك كام كلَّم ا :م اهللا تعاىل لرسله من وراء حجابتكلي )٢

  .ملعراج ليلة اإلرساء وا ملسو هيلع هللا ىلص, وكام كلَّم نبينا حممدًا |موسى 
  .يف الغالب  |وهو جربيل  :أن يرسل إليه رسوالً من املالئكة  )٣

אWאאW  
قيامًا  ;م حقوقًا جتاه أنبياء اهللا ورسلهلقد أوجب رشعنا احلنيف عىل كل مسل

لهمم وتوقريهمبام أمر اهللا به من تعظيمه  اخللق اهللا به عىل سائر , واعرتافًا بام فضَّ
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  :ومن هذه احلقوق  .من تبليغ رسالته وتبيني دينه
QH@bÈîº@áèi@æb¹⁄aL@áèäîi@ÕíŠÐnÛa@ â†Çë; بأن ُيؤمن ببعض  وذلك

, أو كحال ى الذي آمنوا بعيسى وكفروا بمحمدكحال النصار ;وُيكفر ببعض
لوات اهللا اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وحممد عليهم مجيعًا ص

   V U T S \ [ Z Y X W﴿ :هللا تعاىلقال ا ;وسالمه
_  ̂ ] g f e d c b a `  h

q p o n m l k j i  ﴾]١٣٦ :البقرة[ .  
 باع رشيعةاتِّ ) اإلنس واجلن(ومما جيب معرفته هنا أنه ال جيوز ألحد من الثقلني 

املبعوث للناس كافة ; ألن رشيعته  ملسو هيلع هللا ىلصأحٍد من الرسل السابقني بعد مبعث حممد 
, وال اهللا به فال دين إال ما بعثه ;اسخًة جلميع رشائع األنبياء قبلهجاءت رافعًة و ن
 a b   c d e f ̀ _﴿: قال اهللا تعاىل ;ا النبي الكريممتابعة إال هلذ

g h i j k ﴾]وقال تعاىل. ]٨٥: آل عمران: ﴿u v w      

x y  z { | } ~   � ¡ ﴾]٢٨: سبأ[ .  
RH@ë@bĆÈîº@áèmüaìßšÌi@åß@‰ˆ§aë@áènjªáèmëa†Çë@áè[ أبغض  فمن

 nm o p q r s﴿: ; قال تعاىلا من األنبياء فقد كفرنبي 
t u v w x ﴾]٩٨: البقرة[ .  

SH@ÓìnÛaë@ÞbàØÛa@´Èi@áèîÛg@ŠÄäÛa; وز للمسلم أن ينتقص أحدًا فال جي
وا رسالة اهللا عىل أكمل وجه , بل جيب أن يعتقد أهنممنهم أهنم َبَلغوا درجة , وأدَّ
بعد أن ذكر قال اهللا تعاىل  فال نقص يعيبهم , وال عيب يشينهم ; ;برشيالكامل ال
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  . ]٨٦: األنعام[﴾  f g h     i﴿ :طائفة كبرية من األنبياء واملرسلني
TH@áèîÏ@´ÛbÌÛa@ìÜË@ÉÏ…;  حيث  ;|بن مريم اكغلو النصارى يف املسيح

 N O﴿ : وإنام هو عبد اهللا ورسوله; قال اهللا تعاىل ,ادَّعوا أنه ابن اهللا
P Q R S T U V W X Y Z﴾ ]١٧١: لنساءا[ .  
UH@áèîÜÇ@ âýÛaë@ ñý–Ûa; بإبقائه الثناء احلسن عىل فقد أخرب اهللا تعاىل 

H G F ﴿: قال تعاىل عن نوح ;رسله, وتسليم األمم عليهم ِمْن بعدهم
 IJ K O N M L  ﴾][ ﴿: وقال عن إبراهيم. ]٧٩, ٧٨: الصافات
_ ^  `a d c b  ﴾]وقال تعاىل. ]١٠٩−١٠٨: الصافات :﴿ Ó

Õ Ô ﴾]١٨١: الصافات[  .  
٦ (áèäîi@òÜ™bÐ½a@â†Ç;  إذا كان ذلك عىل سبيل املفاخرة والتنقيص من

 ملسو هيلع هللا ىلصحقهم, وهذا من متام إجالهلم واحرتامهم وكامل اإليامن هبم, وقد هنى النبي 
  .]رواه مسلم[< اهللا اءِ يَ بِ نْ أَ  نيَ وا بَ لُ اضِ فَ  تُ الَ >: عن ذلك; فقال
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ليس كحديٍث عن غريه; إنه حديث عن  ملسو هيلع هللا ىلصإن احلديث عن نبيِّنا حممد 

وأفضل  , وأكمل بٍرش مشى عىل ظهر هذه األرض,أعظم إنساٍن خلقه اهللا 
رسول أرسله اهللا جلَّ وعال إىل هذه البرشية, فهو إذًا سّيد العاملني, وإمام 

  .العاملني املتقني, وخاتم النَّبيني , وحبيب ربِّ 
بيشٍء مما يتعلق بشخصيته  نحاول أن ُنعرِّف القارئ الكريم املبحث اويف هذ
   :وحياته وسريته; فنقول وباهللا التوفيق ملسو هيلع هللا ىلص

ينتهي  ;هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ه هي آمنة بنت وأُ . نسبه إىل نبي اهللا إسامعيل بن إبراهيم عليهام الصالة والسالم مُّ

ه َسوّي اِخلْلقة, مجيل الصورة, . وهب بن عبد مناف بن زهرة وقد ولدته ُأمُّ
 وكانت والدته عام الفيل املوافق لعام مخسامئة وإحدى وسبعني. صحيح اجلسم
  .للميالد

, ٌل يف بطن أمهُولد يف مكة املكرمة, ونشأ هبا يتيًام; فقد مات أبوه وهو ِمحْ  



 
 
 

 

א ©¨

٨٠

ل به جّده عبد املطلب ثم مات,  ثم ماتت أمه وهو يف السادسة من عمره, فتكفَّ
ل به عمه أبو طالب  .ونشأ يف كنفه ورعايته ,فتكفَّ

ا بَعَثَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصأنبيائه; قال  يفعمل برعي الغنم يف صباه كام هي سنّة اهللا   مَ
نَمَ  ى الْغَ عَ بِيا إِالَّ رَ هُ  ,اهللا نَ ابُ حَ الَ أَصْ قَ الَ  ?أَنْتَ وَ  :فَ قَ مْ  :فَ عَ ىلَ  ;نَ ا عَ اهَ عَ نْتُ أَرْ كُ

ةَ  كَّ لِ مَ َهْ يطَ ألِ ارِ رَ ثم عمل بالتجارة, وتزوج من السيدة الفاضلة  .]رواه البخاري[) قَ
: العاقلة خدجية بنت خويلد القرشّية ريض اهللا عنها, وأنجب منها من الذكور

وُأّم  زينب, وُرقّية,: ناثومن اإل. القاسم, وهو الذي كان ُيكنَّى به, وعبد اهللا
وأنجب إبراهيم من السيدة مارية القبطية . كلثوم, وفاطمة ريض اهللا عنهم مجيعاً 

التي أهداها إليه املَُقْوقس َمِلك مرص يف زمانه, وقد مات مجيع الذكور يف حياته 
, لكن بعدما كربَن وأسلمَن وتزوجنَ  وهم صغار, وأما بناته فامتوا أيضًا يف حياته

  . فاطمة ريض اهللا عنها فإهنا ماتت بعده بستة أشهرإال
احلميدة  عىل األخالق الفاضلة الكريمة, واخلصال اجلميلة ملسو هيلع هللا ىلصشبَّ نبينا  

وبالرغم من العادات السيئة التي كانت . حتى ُعرف بني قومه بالصادق األمني
; فلم موجودة يف وقته ويف بيئته; كرشب اخلمر إال أنه مل يكن يفعل شيئًا من ذلك
   يرشب مخرًا قط, وبرغم عبادة قومه لألوثان واألصنام التي صنعوها بأيدهيم

وكانت عبادة األصنام منترشة انتشارًا كبريًا عند العرب فكان لكل قبيلة صنم −
; فلم يسجد لصنٍم برغم ذلك كله فقد صانه اهللا  −يعبدونه من دون اهللا 

ا يامرسون فيها طقوسهم الُكْفرية, قط, ومل حيرض حفالً من احلفالت التي كانو
  .ومل يعمل شيئًا مما كان يعمله قومه من الفواحش واملنكرات
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هلداية  له وكانت أخالقه وأحواله تدل عىل اصطفاء واختيار اهللا  
الناس إىل اهللا, وردِّهم إىل جادة الصواب, وإىل الفطرة السليمة التي هي عبادة 

  .اهللا وحده ال رشيك له
إليه أمني الوحي جربيل  أرسل اهللا  رأس األربعني من عمرهوعىل  

; لُيْعِلمه أنه رسول اهللا إىل الناس كافة, وأنه ُمكلَّف بدعوة الناس إىل عبادة |
, وأنزل وختم به الرساالت اهللا  اهللا وحده, وإىل دين اإلسالم الذي ارتضاه

  .رًا ومنهجًا حلياهتمعليه القرآن ليقرأه عىل الناس, وينذرهم به, ويكون دستو
ما هم  يدعو الناس إىل عبادة اهللا وحده وَتْركِ  ملسو هيلع هللا ىلصومن وقتها نشط النبي  

, الذي كان يتنزل عليه عليه من عبادة األوثان, وأخذ يقرأ عليهم كالم اهللا 
به قومه, وعاندوه, وآذوه, ورموه باجلنون تارة وأخذوا  وبالسحر تارة, ,فكذَّ

م عن اتباعه وتصديقه, وبرغم ذلك كلِّه آمن به يصدون الناس عنه وينهوهن
بعض الناس, وكان عىل رأسهم زوجته خدجية, وصديقه أبو بكر, وابن عمه 
عّيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم مجيعًا, ثم تواىل دخول الناس يف دين اهللا, 
فاشتدَّ عليه أذى املرشكني, وتعرض أصحابه وأتباعه ألشدِّ ألوان األذى 

حتى ُقتل بعضهم, فأمر أصحابه باهلجرة إىل املدينة, ثم هاجر هو  ;والتعذيب
له أنصارًا وأعوانًا ينرصونه, وينرصون  أيضًا إىل املدينة, وهناك جعل اهللا 

ن اهللا له ولدينه, وانترش اإلسالم يف جزيرة العرب, وُفتحت مكة  دينه حتى َمكَّ
املرتفعة عن −القبور املُْرشفة  بلده, وبلد اهللا احلرام, وُهّدمت األصنام, وُسّويت

والوثنية يف  ّتباعًا للعقيدة, وإظهارًا للتوحيد, وإيذانًا بانتهاء دولة الرشكا; − األرض
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ا  أَالَ (: جزيرة العرب; قال عّيل ريض اهللا عنه أليب اهلَّياج األسدّي  ىلَ مَ ثُكَ عَ عَ أَبْ
ولُ اهللا  سُ يْهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ثُ  −?ملسو هيلع هللا ىلصبَ عَ  −ة تح مكَّ عد فَ بَ  ÷عيلٍّ  وكان بَعْ أَنْ الَ تَدَ

تَهُ  سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ تَهُ  ,متِ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ عينه بعز  وأقرَّ اهللا  .]رواه مسلم[ )وَ
اه اهللا  وعمره ثالث وستون سنة; أربعون  اإلسالم وظهور املسلمني, ثم َتوفَّ
  . بيًا رسوالً منها قبل النبوة, وثالث وعرشون ن

األنبياء والرسل, وختم برشيعته مجيع الرشائع; فال نبي  وبه ختم اهللا  
بعده, وال رشيعة بعد رشيعته, ورشيعته ناسخة جلميع الرشائع السابقة, فال 

الَّذِ (: ملسو هيلع هللا ىلصإيامن ألحٍد حتى يؤمن به ويتبعه عىل دينه ورشيعته; قال  سُ  يوَ نَفْ
هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ عُ يبِ الَ  !حمُ مَ ُودِ  يَسْ ةِ هيَ هِ األُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ ٌّ  يٌّ أَحَ اينِ َ الَ نَرصْ مَّ يَ  ,وَ ْ ثُ ملَ وتُ وَ مُ
نْ بِالَّذِ  مِ ؤْ لْتُ بِهِ  ييُ سِ ابِ النَّارِ  ,أُرْ حَ نْ أَصْ انَ مِ   .]رواه مسلم[ )إِالَّ كَ
تابع أصحابه مسريته, وبلَّغوا دعوته, وفتحوا  وبعدما توفاه اهللا  
ين احلق حتى بلغ مشارق األرض ومغارهباالبلدان با ودينه . إلسالم, ونرشوا الدِّ

  . باٍق إىل يوم القيامة

א ملسو هيلع هللا ىلص:  
أحسن الناس أخالقًا, وأعالهم فضائل وآدابًا, امتاز بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

قبل عهد النبوة فكيف بأخالقه بعد النبوة? وقد خاطبه ربُّه تبارك وتعاىل بقوله 
اه فأحسن  .]٤:القلم[ ﴾ l k  n m﴿ :له بُه ربُّه فأحسن تأديبه, وربَّ لقد أدَّ

تربيته, فكان ُخُلقُه القرآن الكريم, يتأدب به, ويؤدب الناس به, فمن أخالقه 
  : الكريمة
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هم, وأكرمهم, وأشجعهم ملسو هيلع هللا ىلصأنه   . كان أحلم الناس, وأعدهلم, وأعفَّ
زوجته يف وكان أشّد الناس تواضعًا; يصلح نعله بنفسه, وخييط ثوبه, وُيِعني 

جييب الدعوة من أّي أحد, ويقبل اهلدية ولو َقلَّت, ويكافئ . املنزل ويساعدها
وكان جيوع أحيانًا فيعصب احلجر  .وكان يغضب لربِّه, وال يغضب لنفسه .عليها

يأكل ما حرض, وال يردُّ ما وجد من املباح, وال َيعيب  وكانعىل بطنه من اجلوع, 
وكان يلبس ما وجد من املباح, . , وإن مل يشتهه تركهطعامًا قط إن اشتهاه أكله

; مرة فرسًا, ومرة مجالً, ومرة بغلة, ومرة محارًا, أو يميش راجالً  ويركب ما تيرسَّ
ذوي القرابة والرحم من غري أن  ُل ِص جيالس الفقراء, ويؤاكل املساكني, ويَ . حافياً 

ابًا ومل يكن قاسيًا, وال غليظاً . ُيميّزهم عىل من هو أفضل منهم أي − , وال صخَّ
يف األسواق, وما كان يقابل السيئة بالسيئة, ولكن يعفو  − يصيح ويرصخ

يمزح وال يقول إال حقًا, ويضحك من . ويقبل معذرة من اعتذر إليه ويصفح,
وكان يعود املرىض, ويشهد اجلنائز, ويميش . الناس حياءً وكان أشد . غري قهقهة

وكان .وال هياب َمِلكًا ِملُْلِكهِ , ال حيتقر فقريًا لفقره. وحده بني أعدائه بال حارس
من ُخُلقه أْن يبدأ َمْن لقيه بالسالم, وإذا لقي أحدًا من أصحابه بدأه باملصافحة, 

أي − كان يدعو أصحابه بُِكناهم و. إال قام معه يف حاجتهحلاجة وال يأتيه أحد 
. ; إكرامًا هلم, واستاملة لقلوهبم− يا أبا فالن: حد من صحابته فيقولخياطب الوا

  .وكان أرحم الناس بالناس, وخري الناس للناس, وأنفع الناس للناس
, وال يواجه أحدًا بام يكره, ومن رآه ْرس , ويكره العُ ْرس وكان حيب اليُ  

وكان ال يميض عليه وقت يف غري عمل هللا تعاىل, . بدهية هابه, ومن خالطه أحبه
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هذه بعض أخالقه الكريمة, وصفاته اجلميلة . نه من صالح نفسهأو فيام البد له م
به وعلَّمه وربَّاه   .فتبارك َمْن أدَّ

אאאW   
, وأن ملسو هيلع هللا ىلص لقد حدثنا القرآن الكريم عن بشارات األنبياء السابقني ببعثته 

 :﴿ n m l kِذْكره موجود يف الكتب السابقة, ومن ذلك قول اهللا 
p o  qs r  z y x w v u t

{ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | ª ©̈  §  «
°  ̄ كام قال بعض أهل −فقد دلَّت هذه اآلية  .]٨١:آل عمران[﴾  ¬ ®

يف حياته  ملسو هيلع هللا ىلصعىل أّن اهللا أخذ العهد وامليثاق عىل كّل نبٍي لئن ُبعث حممد  −العلم
أن ِذْكَره موجود عند كل : وُيفهم من هذا .ليؤمنن به, ويرتك رشعه لرشعه

  .نبياء السابقنياأل
: −|احلديث عن قوم موسى  وذلك يف سياق− عنه  وقال اهللا  

﴿U TS R Q P O W V [ Z YX  \
]  b a  ̀ _ ^c e d  h g f

l k j i r q p o n m 
y xw v u t s  } | { z

h g f e d c ba  ̀_ ~ i j 
p o n ml k﴾ ]١٥٧− ١٥٦: األعراف[.  



 
 

 

 ٨٥

א ©¨

: ; فقال ملسو هيلع هللا ىلصسولنا حممد برشَّ بر |أن عيسى  وأخربنا اهللا  
﴿K J I H G F E D C B A  L Q P O N M 

Z YX W V U T S R _ ^ ] \ [ ̀ ﴾ ]٦: الصف[.   

سمعت : كام ثبت عن جبري بن مطعم قال ملسو هيلع هللا ىلصمن أسامء نبّينا حممد  )أمحد(و
ءً  إِنَّ يلِ ( :يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  امَ دٌ  ;أَسْ َمَّ ا حمُ دُ  ,أَنَ َ ا أَمحْ أَنَ ا املَاحِ  ,وَ أَنَ و  يالَّذِ  يوَ حُ مْ يَ

 َ رَ  اهللاُ يبِ فْ ُ الَّذِ  ,الْكُ ارشِ ا احلَ أَنَ مَ  يوَ دَ ىلَ قَ ُ النَّاسُ عَ ْرشَ اقِبُ الَّذِ  ,يَّ حيُ ا الْعَ أَنَ لَيْسَ  يوَ
دٌ  هُ أَحَ دَ عْ   .]رواه البخاري ومسلم[ )بَ
 مَ آدَ  نَّ إِ وَ  نيَ يِّ بِ النَّ  مِ اتَ خَ بِ  وبٌ تُ كْ اهللا مَ  ندَ  عِ ينِّ إِ ( :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عن النبي  

لٌ  دِ ُ خْ أُ سَ وَ  ,هِ تِ ينَ يف طِ  ملُنْجَ  ,ىيسَ عِ  ةُ ارَ شَ بِ وَ  ,يمَ راهِ بْ يب إِ أَ  ةُ وَ عْ دَ : كَ لِ ذَ  لِ وَّ أَ بِ  مْ كُ ربِ
ِ تْ عَ ضَ وَ  نيَ حِ  −يف املنام− تْ أَ ي رَ تِ ي الَّ مِّ يا أُ ؤْ رُ وَ   هُ نْ ا مِ هلَ  تْ اءَ ضَ أَ  ورٌ ها نُ نْ مِ  جَ رَ خَ  هُ نَّ ي أَ ن
  ].وابن حبان محدرواه أ[) امِ الشَّ  ورُ صُ قُ 

بْدَ اهللا( :يف التوراة; فعن عطاء بن يسار قال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء وصفه   يتُ عَ نَ  لَقِ بْ
و بْنِ الْعَاصِ  رِ مْ لْتُ  ,^عَ ولِ اهللا  :قُ سُ ةِ رَ فَ نْ صِ ينِ عَ ْ ربِ اةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَخْ رَ الَ  ,يفِ التَّوْ  :قَ

لْ  اهللا أَجَ رَ ! وَ وفٌ يفِ التَّوْ صُ هُ ملََوْ آنِ إِنَّ رْ تِهِ يفِ الْقُ فَ ا : اةِ بِبَعْضِ صِ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ ا أَهيُّ يَ
يِّنيَ  ُمِّ ا لِألْ زً رْ حِ ا وَ يرً نَذِ ا وَ ً بَرشِّ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ويلِ  ,أَرْ سُ رَ ي وَ بْدِ يْتُكَ  ,أَنْتَ عَ مَّ سَ

لَ  كِّ لِيظٍ  ,املتَوَ الَ غَ ظٍّ وَ اقِ  ,لَيْسَ بِفَ وَ َسْ ابٍ يفِ األْ خَّ الَ سَ فَعُ  ,وَ الَ يَدْ يِّئَةِ  وَ يِّئَةَ بِالسَّ  ,السَّ
رُ  فِ يَغْ لَكِنْ يَعْفُو وَ اءَ  ,وَ جَ ةَ الْعَوْ ِلَّ يمَ بِهِ املْ تَّى يُقِ هُ اهللا حَ لَنْ يَقْبِضَ ولُوا بِأَنْ  ;وَ قُ الَ إِلَهَ إِالَّ  :يَ

يًا ,اهللاُ مْ يُنًا عُ ا أَعْ َ تَحُ هبِ فْ يَ ام  ,وَ ا صُ انً آذَ لْ  ,وَ ا غُ لُوبً قُ اوَ وغري ذلك من  .]رواه البخاري[) فً
  .ملسو هيلع هللا ىلصالبشارات ببعثته 
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, وكان ملسو هيلع هللا ىلصولقد كانت هذه البشارات ذائعة ومنترشة قبل بعثة النبي  
الذي يتوىل إذاعتها ونرشها هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى; زعًام منهم 

, وعرفوه, ملسو هيلع هللا ىلصأهنم سيتابعون صاحبها عند بعثته, لكن ولألسف لام ُبعث النبي 
 :أوا صفته كام جاءت يف كتبهم كفروا به وكذبوه وحاربوه; قال اهللا ور
﴿R Q V U T S...﴾ ]هذا يف الوقت الذي انتفع  .]٨٩ :البقرة

ي كثري من أهل املدينة النبوية بسامع هذه البشارات منهم, فام إْن سمعوا ببعثة النب
هود قبل البعثة عن , ونقلوا لنا أحاديث اليتباعهواحتى سارعوا إىل اإليامن به  ملسو هيلع هللا ىلص

   .هذه البشارات

א ملسو هيلع هللا ىلصW   
رسله باآليات واملعجزات, وهي أمور خارقة للعادة  لقد أيَّد اهللا  

, وبرهانًا عىل احلق الذي معهمعىل أيدهيم; تصديقًا وتأييدًا هلم,  جيرهيا اهللا 
ه; كام معه من اآليات ما يدل عىل صدق فام من نبيٍّ من األنبياء إال وجعل اهللا 

بِ > :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ األَنْ ا مِ طِ  يٍّ مَ دْ أُعْ يْهِ  يَ إِالَّ قَ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ا مِ اتِ مَ نَ اآليَ مِ
 ُ انَ الَّذِ  ,الْبَرشَ امَ كَ إِنَّ ى اهللاُ يوَ حَ يًا أَوْ حْ َّ  أُوتِيتُ وَ ا  ;إِيلَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ فَ

يَا مَ الْقِ وْ ةِ يَ    .]رواه البخاري ومسلم[ <مَ
وكان لنبينا حظٌّ وافر من هذه اآليات وتلك املعجزات; فقد أيَّده اهللا  
  الة عىل صدقه, وأنه ُمرسل من عند ربِّه , وعىل بكثري من املعجزات الدَّ

  :رأس هذه املعجزات
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 ;كتاب اهللا اخلالد الذي ال يطرأ عليه التغيري وال التبديل :القرآن الكريم) ١
 a  ̀_b i h g f e d c j m lk ﴿ :قال اهللا تعاىل

p o n  ﴾]٤٢−٤١: فصلت.[   
وكانت الفصاحة والبيان −ى هبذا الكتاب فصحاء العرب فقد حتدَّ  

اهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعض  ؛–ة القول أعظم ما برع فيه العربدَ وْ وَج  حتدَّ
آياته فعجزوا, ثم أعلمهم بأّنه لو اجتمع اإلنس واجلّن كلهم عىل أن يأتوا بمثل 

L  O N M﴿ :قال اهللا تعاىل ;أتوا بمثلههذا القرآن ما استطاعوا أن ي
V U T S R Q P [ Z Y X W  ̂] \ ﴾ 

  .]٨٨:اإلرساء[
; اإلرساء واملعراج :ومن معجزاته عليه الصالة والسالم العظيمة أيضاً ) ٢

: ﴿H G F E D C B A I  Jقال اهللا 
K ﴾ ]بة يقال اوسار به ليالً راكبًا عىل د |فقد أخذه جربيل  .]١: اإلرساء
مجع  ا الرباق من املسجد احلرام بمكة إىل املسجد األقىص ببيت املقدس, وهناكهل

إىل  |جربيل  −أي صعد به−اهللا له األنبياء فصىل هبم إمامًا, ثم عرج به 
 ىورأ ,ال, وجتاوزها حتى وصل إىل مكان ُيقال له سدرة املنتهىوات العُ السام

 احلقيقية التي خلقه اهللا عىل صورته  |رؤيته جلربيل : منها ;أمورًا عظيمة
بـُّه ربـم كلَّمـا, ثـعليه  :ال اهللا ـوات اخلمس; قـه, وفرض عليه الصلـه وقرَّ
﴿ { z y x| ~ }   ̀_a  d c be  h g f

i j l k  n m or q p s  tu w v { z y x ﴾ 
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إىل مكة, وقد استغرق ذلك كله جزءًا من الليل; فاهللا ثم عاد  .]١٨−١٢: النجم[
   .عىل كل يشء قدير
وقد حدث ذلك مع غري واحد من  :إبراء املرىض: ومن معجزاته أيضاً ) ٣

يف غزوة خيرب, وذلك أن  ÷بن أيب طالب  عيلُّ : , منهم~صحابته الكرام 
عينيه,  هو يشتكي: ملسو هيلع هللا ىلصسأل عنه ليعطيه الراية فقال الصحابة للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  .وتفل يف عينيه فربأ بإذن اهللا وقام كأْن مل يكن به وجع ملسو هيلع هللا ىلصفاستدعاه النبي 
   .له التي أيده اهللا هبا; تأييدًا وتصديقًا وُنرصةً  ملسو هيلع هللا ىلصوغري ذلك كثري من معجزاته 

 ملسو هيلع هللا ىلصW  
بكثري من اخلصائص واملناقب  ملسو هيلع هللا ىلصلقد خص اهللا تبارك وتعاىل نبينا حممًدا 

له هبا عىل غريه وقد أشار . وميَّزه هبا عن سائر العاملني من املرسلني, التي فضَّ
ا « :إىل هذه املنحة الربانية, وتلك املنّة اإلهلية فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ْسً طِيتُ مخَ   أُعْ

بْ  دٌ قَ نَّ أَحَ طَهُ عْ ْ يُ بِيَاءِ « :ويف رواية .]رواه البخاري ومسلم[ »...يلِ ـملَ ىلَ األَنْ لْتُ عَ فُضِّ
تٍّ  طِ «: ويف رواية .]رواه مسلم[ »...بِسِ نَ أُعْ دٌ مِ طَ أَحَ عْ ْ يُ ا ملَ رواه [ »...بِيَاءِ ناألَ  يتُ مَ

  :وفيام ييل نعرض ألهم هذه اخلصائص .]أمحد
تباعه واإليامن ابد هلم من  فال ;عموم رسالته لكافة الثقلني من اجلن واإلنس) ١

. ]٢٨: سبأ[ ﴾ w v u   y x { z﴿: برسالته; قال تعاىل
̈  © ª » ¬﴿  :وقال تعاىل . ]١: الفرقان[ ﴾ ¤ ¥ ¦ §

بْ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  دٌ قَ نَّ أَحَ ْ يُعْطَهُ ا ملَ ْسً طِيتُ مخَ هِ ...يلِ ـأُعْ مِ وْ بْعَثُ إِىلَ قَ انَ النَّبِيُّ يُ كَ وَ
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ةً  امَّ بُعِثْتُ إِىلَ النَّاسِ عَ ةً وَ اصَّ الَّذِ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيضًا . ]رواه البخاري ومسلم[ »خَ نَفْسُ  يوَ
دٍ بِ  َمَّ هِ حمُ عُ يبِ  !يَدِ مَ ةِ  الَ يَسْ هِ األُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ ُودِ  ;أَحَ ٌّ  يٌّ هيَ اينِ َ الَ نَرصْ نْ  ,وَ مِ ْ يُؤْ ملَ وتُ وَ ثُمَّ يَمُ

لْتُ بِهِ  يبِالَّذِ  سِ ابِ النَّارِ  ,أُرْ حَ نْ أَصْ انَ مِ   .]رواه مسلم[ »إِالَّ كَ
«   º ¹﴿ :; قال اهللا تعاىلأنه خاتم األنبياء واملرسلني فال نبي بعده) ٢

À ¿ ¾ ½ ¼ Ä Ã Â Á﴾ ]وقال النبي . ]٤٠: األحزاب
بْ « : ملسو هيلع هللا ىلص نْ قَ بِيَاءِ مِ َنْ ثَلَ األْ مَ ثَيلِ وَ هُ إِالَّ ـإِنَّ مَ لَ َ أَمجْ نَهُ وَ سَ أَحْ يْتًا فَ نَى بَ لٍ بَ جُ ثَلِ رَ مَ يلِ كَ

ةٍ  يَ اوِ نْ زَ عَ لَبِنَةٍ مِ ضِ وْ بُونَ لَ  ;مَ عْجَ يَ ونَ بِهِ وَ لَ النَّاسُ يَطُوفُ عَ قُولُونَ فَجَ يَ الَّ  :هُ وَ هَ
بِنَةُ  هِ اللَّ ذِ عَتْ هَ ضِ الَ  ?وُ بِنَةُ  :قَ ا اللَّ أَنَ اتِمُ النَّبِيِّنيَ  ,فَ ا خَ أَنَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »وَ

P O N ﴿ :; قال اهللا تعاىلأنَّ أمته خري األمم, وأكثر أهل اجلنة) ٣
T S R Q  W V U Y X﴾ ] آل

عَ النَّبِيِّ «: قال ÷ وعن عبد اهللا بن مسعود. ]١١٠: عمران نَّا مَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصكُ قَ بَّةٍ فَ  :يفِ قُ
نَّةِ  لِ اجلَ بُعَ أَهْ ونُوا رُ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ نَا ?أَتَرْ لْ الَ  .نَعَمْ  :قُ لِ  :قَ ونُوا ثُلُثَ أَهْ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ أَتَرْ

نَّةِ  نَا ?اجلَ لْ الَ  ,نَعَمْ  :قُ نَّ  :قَ لِ اجلَ طْرَ أَهْ ونُوا شَ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ نَا ?ةِ أَتَرْ لْ الَ  ,نَعَمْ  :قُ ي  :قَ الَّذِ وَ
هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ سُ حمُ نَّةِ  !نَفْ لِ اجلَ فَ أَهْ ونُوا نِصْ و أَنْ تَكُ جُ َرْ ا  ,إِينِّ ألَ لُهَ خُ نَّةَ الَ يَدْ لِكَ أَنَّ اجلَ ذَ وَ
ةٌ  لِمَ سْ ةِ الْبَيْضَ  ,إِالَّ نَفْسٌ مُ عْرَ الشَّ كِ إِالَّ كَ ْ لِ الرشِّ تُمْ يفِ أَهْ ا أَنْ مَ دِ وَ وَ َسْ رِ األْ لْدِ الثَّوْ  ,اءِ يفِ جِ

َرِ  َمحْ رِ األْ لْدِ الثَّوْ اءِ يفِ جِ دَ وْ ةِ السَّ عْرَ الشَّ   .]رواه البخاري ومسلم[ »أَوْ كَ
: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قال ÷فعن أيب هريرة  أنه سيد ولد آدم يوم القيامة;) ٤

ةِ « يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ لُ  ,أَنَ أَوَّ ُ وَ ربْ نْهُ الْقَ قُّ عَ نْشَ نْ يَ افِعٍ  ,مَ لُ شَ أَوَّ لُ  ,وَ أَوَّ وَ
عٍ  فَّ شَ   .]رواه مسلم[ »مُ
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وذلك عندما يشفع للناس يف  ;أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة) ٥
وهذه . أن يقيض بينهم رهبم, وذلك بعد أن يطلب اإلعفاء منها أفضل الرسل

u t s  w v﴿ :الشفاعة هي املقام املحمود املذكور يف قوله تعاىل
x  ﴾]٧٩: اإلرساء[.  
وهي درجة عالية يف اجلنة, ال تكون إال لعبد  ;لةنه صاحب الوسيأ) ٦

أنه  ^واحد, وهي أعىل درجات اجلنة; فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
قُولُ « :يقول ملسو هيلع هللا ىلص يَّ َسِمَع النَّبِ  ا يَ ثْلَ مَ ولُوا مِ قُ نَ فَ ذِّ تُمُ املُؤَ عْ مِ ا سَ َّ  ,إِذَ يلَ لُّوا عَ  ;ثُمَّ صَ

 َّ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ هُ مَ إِنَّ الَةً  فَ ىلَّ اهللاُ صَ ا صَ ً رشْ ا عَ َ يْهِ هبِ لَ لُوا اهللاَ ,عَ مَّ سَ َ  ثُ ةَ  يلِ يلَ سِ َا  ;الْوَ إِهنَّ فَ
نْزِ  نْبَغِ  لَةٌ يفِ مَ نَّةِ الَ تَ بَادِ اهللا ياجلَ نْ عِ بْدٍ مِ وَ , إِالَّ لِعَ ا هُ ونَ أَنَ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ أَلَ  ;وَ نْ سَ مَ فَ

 َ ةُ  يلِ اعَ فَ لَّتْ لَهُ الشَّ ةَ حَ يلَ سِ   .]رواه مسلم[ »الْوَ
عىل علو درجته  الكثرية, والتي تدلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصإىل غري ذلك من خصائصه ومناقبه 
  .عند ربه, وسمو مكانته يف الدنيا واآلخرة

 ملسو هيلع هللا ىلص W   
ة جتاه النبي    : , ومن ذلكملسو هيلع هللا ىلص أمور كثرية; قيامًا بحقه ملسو هيلع هللا ىلصجيب عىل األُمَّ

فام من  ;انة, ونصح لألمةبلَّغ الرسالة, وأدى األم ملسو هيلع هللا ىلصوجوب اإليامن بأنه ) ١
 ;خٍري إال ودّل األمة عليه ورغبها فيه, وما من رش إال وهنى األمة عنه وحذرها منه

o n m l k s r q p  t﴿: قال تعاىل
u﴾ ]ة الوداع خطبهم خطبة بليغة; بّني هلم فيها ما أوجبه  .]٣: الامئدة ويف حجَّ

مه عليهم, وأوصاهم بكتاب اهللا تُمْ « : إىل أن قال هلماهللا عليهم, وما حرَّ أَنْ وَ
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نِّ  أَلُونَ عَ ائِلُونَ  ي;تُسْ تُمْ قَ امَ أَنْ الُوا ?فَ تَ : قَ حْ نَصَ يْتَ وَ أَدَّ لَّغْتَ وَ دْ بَ دُ أَنَّكَ قَ هَ . نَشْ
ا إِ  تُهَ نْكُ يَ ءِ وَ امَ ا إِىلَ السَّ هَ عُ فَ رْ ةِ يَ بَّابَ هِ السَّ بَعِ الَ بِإِصْ قَ دْ : ىلَ النَّاسِ فَ هَ مَّ اشْ هُ مَّ  ,اللَّ هُ اللَّ

دْ  هَ اتٍ . اشْ رَّ دٌ « :وقال أبو ذر ريض اهللا عنه .]رواه مسلم[ »ثَالَثَ مَ َمَّ نَا حمُ كَ رَ دْ تَ لَقَ
امً  ملسو هيلع هللا ىلص لْ نْهُ عِ ا مِ نَ رَ كَ ءِ إِالَّ أَذْ امَ يْهِ يفِ السَّ نَاحَ ائِرٌ جَ كُ طَ َرِّ ا حيُ مَ    .]رواه أمحد[» وَ
   :ملسو هيلع هللا ىلص ; قالأمجعنيوتقديمها عىل حمبة النفس والولد والناس  ملسو هيلع هللا ىلصحمبته  )٢

َعِنيَ « النَّاسِ أَمجْ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ الِدِ نْ وَ بَّ إِلَيْهِ مِ ونَ أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ رواه [ »الَ يُ

ولَ اهللا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال عمر للنبي ولامَّ  .]البخاري ومسلم سُ ا رَ لِّ  يَ نْ كُ َّ مِ بُّ إِيلَ َنْتَ أَحَ ألَ
يسِ  نْ نَفْ ءٍ إِالَّ مِ ْ ا ,يشَ قَ هِ  :ملسو هيلع هللا ىلصلَ النَّبِيُّ فَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ بَّ إِلَيْكَ !الَ وَ ونَ أَحَ تَّى أَكُ حَ

كَ  سِ نْ نَفْ رُ  ,مِ مَ الَ لَهُ عُ قَ يسِ  :فَ نْ نَفْ َّ مِ بُّ إِيلَ َنْتَ أَحَ اهللا ألَ نَ وَ هُ اآلْ إِنَّ الَ النَّبِيُّ  ,فَ قَ فَ
رُ  :ملسو هيلع هللا ىلص مَ ا عُ نَ يَ  .]رواه البخاري[ »اآلْ
التي أوجبها  ملسو هيلع هللا ىلصفإن هذا من حقوق النبي  وإجالله;وتوقريه  ملسو هيلع هللا ىلصتعظيمه ) ٣
́ ﴿ :قال تعاىل ;اهللا يف كتابه ³ ² ¶ µ ﴾ ]٩: الفتح[ .

روه: ^قال ابن عباس   ملسو هيلع هللا ىلصوتعظيمه . ُتعّظموهأي : وتوقروه. أي ُجتِّلوه: ُتعزِّ
, وذكر حديثه وسنّته, ملسو هيلع هللا ىلص واجب بعد موته كتعظيمه يف حياته; وذلك عند ذكره

  .وسامع اسمه وسريته
; واإلكثار من ذلك كام أمر اهللا سبحانه بذلك ,ملسو هيلع هللا ىلص الصالة والتسليم عليه) ٤
e d c b j i hg f  m l k﴿: قال تعاىل

o n ﴾ ]٥٦: األحزاب[.  
قال  ;ملسو هيلع هللا ىلصَجتَنُّب الُغلو فيه واحلذر من ذلك; فإن يف ذلك أعظم األذية له ) ٥
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٩٢

Ö × Ù Ø  Û Ú  Ý Ü﴿ :أن خياطب األّمة بقوله ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل آمرًا نبّيه 
Þ ß  ã â áà ä å ç æ ì ë ê é è î í ﴾ ]الكهف :

تِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ÷وعن عمر بن اخلطاب . ]١١٠ امَ أَطْرَ وينِ كَ  الَ تُطْرُ
يَمَ  رْ  ابْنَ مَ ارَ هُ  ;النَّصَ بْدُ إِنَّامَ أَنَا عَ ولُهُ  :فَقُولُوا ;فَ سُ رَ بْدُ اهللا وَ  واإلطراء .]البخاري رواه[ »عَ

من  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا حتذير منه . هو ُجماَوَزُة احلَدِّ يف اَملْدِح : −العرب كام يف لسان−
  .وإنزاله منزلة خيتص هبا الربُّ  ,الغلو فيه
 ,واحلذر من َتنّقصهم ,ومواالهتم مجيًعا ,وأزواجه ,وأهل بيته ,حمبة أصحابه) ٦
الة ; فإن اهللا تعاىل قد أوجب عىل هذه األمة مواأو الطعن فيهم بيشء ,أو سبِّهم
 وَحثَّ َمْن جاء بعدهم عىل االستغفار هلم, وسؤال اهللا أن ال جيعل ,أصحاب نبيه

C B A ﴿: فقال بعد أن ذكر املهاجرين واألنصار ;هلم ال غِ يف قلوهبم 
E DFG H IL K J O N M

P    U T S R Q W V ﴾  ]قال ÷وعن أيب هريرة . ]١٠: احلرش :
بُّوا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  بُّوا  حايب,أصالَ تَسُ الَّذِ  أصحايب;الَ تَسُ وَ هِ  نفيس يفَ بِيَدِ

بًا هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ قَ مِ فَ مْ أَنْ كُ دَ هُ  ,لَوْ أَنَّ أَحَ يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ كَ مُ رَ ا أَدْ رواه البخاري [ »مَ
  .]ومسلم

أن جيعلنا  فنسأل اهللا . عىل أمته ملسو هيلع هللا ىلصفهذه بعض احلقوق الواجبة للنبي 
, وأن ملسو هيلع هللا ىلصتباع سنة نبيه انه وا املحافظني عليها, وأن يثبتنا عىل ديمن القائمني هب
  . إنه سبحانه ويل ذلك ومواله ,حيرشنا حتت لوائه
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ة وهم إىل جادَّ أن بعث إليهم رسله; لريدُّ  من عظيم رمحة اهللا تعاىل بعباده
, والوثنية ا وقعوا يف براثن الرشكوذلك بعدم− , وإىل طريق احلق واهلداية الصواب

وكان من متام منته سبحانه  −وانحرفوا عن الفطرة التي خلقهم اهللا تعاىل عليها
نها سبحانه أحكامه وتعالي مه وهدايته ; حتى أن أنزل عىل هؤالء الرسل ُكتبًا ضمَّ

, ويستضيئون بنورها ; فتقودهم تكون منهج حياة, ودستورًا هلم; هيتدون هبدهيا
 فيها من حكمة وهداية إىل كل خري وراحة وسعادة يف الدنيا واآلخرة , وتنري بام

  . به نفوسهم وتزكو  اها , وأيضًا لتكون هلم نورًا حتيهلم دروب احلياة كل
اإليامن بكتب : بد من حتقيقها واإلتيان هبا  لذا كان من أركان اإليامن التي ال

نحاول إلقاء الضوء عىل هذا  ذا املبحثهويف . اهللا تعاىل التي أنزهلا عىل رسله 
   :الركن العظيم , وما يتعلق به ; فنقول وباهللا التوفيق 

WאאW 
التعاليم التي أنزهلا اهللا تعاىل عىل رسله ; رمحة للخلق , : املراد بالكتب هنا 
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٩٤

 والكتب التي أخربنا اهللا . ة هلم ; ليصلوا هبا إىل سعادة الدنيا واآلخرة وهداي
  :يف القرآن أنه أنزهلا عىل رسله هي 

: ; قال اهللا تعاىل |موسى  أنزله عىلوهي كتاب اهللا الذي  :التوراة  )١
﴿µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á ﴾ 

تُوا>:  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث الشفاعة يقول النبي  . ]٤٣: القصص[ ى ائْ وسَ هُ  ;مُ لَّمَ ا كَ بْدً  ,اهللاُ عَ
اةَ  رَ طَاهُ التَّوْ أَعْ   .]رواه البخاري ومسلم[< وَ
; السالم عىل عيسى ابن مريم عليهاموهو كتاب اهللا الذي أنزله  :اإلنجيل )٢

 A B C D E F G H I J K ML ﴿: قال اهللا تعاىل 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
  . ]٤٦: الامئدة[ ﴾ ]
   :; قال اهللا تعاىل |و كتاب اهللا الذي أنزله عىل داود وه :الزبور  )٣
﴿ Z [ \ ﴾ ] ١٦٣: النساء[ .  
 ;كتاب اهللاوقد جاء ذكرمها يف موضعني من  :صحف إبراهيم وموسى ) ٤

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿ :يف قول اهللا تعاىل ;األول يف سورة النجم
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]ىل , قال والثاين يف سورة األع.  ]٣٨−٣٦: النجم

 Ñ Ò Ó Ô    Õ   Ö × Ø Ù Ú     A B C D   E﴿ :اهللا تعاىل 

F G H  I J K L M N O    P Q  R﴾ ]األعىل :

عن بعض ما جاء يف هذه الصحف من وحيه الذي  فأخرب اهللا .  ]١٩ −١٤
  .أنزله عىل رسوليه إبراهيم وموسى عليهام السالم 
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آخر  وهو , ملسو هيلع هللا ىلصوهو كتاب اهللا الذي أنزله عىل نبينا حممد  :القرآن العظيم  )٥
ته وكانت دعو خ لام قبله من الكتب ,كتب اهللا نزوًال وأرشفها وأكملها , والناس
 o p q r s﴿ :لعامة الثقلني من اإلنس واجلن; قال اهللا تعاىل

t u v w x y z﴾ ]أي شهيًدا عىل : ومهيمنًا .  ]٤٨: الامئدة
 A B C D FE G IH J K ﴿: وقال تعاىل  ,عليها ما قبله من الكتب وحاكامً 

ML N O  P  Q R S T U ﴾ ]آن أسامء كثرية وللقر. ]١٩: األنعام
  .القرآن , والفرقان , والكتاب , والتنزيل , والذكر : أشهرها

WאW 
وأصل  ,رسله ركن عظيم من أركان اإليامن عىل اإليامن بكتب اهللا التي أنزهلا

 k   l ﴿: كبري من أصول الدين , ال يتحقق اإليامن إال به ; قال اهللا تعاىل 
m n o p q r s t u v w x 

y {z | }   ~ _ ̀ a b c d e  f g ﴾ 
  .]١٣٦: النساء [

, وبالكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصوهو حممد  ;, وبرسوله عباده املؤمنني باإليامن باهللافأمر اهللا 
ل من قبل وهو مجيع , وبالكتاب الذي أنزو القرآنالذي أنزل عىل رسوله وه
ثم بنيَّ يف ختام اآلية  ,, والزبور , والصحف واإلنجيل, الكتب السابقة; كالتوراة

فقد ضل  −ومن بينها اإليامن بكتب اهللا−أن من كفر بيشٍء من أركان اإليامن 
  .بعيدًا  ضالالً 
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WאW  
من اعتقادها وتقريرها ;  بد يشتمل عىل عدة أمور ال اإليامن بكتب اهللا 

  :وذلك لتحقيق هذا الركن العظيم , وهي 
لة من عند اهللا  )١ ا كالم اهللا تعاىل , وأهن التصديق اجلازم بأهنا كلها ُمنزَّ

  .وعىل الوجه الذي أراد سبحانه  ,, وأن اهللا تكلم هبا حقيقة كام شاءال كالم غريه
هللا وحده , وأهنا جاءت باخلري واهلدى َدَعت إىل عبادة ا اإليامن بأهنا ُكلَّها )٢

  .والنور 
ى اهللا  )٣ من هذه الكتب عىل وجه اخلصوص والتصديق  اإليامن بام سمَّ

نجيل القرآن والتوراة واإل: (وهذه الكتب هي . هبا , وبإخبار اهللا ورسوله عنها 
ه اهللا لنا من الكتب املُ وأما ما مل ,) والزبور وصحف إبراهيم وموسى لة ن يسمِّ زَّ
 Ã Ä Å  Æ Ç È ﴿: سبحانهفقال  ملسو هيلع هللا ىلص فنؤمن به إمجاًال ; كام أمر اهللا نبيه

É ﴾] ١٥: الشورى[.   
ل أو تصديق ما صح من أخبارها ; كأخبار القرآن , وأخبار ما مل ُيَبدَّ  )٤

رَّ    . ف من الكتب السابقةُحيَ
يع وتغيري األحكام التي اشتملت عليها مج − أي رفع− االعتقاد اجلازم بنسخ  )٥
لقرآن الكريم ; فقد رفع اهللا اوالصحف التي أنزهلا اهللا عىل رسله بأحكام  الكتب
  , ه القرآن بالقرآن مجيع األحكام التي كانت يف الكتب السابقة , إال ما أقرَّ

ال من أصحاب الكتب السابقة ,  −ومن ثمَّ ال جيوز ألحٍد من اإلنس أو اجلن 
يتحاكموا د نزول القرآن بغري ما جاء فيه , أو أن يعبدوا اهللا بع −وال من غريهم 
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  :﴿¤ ¥ ¦ § ̈ © ªإىل غريه من الكتب السابقة; قال اهللا 
 ̀ _ ̂ [ \﴿: وقال .  ]١: الفرقان[ ﴾ ¬ »

a b c d      e f g h i j lk 

m n o p q r s﴾ ]وقال تعاىل آمرًا نبيه . ]١٥: الامئدة
 a` b c _ ~ { |﴿ :أن حيكم بني أهل الكتاب بالقرآن ملسو هيلع هللا ىلص

d e f g h ﴾ ] ٤٨: الامئدة[ .  

אWאאW 
يف القرآن الكريم أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى  لقد أخربنا اهللا 

وا يف كتب اهللا املنزلة عليهم ; فقال تعاىل يف حق اليهود  لوا , وغريَّ فوا , وبدَّ : حرَّ
﴿ º ¹  ̧¶ µ ´  ¼ »  ¾ ½ Â Á À ¿

Å ÄÃ Ç Æ﴾ ] وقال يف حقِّ النصارى .  ]٧٥: البقرة :﴿\ 
] ̂ _ ̀ a b c d e f g 

h i j k﴾ ] إىل غري ذلك من اآليات الكثرية , .  ]١٥: الامئدة
الة عىل حتريفهم لكالم اهللا  أما القرآن العظيم فهو سليم مما .  واألحاديث الدَّ
يل, وهو حمفوظ من كل ذلك بحفظ والتبد طرأ عىل الكتب السابقة من التحريف

 g   h i   j   k l﴿: عن ذلك بقوله  ; كام أخرب اهللا وصيانته إياه اهللا له ,
m ﴾ ] ٩: احلجر[  .  
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WאW 
, للكتب السابقة, واملهيمن عليها لام كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ

, ونزول هذا  ملسو هيلع هللا ىلصبعد بعثة نبينا حممد  −س واجلن اإلن − واملتعبد به لعامة الثقلني
واإلتيان  ص اإليامن به بخصائص ومميزات ال بد من حتقيقهاختُ الكتاب عليه, فقد ا

  : هبا ; وذلك حتى يتحقق اإليامن به , وهذه اخلصائص هي 
اعتقاد عموم دعوته وشمول الرشيعة التي جاء هبا لعموم الثقلني من  )١

¤ ¥ ¦  ﴿: منهم إال اإليامن به ; قال تعاىل  اً سع أحداجلن واإلنس ; فال ي
¬ « ª ©  ̈§   ﴾ ] ١: الفرقان[ .  

فال جيوز ألهل الكتاب وال لغريهم  اعتقاد نسخه جلميع الكتب السابقة ; )٢
أن يعبدوا اهللا بعد نزول القرآن بغريه , فال دين إال ما جاء به , وال عبادة إال ما رشع 

 _﴿: قال تعاىل  ;فيه, وال حرام إال ما حرم أحل فيه ما , وال حالل إال فيهاهللا
 ̀a b      c d e f  ﴾] ٨٥: آل عمران[  .  
يف  ئعوذلك بخالف الرشا سامحة الرشيعة التي جاء هبا القرآن وُيْرسها ; )٣

; فقد كانت مشتملة عىل كثري من القيود واألغالل التي ُفرضت الكتب السابقة
 d e f g h i j k﴿: ; قال تعاىل اعىل أصحاهب

l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ _ ̀  a ﴾ 

  .]١٥٧: األعراف [
ل اهللا  )٤ أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بني الكتب اإلهلية الذي تكفَّ
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: تعاىل  ; قالإليه التحريف اللفظي أو املعنوي بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق
﴿g  h   i   j     k l   m ﴾ ] وقال تعاىل.  ]٩: احلجر :﴿c d e f g 

h i  j lk m  n o p ﴾ ]٤٢: فصلت[ .  
أن اهللا تعاىل بنيَّ يف القرآن كلَّ يشٍء مما حيتاج إليه الناس يف أمر دينهم  )٥

 a b ̀ _ ﴿: ومعادهم ; قال اهللا تعاىل  ودنياهم , ومعاشهم
c d e  f g h ﴾ ] وقال تعاىل .  ]٨٩: النحل :﴿ p q r 

s t u﴾ ] ٣٨: األنعام[ .  
قال  أن اهللا تعاىل يرسَّ القرآن للمتذكر واملتدبر وهذا من أعظم خصائصه ; )٦
يرسنا تالوته عىل : أي .  ]١٧: القمر [ ﴾n o p q  r s t﴿ :تعاىل
  . نِ األلُس 
ن ُخالصة تعاليم  )٧ ; الكتب السابقة وأصول رشائع الرسلأن القرآن تضمَّ

 o p  q r s t u v w x﴿: قال اهللا تعاىل 
y z﴾ ] وقال تعاىل. ]٤٨: الامئدة :﴿j k l m n o p q r 
s t u v w x y {z | } ~ _ ̀ a﴾ ]الشورى :

١٣[ .  
فهذه بعض خصائص القرآن الكريم عىل سائر الكتب األخرى مما ال يتحقق 

  .الً مَ ًام وعَ لْ وحتقيقها عِ  ,اإليامن به إال باعتقادها



 

 ١٠٠



 

 ١٠١
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אא 

  

أن يعتقَدها, وال يصحُّ إيامُنه إّال  التي جيُب عىل املسلمِ  من أركاِن اإليامنِ 
C B  F E D﴿ : باإلقراِر هبا; اإليامُن باليوِم اآلِخر; لقول اهللاِ تعاىل

 GJ I H R Q P O N M L K 
S ﴾]١٧٧: البقرة[.  

الّتعريَف باليوِم اآلخِر, وأسامَءه, ووجوَب : وسنتناوُل يف هذا املبحث
اإليامِن بِه, وأرشاَط الّساعِة, وفتنَة القِرب, وعذاَب القِرب ونعيَمه, والنّفَخ يف 

وِر, والبعَث واحلَرش, وأهواَل يوِم القيامِة, واحلساَب واجلزاءَ  , وامليزاَن, الصُّ
  . واحلوَض, والّرصاَط, واجلنَّة وصفَتها, والنّاَر وصفَتها, وثمراِت اإليامِن به

WאאאW  
قبوِرهم;  يوُم القيامِة اّلذي يبعُث اُهللا تعاىل فيه الناَس منهو  :اآلخرُ  اليومُ 

للحساِب واجلزاِء, وُسّمي باليوِم اآلخِر; ألّنه ال يوَم بعده; حيُث يستقرُّ أهُل 
  .اجلنِّة يف مناِزهلم, وأهُل النّاِر يف مناِزِهلم
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١٠٢

كلَّ ما ورد يف أخباِر ذلك اليوِم, وما يتعّلُق بِه;  :ويشمُل اإليامُن باليوِم اآلخرِ 
اإليامُن بأرشاِط الساعِة وأماراِهتا اّلتي تكوُن عالمًة لُقرِهبا,  :فيدخُل يف ذلَك 

وباملوِت وما بعده من فتنِة القِرب وعذابِه ونعيِمه, وبالنفِخ يف الصوِر اّلذي هو 
اليوِم اآلخِر, وبخروِج اخلالئِق من القبوِر, وباحلساِب, واجلزاِء, وما  ءإيذاٌن ببد

حِف اّلتي فيها أعامُل العباِد, ووضِع املوازيِن  يف القيامِة من األهواِل, وبنرشِ  الصُّ
لوزِن احلسناِت والسّيئاِت, وبالرصاِط; وهو جٌرس عىل النّاِر يمرُّ النّاُس عليِه; 

سقى منه املؤمنوَن ذي يُ ال ملسو هيلع هللا ىلصحوِض النّبيِّ بفينجو املؤمُن, ويسقُط الكافُر, و
النّظُر إىل  وأعظمه لذي أعالهفريوي عطَشهم يف ذلك اليوِم, وباجلنِّة ونعيِمها ا

ه حجُب غِري وجِه اهللاِ  م  املسلمنيَ , وبالنّاِر وعذاِهبا اّلذي أشدُّ   .عن رهبِّ

WאאW 
ذي تكوُن فيه هنايُة العاملِ بأسامَء كثريٍة يف ى اُهللا تعاىل اليوَم اآلخَر السمَّ 

ىالقرآِن الكريمِ  عباُد بني يدِي اهللا تعاىل, القيامِة; ألّنه يقوُم فيه ال يومَ  :; فُيسمَّ
ُيفصُل فيِه الفصِل; ألّنه  ُث فيه النّاُس من قبوِرهم, ويومَ بعالبعِث; ألّنه يُ  ويومَ 

ذلك من األسامِء واألوصاِف  اخلُروِج, وغريَ  احلساِب, ويومَ  بَني اخلالئِق, ويومَ 
  .وعظيِم شأنهِ  اّلتي تدلُّ عىل أمهّيِة هذا اليوِم,

WאאW 
استأثر اُهللا تعاىل − عتقَد اعتقادًا جازمًا بأّن هناك يومًا جيُب عىل املسلِم أن ي

نيا, وينتقُل العباُد إىل داٍر ُأخرى, يوٌم جيمُع اُهللا  −بعلِمه تنتهي فيه احلياُة يف داِر الدُّ
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; فريٌق يف نيِ  بعمِله, ويكوُنون فريقآلِخريَن; فُيجاِزي كالتعاىل فيه األّولَني وا
  .اجلنِّة, وفريٌق يف النّارِ 
C B J I H G F E D  L K﴿: قال اهللا تعاىل

R Q P O N M S ﴾]١٧٧: البقرة[.  
تَِّة الواردِة يف  كُن اخلامُس من أركاِن اإليامِن السِّ واإليامُن باليوِم اآلخِر هو الرُّ

الّصالُة  عن اإليامِن; فقال عليه ملسو هيلع هللا ىلصحني سأل النّبّي  − |− ربيَل حديث امللِك ج
نَ «: والّسالمُ  مِ تُؤْ , وَ رِ مِ اآلخِ الْيَوْ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ , وَ تِهِ الَئِكَ مَ نَ بِاهللا, وَ مِ رِ  أَنْ تُؤْ دَ بِالْقَ

هِ  ِّ رشَ هِ وَ ِ ريْ   .]رواه مسلم[ »خَ
 | ﴿: ِم اآلخِر ; لقوله جّل وعالوال يصحُّ إيامُن العبِد دوَن اإليامِن باليو

}     ~ _ ̀ a b c d e   f g  ﴾]١٣٦ :النّساء[.  

אWאאW 
ماُت اليومِ ِ ِ اآلخِر اّلتي أخرب هبا رسوُل اهللاِ  , وهي  ملسو هيلع هللا ىلصممّا جيُب اإليامُن بِه مقدِّ
  : عالماُت الّساعِة وأماراُهتا, وقد قّسم العلامُء هذِه العالماِت إىل قسمنيِ 

ŽÞČëþa@ ZôŠÌŽ•@ ćpbßýÇZ  وهي التي تدلُّ عىل اقرتاِب يوِم القيامِة, وهنايِة
  . العاملِ, وهي كثرية جدًا, وكثٌري منها قد وقع

مِن, وظهوُر القالقِل يف العاملِ, وكثرُة : ومنها ضياُع األمانِة, وتقارُب الزَّ
نا والفسوِق, وغُريها   . القتِل, وكثرُة الزِّ

  . ]١:القمر[ ﴾ � ~ { | ﴿: قال تعاىل



 
 
 

 

א ©¨

١٠٤

ïãbČrÛa@ Zô×@ ćpbßýÇZ  وهي اّلتي تكوُن بني يدِي الّساعِة وتنذُر ببدِء
  . وقوِعها, وهي عُرش عالماٍت, ومل يظهْر منها يشءٌ 

رُ  ملسو هيلع هللا ىلصاطَّلَعَ النَّبِيُّ «: قال ÷عن حذيفة بن أسيد الغفاري  اكَ تَذَ نُ نَ نَحْ لَيْنَا وَ عَ
الَ  قَ ا :فَ الُوا مَ ? قَ ونَ رُ اكَ ةَ : تَذَ اعَ رُ السَّ كُ الَ . نَذْ َ : قَ رشْ ا عَ هَ بْلَ نَ قَ وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ َا لَنْ تَقُ إِهنَّ

ولَ  زُ نُ ا, وَ َ هبِ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعَ الشَّ طُ , وَ ةَ ابَّ الدَّ , وَ الَ جَّ الدَّ , وَ انَ خَ رَ الدُّ كَ ذَ ; فَ اتٍ آيَ
يَمَ  رْ ى ابْنِ مَ أْ  ملسو هيلع هللا ىلصعِيسَ مَ وجَ وَ أْجُ يَ وفٍ وَ سُ ةَ خُ ثَالَثَ , وَ وجَ ,: جُ قِ ِ فٌ بِاملَرشْ سْ فٌ  خَ سْ خَ وَ

بِ  رَ ةِ الْعَ يرَ زِ فٌ بِجَ سْ خَ , وَ بِ رِ دُ النَّاسَ  ,بِاملَغْ نِ تَطْرُ نَ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ ختَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ وَ
مْ  هِ ِ ْرشَ   . ]رواه مسلم[ »إِىلَ حمَ

WאW 
منكٌر, ونكٌري; فيسأالنِه عن ربِّه, : إذا وضع امليُّت يف قِربه جاءه ملكاِن; يقال هلام

َ رَ «: ودينِه, ونبيِّه; فيثبُِّت اُهللا تعاىل املؤمَن; فيقول  ِ دِ , وَ اهللاُ يبِّ َ  ييِّ بِ نَ , وَ المُ سْ ي اإلِ ين  دٌ مَّ حمُ
, ]داود رواه أبو[ »!يرِ دْ  أَ الَ ! اههَ ! اههَ «: , وأّما الكافُر, أو املنافُق; فيقوُل ]رواه مسلم[ »ملسو هيلع هللا ىلص

  .]رواه الّرتمذّي [ »!يرِ دْ  أَ , الَ تُهُ لْ قُ الً فَ وْ قَ  ونَ ولُ قُ اسَ يَ تُ النَّ عْ مِ سَ « :ويف رواية يقوُل 
امللكِني, وكيفيِة ذلك, وما  ام دّلْت عليه األحاديُث من سؤالِ فيجُب اإليامُن ب

  . املنافُق الكافر وجييُب به املؤمُن, وما جييُب به 
 واملرابطنيَ  وهذه الفتنُة يف القِرب عاّمٌة جلميِع املكّلفني, إّال النّبيَّني, والّشهداء,

, والذي يموُت يوَم اجلمعِة, واّلذي يموُت بداِء البطِن; كام صّحت يف سبيل اهللا
  .بذلك األحاديُث 
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WאאW 
روضًة من جيُب اإليامُن بعذاِب القِرب ونعيِمه, وأّن القَرب يكوُن لصاحبِه إّما 

اِن عىل يقع يف القربِ النَّعيَم والعذاَب  , وأنّ حفرًة من حفِر النّار , أو اجلنِّة رياِض 
وِح واجلسِد مجيعاً  نعيَمه يكوُن للمؤمنَني , وقد تنفرُد الروُح هبام أحيانًا, وأّن الرُّ
دين ولبعِض الُعصاةِ  ,عذاَبه يكوُن للكافرينَ الصادقَني, و   . من املوحِّ

  .العقُل النّقُل, وعذاِب القِرب ونعيِمه وقد دّل عىل اإليامِن ب
 h i  j k l m n ﴿: أّما النّقُل; فقد قال اُهللا جّل وعال

o p q sr t u v w  x y z {﴾ ]غافر :

٤٦−٤٥[.   
; أحُدمها قبَل يوِم القيامِة; : فبنيَّ سبحانه أّن فرعوَن ومجاعَته ُيعّذبون عذاَبْنيِ

  .يف جهنّمَ العذاب يوَم تقوُم الّساعُة هلم أشدُّ : ينيف القِرب غدوا وعشيا, والّثا موه
يف سؤاِل امللكِني للميِّت يف قِربه يف شأِن  ÷وجاء يف حديِث الرباِء بن عازٍب 

ءِ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمِن أّن النّبيَّ  امَ نَ السَّ نَادٍ مِ يُنَادِي مُ ي,: فَ بْدِ قَ عَ دَ نَ  أَنْ صَ وهُ مِ شُ رِ أَفْ فَ
وهُ  أَلْبِسُ , وَ نَّةِ ا ,  اجلَ طِيبِهَ ا وَ هَ حِ وْ نْ رَ يَأْتِيهِ مِ , فَ نَّةِ ا إِىلَ اجلَ ابً وا لَهُ بَ تَحُ افْ , وَ نَّةِ نَ اجلَ مِ

هِ  ِ دَّ بَرصَ هِ مَ ِ ربْ حُ لَهُ يفِ قَ سَ فْ يُ نَ «  :وأّما الكافُر فقال يف شأنِه , »...وَ نَادٍ مِ يُنَادِي مُ فَ
ءِ  امَ نَ النَّ : السَّ وا لَهُ مِ شُ رِ افْ , فَ بَ ذَ ا أَنْ كَ هَ رِّ نْ حَ يَأْتِيهِ مِ , فَ ا إِىلَ النَّارِ ابً وا لَهُ بَ تَحُ افْ , وَ ارِ

هُ  الَعُ تَلِفَ فِيهِ أَضْ ْ تَّى ختَ , حَ هُ ُ ربْ يْهِ قَ لَ يَّقُ عَ يُضَ ا, وَ هَ ومِ مُ سَ   .]رواه أمحد, وأبو داود[ » ...وَ
ؤيا ممّا يُ : ودليُل اإليامِن به من العقلِ  يتلّذُذ هبا,  به; فَرسُّ أّن النّائَم قد يرى الرُّ

  .وينعُم بتأثِريها يف نفِسه; كام أّنه قد يرى ما يكره; فيستاُء هلا, ويغتمُّ 
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١٠٦

وِح حقيقًة, وتتأّثر به, وهو  فهذا النّعيُم أو العذاُب يف النّوِم جيري عىل الرُّ
ُر عذاُب القرب ونعيُمه, نكَ غُري حمسوٍس وال مشاهٌد لنا, وال ينكرُه أحٌد; فكيف يُ 

  !?متاماً وهو نظُري هذا 

WאאW 
; فينفُخ النّفخَة األوىل فتموُت |ُك إرسافيُل لَ قرٌن ينُفُخ فيه املَ  :الصورُ 

اخلالئُق مجيعًا إّال من شاَء اُهللا, ثّم ينفُخ النّفخَة الّثانيَة فُتبعُث اخلالئُق أمجُع منُذ 
نيا إىل قياِم الّساعةِ خلَق اهللاُ   A B C D E F G ﴿ :قال تعاىل;  الدُّ

H I J  K L M ON P Q R S T U V W   ﴾]٦٨: الزمر[.  

WאאW 
وِر النّفخَة الثانيَة; فيقوُم الناُس وهو إحياُء اهللاِ املوَتى حَني يُ  نفُخ يف الصُّ

وِر وبرجوِع األرواِح إىل اِدها أجس لربِّ العاملَني, فإذا أِذَن اُهللا سبحانه بالنّفِخ يف الصُّ
ساقون إىل أرِض ويُ  حرشونحينئٍذ يقوُم النّاُس من قبوِرهم, وخيرجوَن مرسعَني; فيُ 

  .بينهم املوقِف حلساِهبم, وجزائهم, والقضاِء فيام
  .]٥١:يس[﴾    ̧  ¶ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ﴿: قال تعاىل 

  .]٤٧: الكهف[﴾  V W X Y Z ﴿: وقال سبحانه
ُع, كام دلَّ عليهاإليامُن بالبعِث; إ فيجُب عىل املسلمِ  احلسُّ  ذ قد دلَّ عليه الرشَّ

  .أيضاً 
 a b c d ̀ _ ~ { |﴿ :فقال جّل وعال :أّما الّرشعُ 
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e f g h i j   k l m n o p q r s t 
vu w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
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Ä Å Æ Ç A B  C D E  F G  H  I J K     L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z    ﴾]٧−٥:احلج[.  

عَ لِيتًا «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِالَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ ورِ فَالَ يَسْ خُ يفِ الصُّ نْفَ   ثُمَّ يُ
لُ اهللاُ ...−أمالَ صفحةَ عنقهِ مصغياً : أي− سِ رْ مَّ يُ قُ النَّاسُ ثُ عَ يَصْ الَ −, وَ  :أَوْ قَ

لُ اهللاُ  نْزِ هُ الطَّلُّ  −يُ أَنَّ ا كَ طَرً نْهُ  مَ تَنْبُتُ مِ ; فَ  أَوِ الظِّلُّ رَ خُ فِيهِ أُخْ نْفَ مَّ يُ , ثُ ادُ النَّاسِ سَ أَجْ
ونَ  نْظُرُ مْ قِيَامٌ يَ ا هُ إِذَ   .]رواه مسلم[ »فَ

نيا, ويف سورِة  :وأّما احلسُّ  فقد أرى اُهللا تعاىل عباَده إحياَء املوَتى يف هذه الدُّ
قوُم موسى الذين أحياُهم اُهللا بعد إماتتِهم, : البقرِة مخسُة أمثلٍة عىل ذلك, وهي

وقتيُل بني إرسائيَل, والقوُم اّلذين خرُجوا من دياِرهم فرارًا من املوِت, واّلذي 
  . | وطُري إبراهيمَ  ?هذه اُهللا بعد موِهتا ييأّنى ُحي : مّر عىل قريٍة, فقال

WאאW 
ليوِم القيامِة أهواٌل عظيمٌة, وشدائُد جسيمٌة; ُتذِهُل املراضَع, وتشيُب 
األوالَد, وقد وصف اُهللا تعاىل أهواَل ذلك اليوِم يف آياٍت كثريٍة, ومن ذلك قوُله 

 A B C ED F G H I J K L M ﴿: تعاىل
N O P Q R S T U V W X Y   
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Z [ \ ] ̂ _ ̀ a   ﴾] ٢−١:احلّج[.  
ماُر الكوينُّ الشامُل الرهيُب اّلذي يصيُب  ومن أعظِم تلَك األهواِل ذلَك الدَّ
نا تبارك  األرَض وجباَهلا, والسامَء ونجوَمها, وشمَسها, وقمَرها; حيُث أخربنا ربُّ
ر,  , واجلباَل ُتَسريَّ وتنسُف, والبحاَر ُتفّجُر وُتسجَّ وتعاىل أّن األرَض ُتزلزُل وُتَدكُّ

ُر وتذهُب, والقمَر ُخيسُف , والنجومَ والسامَء تتش ْ تَ  ّقُق ومتوُر, والشمَس ُتكوَّ دُر كَ ن
  .ويذهُب ضوُؤها

العذاِب;  وهلوِل ذلك اليوِم يودُّ الكافُر أن لو بَذَل كلَّ يشٍء يف سبيِل اخلالِص من
  .]٥٤:يونس[﴾  A B C D E F G H I J ﴿: كام قال جّل وعال

تمنّى لو دَفَع بأعزِّ النّاِس عنده يف النّاِر; لينجَو هو يويصُل احلاُل بالكافِر أن 
 C D E F G H I J K L M N ﴿: منها; قال تعاىل

O P Q    R   S T U V W X   Y    [Z \  ]  ﴾]١٥−١١: املعارج[ .  
وقد وردت األحاديُث الّصحيحُة بأّن العباَد حيُرشوَن يوَم القيامِة حفاًة غَري 

  .ًام ليس معهم يشءٌ غَري مستوريَن, ُغْرًال غَري خمُتونَني, ُهبْ منتعلَني, عراًة 
وأّن املوقَف يطوُل يف ذلك اليوِم, وتدُنو الّشمُس من اخلالئِق كمقداِر ِميٍل,  
العرُق; فمنُهم من يبلُغ العرُق إىل كعبيِه, ومنُهم من يبلُغ العرُق إىل  ويلجُمهم

منهم من يبلُغ إىل ثدييِه, ومنهم من يبلُغ إىل ركبتيِه, ومنُهم من يبلُغ إىل حقويِه, و
  .منكبيِه, ومنهم من ُيلجُمه العرُق إجلامًا, وذلك كلُّه بقدِر أعامِهلم 

 אWאאאW 
َفهم  وقَف احلقُّ تبارك وتعاىل عباَده بني يديِه,أن ي: املراُد باحلساِب واجلزاءِ  ويعرِّ
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  .بأعامِهلم التي عمُلوها
اِده, وما جييُبوه به, وما يقيُمه عليهم ويشمُل احلساُب ما يقوُله اُهللا تعاىل لعب
ه لألعامِل,  وِد, والقصاِص بني العباِد, ووزنٍ من حجٍج وبراهَني, وشهادِة الشُّ

  .وغِري ذلك
  .]٢٦− ٢٥:الغاشية[﴾  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: قال تعاىل 

 À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È ÊÉ ¿ ﴿: وقال سبحانه

Ë Ì Í    Î Ï  ﴾]٦:املجادلة[.  
فمنه العسُري, ومنه اليسُري, ومنه حساُب التّقريِر والتّكريِم,  واحلساُب متفاوٌت;

الّتوبيِخ والّتقريِع, ومنه الفضُل والّصفُح, ومنه املؤاخذُة واملجازاُة,  وحساُب 
  .ومتوّيل ذلك أكرُم األكرمَني, وأحكُم احلاكمنيَ 

منَّة اهللا  واملؤمنُون املتّقون تكون حماسبتُهم بعرِض أعامِهلم عليهم حتّى يعِرُفوا
بوَن  عليهم يف نيا, وعفِوه عنهم يف اآلخرِة, وأّما املكذِّ سِرتها عليهم يف الدُّ

  .املعِرضوَن فيحاسُبون حماسبًة عسريًة دقيقًة عىل كل صغريٍة وكبريةٍ 
َب األعامِل اّلتي ُأحصيْت فيها أعامُل تُ ِرضُ املالئكُة كُ ويف وقِت احلساِب ُحت 
: ٌب ال يغادُر صغريًة وال كبريًة إال أحصاها; قال وترصفاُت العباِد , وهو كتا

﴿n o p q r ts u v w x y z { | } 
  .]١٤−١٣:اإلرساء[﴾   ¤ £ ¢ ¡      �   ~

ومن العباِد من يعطى كتاَبُه بيمينِه, ومنهم من يعطى كتاَبُه بشاملِه من وراِء 
 j ﴿: ِه; كقوله تعاىلظهِره; كام فّصل ذلك املوىل جّل وعال يف غِري ما آيٍة من كتاب
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k l m n  o p q r s t u v w  x y z { 
| }     ~ _ ̀ a b c d e f  ﴾]١٢− ٧:االنشقاق[.  

  . ملسو هيلع هللا ىلصأّن أّوَل من حياسُب من األمِم هم أّمُة حمّمٍد : وقد ثبت يف الّسنِّة الّصحيحةِ 
ُيقىض وأّن أّوَل ما حياسُب عليه العبُد من حقوِق اهللاِ تعاىل الصالُة, وأّوَل ما 

ماءُ    . فيه بني النّاِس من احلقوِق الدِّ
  .اُص بني العباِد; فيقتصُّ للمظلوِم من الظاملِ َص كام أّنه جيري القِ 

אWאאW 
  .ما ينصُبه اُهللا تعاىل يوَم القيامِة لوزِن أعامِل العبادِ  :املراُد بامليزانِ 

ه األعامُل; فتوضُع احلسناُت يف كّفٍة, وهو ميزاٌن حيسٌّ له كّفتاِن ولساٌن, توزُن ب
  .كّفةٍ  والسيّئاُت يف

 Z [   \ ]   ̂ _ ̀ a cb d e ﴿: قال تعاىل 
f g h i j lk m n    o   ﴾]٤٧: األنبياء[.  

 h i kj l m  n op      q r ﴿: وقال تعاىل 
s t u v w x      y   z {    | } ﴾]٩− ٨: األعراف[.  

طْ «:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ورُ شَ يامَ الطُّهُ دُ هللارُ اإلِ مْ احلَ انَ  نِ وَ ِيزَ ْألُ املْ   .]رواه مسلم[ »متَ

אWאW 
 موقف احلساب يوميف  ملسو هيلع هللا ىلصوهو حوُض الامِء النّازِل من هنِر الكوثِر للنّبيِّ 

اط القيامِة قبل املروِر عىل  .الرصِّ
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  .]١: الكوثر[﴾  v  w x ﴿: قال اهللا تعاىل
ريَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبيُّ  سِ يضِ مَ وْ نَ حَ هُ أَبْيَضُ مِ اؤُ , مَ رٍ هْ نَ ال ةُ شَ حيُهُ أَطْيَبُ مِ رِ , وَ  لَّبَنِ

كِ  ِسْ ا ,املْ أُ أَبَدً ا فَالَ يَظْمَ نْهَ بَ مِ ِ نْ رشَ , مَ ءِ امَ ومِ السَّ نُجُ هُ كَ انُ كِيزَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »وَ
يف ذلك اليوِم العظيِم;  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلوُض ممّا يكرُم اُهللا به عبَده ورسوَله حمّمدًا 

ُد كلُّ من ارتدَّ عن ديِن اهللاِ, أو أحدث فيه رَ طْ اُد عنه, ويُ ذَ ُده املؤمنوَن من أّمتِه, ويُ فَريِ 
ضِ «:  ملسو هيلع هللا ىلصما ال يرضاُه اهللا سبحانه; فقد قال  وْ ىلَ احلَ مْ عَ طُكُ الٌ . أَنَا فَرَ جَ َّ رِ فَعَنَّ إِيلَ ْ لَريُ

لَ  ُنَاوِ يْتُ ألِ وَ ا أَهْ تَّى إِذَ مْ حَ نْكُ أَقُولُ  مُ ـهُ مِ وا دُوينِ فَ تُلِجُ ايبِ : اخْ حَ بِّ أَصْ الَ : يَقُولُ ! أَيْ رَ
كَ  ثُوا بَعْدَ دَ ا أَحْ رِي مَ : واخُتِلُجوا .املتقّدُم إىل اليشءِ : والفرطُ  .]رواه البخاري ومسلم[ »تَدْ

  .وادُ عِ بْ عوا وأُ طِ تُ اق

אWאאW 
  .وهو جٌرس منصوٌب عىل متِن جهنَّم يمرُّ النّاُس عليِه إىل اجلنَّةِ 

 a b dc e      f g   h i j k l m ̀ ﴿: قال اهللا تعاىل
n  o  p  q r ﴾]فّرسها مجاعٌة من العلامِء بمروِر . ]٧٢−٧١:مريم

اِط, وأّما الكّفاُر فإّن وروَدهم بدخوِل النّاِر مبارشةً    .املؤمنَني عىل الرصِّ
لَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النّبيُّ  ونُ أَوَّ أَكُ ; فَ نَّمَ هَ ْ جَ اينَ رَ هْ َ ظَ اطُ بَنيْ َ بُ الرصِّ َ يُرضْ ُوزُ فَ نْ جيَ مَ

ئِذٍ  مَ وْ لِ يَ سُ مُ الرُّ الَ كَ , وَ لُ سُ دٌ إِالَّ الرُّ ئِذٍ أَحَ مَ وْ لَّمُ يَ تَكَ الَ يَ , وَ تِهِ لِ بِأُمَّ سُ نْ الرُّ مَّ : مِ هُ اللَّ
مْ  لِّ مْ ! سَ لِّ انِ ! سَ دَ عْ كِ السَّ وْ ثْلُ شَ لِيبُ مِ الَ نَّمَ كَ هَ يفِ جَ ا إِالَّ ...وَ هَ ظَمِ رَ عِ دْ مُ قَ لَ عْ الَ يَ
 , لُ اهللاُ دَ َرْ نْ خيُ مْ مَ نْهُ مِ , وَ لِهِ مَ وبَقُ بِعَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ ; فَ مْ هلِِ امَ طَفُ النَّاسَ بِأَعْ ْ : أي−ختَ
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و ,− تقطّعه الكالليبُ  نْجُ مَّ يَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »ثُ
ٌة ال تثبُت عليه قدُم إّال  :ومن صفتِه عِر, َمِزلَّ أّنه أحدُّ من الّسيِف, وأدقُّ من الشَّ

, ويمرُّ املؤمنوَن عليِه بحسِب أعامِهلم; فمنهم من يمرُّ كطْرِف العِني, من ثبّتَُه اُهللا 
يِح, ومنهم كالطَِّري, ومنهم كأجاويِد اخليِل,  ِق, ومنهم كالرِّ ومنهم من يمرُّ كالَربْ

ين عليه من ُيسحُب سحباً ومنهم  اجِل , وآخُر الامرِّ   . من يمرُّ كهرولِة الرَّ

אאWאאאW 
اَط,  وهي موضٌع بَني اجلنِّة والنّاِر, ُيوقُف فيه املؤمنوَن اّلذيِن جاوُزوا الرصِّ

اجلنِّة, فإذا  قتصَّ لبعِضهم من بعٍض قبَل ُدخولِ ونجوا من النَّاِر; ألجِل أن يُ 
وا ُأِذَن هلم يف دخوِهلا  ُبوا ونقُّ   .هذِّ

, «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  النَّارِ نَّةِ وَ َ اجلَ ةٍ بَنيْ نْطَرَ ىلَ قَ ونَ عَ بَسُ يُحْ , فَ نْ النَّارِ نُونَ مِ مِ ْلُصُ املُؤْ خيَ
ا  تَّى إِذَ يَا; حَ نْ مْ يفِ الدُّ يْنَهُ انَتْ بَ ُ كَ ظَاملِ نْ بَعْضٍ مَ مْ مِ هِ يُقَصُّ لِبَعْضِ وا أُذِنَ فَ قُّ نُ بُوا وَ ذِّ هُ

نَّةِ ـلَ  ولِ اجلَ مْ يفِ دُخُ نْهُ  ;هُ نَّةِ مِ لِهِ يفِ اجلَ نْزِ  بِمَ دَ مْ أَهْ هُ دُ َحَ هِ ألَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ حمُ ي نَفْ الَّذِ وَ فَ
يَا نْ انَ يفِ الدُّ لِهِ كَ نْزِ   . ]رواه البخارّي [ »بِمَ

אWאW 
ها اُهللا تعاىل يف اآلخرِة للمؤمننيَ  :اجلنّةُ    .هي داُر النّعيِم اّلتي أعدَّ

 ̧ ¶ µ ́ ³ ² ± °﴿: قال اُهللا جّل وعال

¹ º    » ¼ ½ ¿¾ À Á Â ﴾]٢٣:إبراهيم[.  
فًا رُ وغُ  أّن فيها أهنارًا جاريًة, :ومن صفتِها الواردِة يف نصوِص الكتاِب والّسنّةِ  

سانًا, وفيها ما تشتهيِه األنفُس, وتلذُّ األعُني; ممّا ال عٌني رأْت, حِ  اً عاليًة, وأزواج
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عامًا,  وال أذٌن سمعْت, وال خطَر عىل قلِب بٍرش, ورُحيها ُيوجُد من مسريِة أربعنيَ 
م ِعيانًا    . وأعظُم نعيِمها رؤيُة املؤمنَني لرهبِّ

امِء واألرِض, وأعىل بني كلِّ درجٍة وُأخرى كام بَني ا ;ويف اجلنِّة ِمائُة درجةٍ  لسَّ
محِن, وهلا ثامنيُة أبواٍب  ما بَني جانَِبْي  ;اجلنِّة الفردوُس األعىل, وسقُفه عرُش الرَّ

نيا )١()األحساء(كلِّ باٍب كام بني مكَة وهجٍر  , وأدنى أهِل اجلنَِّة منزلًة لُه مثُل الدُّ
  .وعرشِة أمثاِهلا

وهي خملوقٌة موجودٌة اآلَن; أعّدها اهللا سبحانه لعباِده الّصاحلَني املّتقَني; 
  :﴿B C D E F G H   I J Kقال 

L ﴾]١٣٣:آل عمران[.  
ونعيُم اجلنِّة ال ينفُد وال يزوُل, بل هو دائٌم بال انقطاٍع, وأهُلها خالدوَن فيها 

 A B C D E F G H I  J K ML ﴿: قال تعاىل أبدًا;

N O P Q SR T U V W  ﴾]٨: البينة[.  

אWאW 
ها اُهللا تعاىل يف اآلخرةِ  :النّارُ  للكافريَن, وللعصاِة  هي داُر العذاِب اّلتي أعدَّ
 { |    }   :﴿ u v w   x  y zقال اُهللا ; الفاجرينَ 

  .]٦: غافر[﴾  ~
أّن فيها أشدَّ أنواِع العذاِب,  :ومن صفتِها الواردِة يف نصوِص الكتاِب والّسنّةِ 

                                        
  .لف كيلومرت أوهي تزيد عىل ) ١(
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قوُم, ورشاُهبم وصنوِف العقاِب; فوقوُدها النّاُس واحلجارُة, وطعاُم أهِلها الزَّ 
لْت  نيا جزٌء من سبعَني جزءًا من ناِر جهنَّم; فإّهنا فضِّ الّصديُد واحلميُم, وناُر الدُّ

ها    .عليها بتسعٍة وستني ُجزءًا, كلُّها مثُل حرِّ
وهي دركاٌت متفاوتٌة يف العذاِب, وهلا سبعُة أبواٍب; لكلِّ باٍب منهم جزٌء 

ٌد, وال تسأُم ممّن يوضُع فيها, وُيقذُف يف مقسوٌم, وخزنُتها مالئكٌة غالٌظ شدا
   هل من مزيٍد?: ا; بل إّهنا تقوُل قعِره

يفنى  وهي خملوقٌة موجودٌة اآلَن; أعّدها اهللا سبحانه للكافريَن, وعذاُهبا دائٌم ال
 S T U V﴿: وال ينقطُع, وأهُلها الكافروَن خالدوَن فيها أبدًا; قال تعاىل

W X Y Z [ \  ^] _ ̀ a b c  ﴾]٦٥− ٦٤: األحزاب[.  
وأّما العصاُة املذنبون من أهِل اإليامِن; فإّهنم يعّذبون فيها ثّم خيرُجون منها 

: بشفاعِة الّشافعَني; فقد قال عليه الصالُة والّسالمُ  ثمَّ برمحِة أرحِم الّرامحَني ابتداًء, 
» َ محْ اءُ بِرَ نْ يَشَ لُ مَ خِ نَّةَ يُدْ نَّةِ اجلَ لَ اجلَ لُ اهللاُ أَهْ خِ , ثُمَّ يُدْ لَ النَّارِ النَّارَ لُ أَهْ خِ يُدْ , وَ تَهِ

دتُّمْ يفِ : يَقُولُ  جَ نْ وَ وا مَ ;  انْظُرُ وهُ جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيامَ لٍ مِ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ ثْقَالَ حَ بِهِ مِ لْ قَ
ا حُ  نْهَ ونَ مِ جُ رَ يُخْ امً ـفَ وا مَ شُ تَحَ دِ امْ نَ يفِ  ,− احرتقوا حتّى ظهرتِ العظامُ : أي− قَ يُلْقَوْ  فَ

بَّةُ  ِ نْبُتُ احلْ امَ تَ يَنْبُتُونَ فِيهِ كَ يَا; فَ يَاةِ أَوِ احلَ ْرِ احلَ يْلِ  إِىلَ  − شبر العُ بذْ − هنَ انِبِ السَّ رواه [ »جَ

  .]البخاري ومسلم

אWאאאW 
  : لإليامِن باليوِم اآلخِر ثمراٌت جليلٌة; منها 
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أن اإليامَن باليوِم اآلخر يبعُث يف نفِس املؤمِن الّطمأنينَة; ألّنه يوقن أّن  − أ 
, وأّن اآلخرَة هي الّداُر الباقيُة, وفيها السعادُة    هذه الدنيا فانيٌة, وأّهنا داُر ممرٍّ

  . ديُّ مَ قاُء الرسَّ أو الشَّ 
جاىف عن أّنه جيعُل العبَد ُيسابُق وُيسارُع إىل اخلرياِت, ويتوّقى ويت − ب

  . املحّرماِت ; ألّنه ُيوقُن أّن كلَّ ذلك حماسٌب عليه بني يدِي اهللا تعاىل
نيا ومتاِعها بام يرُجوه من نعيِم  − ج أّن فيه تسليًة للمؤمِن عّام يفوته من الدُّ

  . اآلخرِة وثواِهبا
أن اإليامن باليوِم اآلخِر هو أصُل صالِح الفرِد واملجتمِع , فإّن اإلنساَن  − د
ا آمَن بأّن اهللا تعاىل سيبعُث اخللَق بعد موِهتم, وحياسُبهم, وجياِزهيم عىل إذ

منهم; استقام عىل طاعِة اهللاِ, وانقطع دابُر لظاملِ امن لمظلوم لأعامِهلم, ويقتص 
, وساد األمُن واخلُري يف املجتمعِ    .الرشِّ

جيازي من يستحقُّ العلُم بعدِل اهللا تعاىل, وفضِله, وحكمتِه; حيث  − هـ
  .جيازي من يستحّق العذاَب بعدلِهبفضِلِه, و الثواب
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كنُ  اإليامُن بالَقَدِر هو من أركاِن اإليامِن اّلتي جيُب عىل املسلِم  الّسادُس  الرُّ
حني  |ِك جربيَل لَ اعتقاُدها, وال يصحُّ إيامُنه إّال هبا; لام ثبت يف حديِث املَ 

نَ بِاهللا«: اإليامِن; فقال عليه الّصالُة والّسالمُ عن  ملسو هيلع هللا ىلصسأل النّبيَّ  مِ ,  ,أَنْ تُؤْ تِهِ الَئِكَ مَ وَ
هِ  ِّ رشَ هِ وَ ِ ريْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ , وَ رِ مِ اآلخِ الْيَوْ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ   .]رواه مسلم[ » وَ

وربُّه  هو االعتقاُد اجلازُم بأّن اَهللا تعاىل خالُق كلِّ يشءٍ  :واإليامُن بالقَدرِ 
ر آجاَهلم, وأرزاَقهم,  ر مقاديَر اخلالئِق قبَل أن خيلَقهم, وقدَّ ومليُكه, قد َقدَّ
وأعامَهلم, وما هم صائرون إليه من سعادٍة أو شقاوٍة, وكتَب ذلَك عندُه يف الّلوِح 
املحفوِظ; فكلُّ خٍري ورشٍّ فهو بقضاِء اهللاِ وقدِره; ال يكوُن يشٌء يف هذا الكوِن 

  . ِه, وإرادتِه, وال خيرُج يشٌء عن مشيئتِه, وتقديِرهإال بعلمِ 
  .]٤٩: القمر[﴾ Þ ß       à á â﴿: قال تعاىل
 ¢   ¡ ~� { | } q r s t u v w x zy ﴿: وقال سبحانه

  .]٧٠:احلج[﴾  ¥ ¤ £
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فاُهللا جّل وعال يعلُم ما كاَن, وما يكوُن, وما مل يكْن لو كان كيف يكوُن, 
  .كاَن, وما ملْ يشأْ مل يُكنْ  وما شاَء اُهللا من يشءٍ 

 § ¦ ¥﴿: واهللا تعاىل هو خالُق العباِد وخالُق أفعاِهلم; كام قال تعاىل
  .]٩٦ :الصافات[﴾ ¨
جعل هلم إرادًة وقدرًة  والعباُد هم الفاعُلون ألفعاِهلم حقيقًة; ألّن اهللا  

º ﴿ :; لقولِه تعاىلعليها, ومشيئُة العبِد وقدرُته واقعتاِن بمشيئِة اهللا تعاىل وقدرتِه
½ ¼ »  ¾¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴾]٢٩−٢٨:التكوير[.  

ه, وأّنه من  ِه, حلِوه ومرِّ والواجُب عىل املسلِم اإليامُن بالقَدِر كلِّه; خِريه ورشِّ
شكَره عىل سبحانه ويَ  مَد اهللاَ اهللا تعاىل, وإذا أصابه خٌري فالواجُب عليه أن َحي 

 Ì﴿: عليِه من فضِله وإحسانِه; فقد قال تعاىل سِن تقديِره, وعىل ما أنعم بهُح 
Í Î Ï  Ð Ñ  ﴾]٥٣:النّحل[ .  

ستعمَله يَ  أن يشكَره العبُد بلسانِه, وأنوحقُّ النّعمِة والفضِل من اهللاِ سبحانه 
﴾  À  Ã Â Á﴿: ويستعَني به عىل طاعة اهللاِ جّل جاللُه; كام قال تعاىل

  .عمالً تؤدون به شكراً : ; أي]١٣: سبأ[
َث هبا ينبغي أن ي كام ظهَر عليه أثُر تلك النِّعمِة; ألّن إظهاَر النّعمِة, والّتحدُّ

  .]١١: الّضحى[﴾    :﴿ p q   r sوجٌه من وجوِه شكِرها; كام قال 
َره اهللا    :أمورٍ  ; فإّن الواجَب عليِه مجلةُ تعاىلوأّما إذا أصاَب العبَد ما يكرُه ممّا قدَّ

ŽÞČëþaZ  َيكْن  قدوِر; وال جيزَع وال ييأَس, ويعلَم أّن ما أصاَبه ملصَرب عىل املأن ي
ةِ «:  ملسو هيلع هللا ىلصليخطَئه, وما أخطَأه مل يكْن ليصيَبه; كام قال  يقَ قِ مَ حَ عْ ِدَ طَ إِنَّكَ لَنْ جتَ
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يبَ  نْ لِيُصِ كُ ْ يَ طَأَكَ ملَ ا أَخْ مَ , وَ طِئَكَ نْ لِيُخْ كُ ْ يَ ابَكَ ملَ ا أَصَ مَ أَنَّ مَ لَ تَّى تَعْ نِ حَ يامَ  »كَ اإلِ
  .]رواه أبو داود[

ïãbČrÛaZ  َسّلَم للقَدِر ; ألّن ذلك من متاِم اإليامِن بربوبّية اهللاِ, وأّن رَىض ويُ أن ي
  . فعَله وقضاَءه خٌري كلُّه, وعدٌل, وحكمةٌ 

ومتى حّقق املسلُم ذلك وجد طمأنينًة وراحًة نفسيًّة لام َجيري عليه من أقداِر 
شكُره ويَ  مكروٍه, بل حيمُد اَهللا تعاىلبوٍب, أو حصوِل اهللاِ تعاىل, فال يقلُق بفواِت حم

عىل كلِّ حاٍل; ألّنه يعلُم أّن مجيَع ما جيري عليِه بقدِر اهللاِ اّلذي له ملُك السامواِت 
¢ £ ¤   � ¡﴿: واألرِض, وهو كائٌن ال حمالَة, ويف ذلك يقول جّل وعال

« ª ©  ̈ § ¦ ¥  ¶ µ  ́ ³ ² ±°  ̄ ® ¬    ¸

¹ ¾ ½ ¼ » º  Ã ÂÁ À ¿ Æ Å Ä      È Ç  ﴾
لَيْسَ «:  ملسو هيلع هللا ىلص, ويقول النّبيُّ  ]٢٣−٢٢:احلديد[ , وَ ٌ ريْ هُ خَ لَّ هُ كُ رَ نِ إِنَّ أَمْ مِ رِ املُؤْ بًا ألَمْ جَ عَ

اءُ  َّ تْهُ رضَ ابَ إِنْ أَصَ , وَ ا لَهُ ً ريْ انَ خَ كَ رَ فَ كَ اءُ شَ َّ تْهُ رسَ ابَ ; إِنْ أَصَ نِ مِ ؤْ دٍ إِالَّ لِلْمُ اكَ ألَحَ ذَ
َ فَ  ربَ ا لَهُ صَ ً ريْ انَ خَ   .]رواه مسلم[ »كَ

ŽsÛbČrÛaZ  أن يّتِخَذ من األسباِب ما يعينُه عىل دفِع ما يكرُه من املقاديِر; ألّن
َدقِة,  عاِء, والصَّ اهللا تعاىل جعل هلذه املقاديِر أسبابًا تدفُعها وترفُعها; من الدُّ

واِء, وغِريها   .والدَّ
واالعتامَد عىل اهللاِ يف  َل لقدِر, وال الّتوكُّ  اإليامَن باواألخُذ باألسباِب ال ينايف
, بل ذلك من متاِم الّتوكلِ جلِب اخلِري, ودفِع ال ِّ عليه سبحانه, وإىل هذا أرشَد  رشَّ

ا «: بقولِه ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيُّ  ىلَ مَ صْ عَ رِ تَعِنْ بِاهللاحْ اسْ , وَ عُكَ نْفَ ابَكَ  يَ إِنْ أَصَ , وَ زْ الَ تَعْجِ وَ
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لْ  قُ الَ تَ ءٌ فَ كَ لَوْ أَ : يشَ ا وَ ذَ انَ كَ لْتُ كَ عَ لْ ينِّ فَ لَكِنْ قُ ا, وَ رُ اهللا: ذَ دَ ;  قَ لَ عَ اءَ فَ ا شَ مَ وَ
يْطَانِ  لَ الشَّ مَ تَحُ عَ فْ إِنَّ لَوْ تَ   .]رواه مسلم[ »فَ
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Q@H@éÐíŠÈm@Z@ @
مة يتكلم هبا , مفهو غريِ  ةـكيَّ وُرقى ِرشْ  ,فيها نفُث يَ  دٍ ـن ُعقَ ـعبارة ع:  السحر

, أو يعمل شيئًا يؤثر يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله , من غري أو يكتبها الساحر
  .مبارشة له 

عوذةومنه ما يسمى  ة يف اليد يوه: الشَّ , حقيقة أنه ُتوِهُم من يرى اليشءَ , ِخفَّ
  .وهو ليس كذلك

R@HŠzÛa@âbÓc@Z نقسم السحر إىل قسمني ي:  
ذة واإلهيام , وهي أشياء ليس هلا حقائق , أو قد يكون هلا احليل والشعو −أ 

  .ولكن ال يدركها اإلنسان إال إذا كشف أمرها  ,حقائق
فيتسبب يف إحلاق املرض  ;سحر له حقيقة ووجود وتأثري يف األبدان −ب

  .باملسحوروالرضر 



 
 
 

 

א ©¨

١٢٢

S@HŽáØy@flmë@ŠzÛaÜÈčà@éZ@ @
الساموية,  مته مجيع الرشائعحرَّ وبل السحر من األعامل التي حرمها اإلسالم, 

اإلسالم, وكبرية من كبائر الذنوب , وقد نص عىل حتريمه  وهو أحد نواقض
 p q   r     ts u v w     x ﴿ :القرآن والسنة وإمجاع األمة ; قال تعاىل 

y  ﴾ ]وقال سبحانه ]٦٩: طه ,: ﴿L M   N O P Q  ﴾
اتِ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصي أن النب ÷, وعن أيب هريرة  ]١٠٢: البقرة[ بْعَ املُوبِقَ تَنِبُوا السَّ . اجْ

الُوا ولَ اهللا: قَ سُ ا رَ الَ ! يَ ? قَ نَّ ا هُ مَ رُ : وَ حْ السِّ كُ بِاهللا, وَ ْ  ; ]رواه البخاري ومسلم[ »...الرشِّ
  .م ممارستها رُ َحت أن السحر من كبائر الذنوب التي ينبغي اجتناهبا و ملسو هيلع هللا ىلصفبنيَّ النبي 

, وهو باب من أبواب الدخول إىل  حر حرامٌ السِّ  مَ علُّ وبناء عليه نعلم أن تَ 
الكفر والرشك باهللا تعاىل ; ألن الساحر ال يكون كذلك إال إذا فعل أمورًا يكفر 

  .مهبا; كالتقرب إىل اجلن والشياطني , واالستغاثة هب
لرضر باآلخرين والتسبب الساحر غالبًا ال يستعمل سحره إال يف إحلاق او
 f hg ﴿ : اهللا تعاىل إىل ذلك فقال سبحانه , وقد نبه يف أذيتهم

i j k l nm o p q r s t u v xw y z 
 . ]١٠٢: البقرة[ ﴾{ | }

ة داخلة يف التحريم; ألهنا نوع من السحر; وقد حريَّ والشعوذة واحليل السِّ 
 :ووصفهم باملفسدين; قال سبحانه  ونَ رعَ فِ  ةَ رَ حَ َس  |موسى  اهللاِ  نبيُّ  ذمَّ 
﴿U T S  Y X W V b a  ̀ _  ̂ ] \ [Z  c    d

e﴾  ]وا به ختيالت وأوهام ; قال تعاىلؤ, مع أن ما جا ]٨١: يونس: ﴿  Q
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Y X W V U T S R  ﴾ ]وهي وإن مل تكن سحرًا , ]٦٦: طه
يف حقيقتها, إال أن فيها مشاهبة لفعل السحرة, وترتك أثرًا للخرافة والشعوذة يف 

  .عقول وقلوب من يتابعها

T@Hµg@lbçˆÛa@áØy@@ñŠzÛaZ@ @
  :اإلنسان إىل السحرة ألحد أمرين  يذهب

  .أن يطلب عالج مريض من الساحر  −أ  
عمل سحر بقصد إحلاق األذى بغريه , أو تقريب حبيب , لأن يقصده  −ب 

  .أو البحث عن يشء مفقود
عبد اهللا بن وأيا كان السبب; فالذهاب إليهم حمرم يف دين اهللا ; لام روى 

نْ «: قال ÷ مسعود افاً أَوْ أَتَى  مَ رَّ راً عَ احِ ناً سَ اهِ هُ أَوْ كَ قَ دَّ رَ بِام; فَصَ فَ دْ كَ قَ ; فَ قُولُ  يَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصني عن النبي َص مران بن ُح ; وعن عِ  ]أبويعىلرواه [ » ملسو هيلع هللا ىلصبِام أُنْ

» َ َ أَوْ تُطُريِّ , أَوْ تَطَريَّ نَ لَهُ هِّ نَ أَوْ تُكُ هَّ نْ تَكَ نَّا مَ رَ أَوْ « :أظنه قال ,»لَهُ  لَيْسَ مِ حَ أَوْ سَ
رَ لَهُ  حِ ئِلَ  «: قال ÷, وعن جابر  ]رواه الطرباين[ »سُ نِ النُّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ سُ ةِ?عَ َ الَ  رشْ قَ : فَ

نْ  لِ  مِ مَ يْطَانِ  عَ ومعنى . ْرشة من السحرنُّ ال: قال احلسن ,]وأبو داود رواه أمحد[ »الشَّ
   . حرِ بالسِّ  حرَ السِّ  لَّ هو أن َحيُ : رشة هنا النُّ 
باإلضافة إىل النهي الرصيح ; فإن ذهاب اإلنسان إىل الساحر لألغراض و

السابقة فيه تعلق بغري اهللا تعاىل الذي بيده النفع والرض, وفيه إقرار للساحر عىل 
  .فعله وما يامرسه من كفر , وهذا ال ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن باهللا تعاىل
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١٢٤

WאאאאW 
Q@HÐíŠÈm@bèZ@ @

اإلخبار عن األمور املغيبة سواء كانت يف الاميض أو املستقبل , : هي هانةالكَ 
  . كاهن  :والذي يفعل ذلك يقال له. عن طريق خمالطة اجلن 

عاء علم الغيب عن طريق اخلط باألرض أو قراءة الكف ادِّ : فهي ةرافَ العِ أما 
افًا عَ  :ى من يفعلهسمَّ وغري ذلك , ويُ    .رَّ

ْ التَّ أما    . وأن هلا تأثريًا بالعامل السفيل ,عاء قراءة حركة النجومادِّ : فهو جيمن
عيًا أهنا ه :وــم هــواملنجِّ  ر يف ــي التي تؤثــمن ينظر يف النجوم والكواكب مدَّ

  .وشقاوة وريح, وحرارة وبرودة, وخري ورش , وسعادة األحداث الكونية من مطر

R@HòÏaŠÈÛaë@òãbèØÛa@áØy@áîvänÛaë@Z@ @
, , وهي من كبائر الذنوبحمرمة يف دين اهللا تعاىل والتنجيم رافةالكهانة والع

سها أن يامروال  ,ها; فال جيوز للمسلم أن يتعلموباب من أبواب الكفر باهللا تعاىل
إيامن اإلنسان خطورة هذه األعامل عىل  ملسو هيلع هللا ىلص; وقد بنيَّ النبي أو أن يذهب إىل أهلها

نًا أَوْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  ÷وعمله الصالح ; فعن أيب هريرة  اهِ نْ أَتَى كَ مَ
هُ بِامَ يَقُولُ  قَ دَّ افًا فَصَ رَّ دٍ  ;عَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ قَدْ كَ ,  ]رواه أمحد واحلاكم والبيهقي[ » ملسو هيلع هللا ىلصفَ

أَلَهُ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن صفية عن بعض أزواج النبي  افًا فَسَ رَّ نْ أَتَى عَ مَ
 ْ نْ يشَ ْ  ;ءٍ عَ ةً  ملَ بَعِنيَ لَيْلَ الَةٌ أَرْ بَلْ لَهُ صَ قال : قال ^عباس  وعن ابن, ]رواه مسلم[ »تُقْ
نَ النُّجُ «:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولـرس امً مِ لْ تَبَسَ عِ نِ اقْ بَةً ـمَ عْ تَبَسَ شُ ا ومِ اقْ ادَ مَ , زَ رِ حْ نَ السِّ مِ
ادَ   فني والكهانوهذا الوعيد الشديد ملن قصد العرا. ] رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه[ »زَ
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  :لام ييليدل داللة واضحة عىل عظم هذا الذنب , وذلك  واملنجمني
  .الكهانة والعرافة والتنجيم نوع من أنواع السحر أن  −أ 
الكهانة والعرافة والتنجيم ادعاء لعلم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا أن  −ب

  .سبحانه وتعاىل 
بغري  , والتعلقجيم فتح لباب اخلرافة والدجلنالتوالكهانة والعرافة أن  − ج 

  .اهللا جل وعال 

S@HòÏaŠÈÛaë@òãbèØÛa@¿@Ý†m@‰ì•ë@ÞbàÇc@áîvänÛaë@Z@ @
  :يدخل يف الكهانة والعرافة أمور كثرية; منها

عاء استحضار أرواح املوتى ومناجاهتم وهو ادِّ  :حتضري األرواح  − أ 
بات املغيَّ  وكشِف  ,املرىض واالستعانة هبم يف عالِج  ,املشكالتواستفتائهم يف 

  .نبؤ باملستقبل والتَّ 
عاء معرفة صفات وهي ادِّ  ):الكوتشينة(والفنجان والورق  قراءة الكفِّ  − ب

ه, أو تعرجات أثر القهوة عىل ومستقبل الشخص من خالل النظر يف خطوط كفِّ 
  . جدار الفنجان, أو النظر يف ورق الكوتشينة 

وحتريكه بشكل  ,)األصداف(استعامل الودع وهو :  عِ دَ بالوَ  ُب الرضَّ  − ج 
  .عشوائي ملعرفة الطالع واملستقبل 

عاء معرفة املستقبل لشخص ما من خالل وهو ادِّ :  لمْ عىل الرَّ  اخلطُّ  − د 
  .عىل الرمل  م من خطوطٍ نجِّ قراءة ما يرسمه املُ 
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١٢٦

بمستقبلهم  ؤوهو ادعاء معرفة صفات األشخاص والتنب:  قراءة األبراج − هـ 
  .فلكي الذي ينتمي إليه الشخص بناء عىل الربج ال

; والتنجيم خل يف الكهانة والعرافةاوال شك أن هذه الصور واألعامل كلها د
  . عاء علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل وادِّ 

ومن تعاطى واحدة منها كان داخالً يف املحذور الرشعي والوعيد النبوي ; فال 
الذهاب إىل من يتعامل هبا , وال تصديقهم فيام خيربون جيوز تعلم هذه األشياء , وال 

ولو كان هناك توافق بني ما قالوه وبني ما وقع ; ألن هذه األشياء إنام وقعت  ,به
أهنم خيربون اخلرب بعد  ملسو هيلع هللا ىلصبتقدير من اهللا سبحانه وتعاىل, أما هم فقد أخربنا النبي 
ة , فيظن اجلاهل بحاهلم أن أن يلقيه إليهم خادمهم من اجلن ويكذبون فوقه مائة كذب

األخبار تقع كام أخربوا , وال يلتفت إىل ما يف كالمهم من الكذب ; فعن أيب هريرة 
ءِ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ÷ امَ رَ يفِ السَّ َمْ ا قَىضَ اهللا األْ بَتِ  إِذَ َ ا  رضَ تِهَ نِحَ ةُ بِأَجْ ئِكَ املَالَ

لِهِ  وْ ا لِقَ انً عَ ضْ ىلَ صَ  ;خُ ةٌ عَ لَ لْسِ هُ سِ أَنَّ ا كَ إِذَ , فَ انٍ وَ M L  Q P O N ﴿فْ
R O  ﴾ َال ي قَ قُ ; ]٢٣: سبأ[﴾   Y X W VU﴿: لِلَّذِ ِ رتَ سْ ا مُ هَ عُ مَ يَسْ فَ

عِ  مْ قُ السَّ ِ رتَ سْ مُ عِ وَ مْ قَ بَعْضٍ  ;السَّ هُ فَوْ ا بَعْضُ ذَ كَ ا − هَ فَهَ رَ هِ فَحَ فِّ يَانُ بِكَ فْ فَ سُ صَ وَ وَ
 َ دَ بَنيْ بَدَّ هِ  وَ ابِعِ لِ  −أَصَ عُ الْكَ مَ يَسْ نْ فَ رُ إِىلَ مَ خَ ا اآلْ يهَ قِ لْ مَّ يُ , ثُ تَهُ ْ نْ حتَ ا إِىلَ مَ يهَ قِ يُلْ ةَ فَ مَ

بْلَ أَنْ  ابُ قَ هَ كَ الشِّ رَ امَ أَدْ بَّ رُ ; فَ نِ اهِ رِ أَوْ الْكَ احِ انِ السَّ ىلَ لِسَ ا عَ يَهَ قِ لْ تَّى يُ , حَ تَهُ ْ حتَ
يَكْ  ; فَ هُ كَ رِ دْ بْلَ أَنْ يُ ا قَ اهَ امَ أَلْقَ بَّ رُ ا, وَ يَهَ قِ لْ ا ميُ هَ عَ بُ مَ الُ ذِ يُقَ ; فَ ةٍ بَ ذْ ةَ كَ الَ : ائَ دْ قَ أَلَيْسَ قَ

ا? ذَ كَ ا وَ ذَ ا كَ ذَ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ ءِ ! لَنَا يَ امَ نْ السَّ عَ مِ مِ ةِ الَّتِي سَ لِمَ قُ بِتِلْكَ الْكَ دَّ يُصَ رواه [ »فَ

  .]البخاري
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WאאW 
نظرًا خلطورهتا عىل −اعه عنها من األمور التي حذر منها اإلسالم وهنى أتب

ف عليها يف َرصْ  ب, واالعتامدُ جُ زائم واحلُ امئم والعَ بالتَّ  ُق التعلُّ  :−إيامهنم وتوحيدهم
  .ينفعهم ما ِب لْ , أو َج  هُ ُرضَّ  ونَ َش ما َخي 

Q@H@áöbànÛa@ÑíŠÈmZ@ @
عىل اإلنسان أو احليوان أو املركبة من  لَُّق عَ كل ما يُ : التامئم مجع متيمة; وهي 

 ,والرش ; لدفع العني, وما شابه ذلك ةٍ فَ دَ , أو َص طٍ يْ أو َخ  ,مٍ ظْ أو عَ  ,أو قامشٍ  ,زٍ رَ َخ 
  .أو جلب اخلري والنفع

R@H@áöbànÛa@ÕîÜÈm@áØyZ@ @
تعليق التامئم من األعامل التي حرمها اإلسالم ; إذ هي من أعامل املرشكني يف 

ا من وسائل الوقوع يف أشد التحذير , وبني أهن ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهلية , وقد حّذر منها النبي 
ئِمَ  إِنَّ «: يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : الرشك; فعن ابن مسعود قال  التَّامَ قَى وَ الرُّ

كٌ  ْ لَةَ رشِ التِّوَ   . ]رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه[ »وَ
ولَ اهللا «: ÷وعن عقبة بن عامر  سُ بَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ ةً  أَقْ عَ عَ تِسْ بايَ , فَ طٌ هْ إِلَيهِ رَ

كَ  سَ أَمْ الُواوَ قَ , فَ دٍ احِ نْ وَ ولَ اهللا: عَ سُ ا رَ ةً ! يَ عَ عْتَ تِسْ ايَ كْتَ بَ رَ تَ ا?  وَ ذَ الَ هَ إِنَّ : قَ
لَ يَ  أَدْخَ , فَ ةً ِيمَ يْهِ متَ لَ هُ , عَ عَ بايَ ا, فَ هَ طَعَ قَ هُ فَ الَ وَ دَ نْ : قَ ِ مَ قَ متَ لَّ كَ ـعَ َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ رواه [ »يمَ
  .  ]أمحد وأبو يعىل واحلاكم
رشك  نسان أن التامئم تنفع وترض بذاهتا من دون اهللا تعاىل فهذافإذا اعتقد اإل
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١٢٨

, وإن اعتقد أهنا أسباب جعلها اهللا لدفع −والعياذ باهللا− أكرب خمرج من امللة 
  .الرش والعني واجلن ; فهذا من الرشك األصغر; ألن اهللا مل جيعلها سببًا لذلك

S@H@òßŞŠa@áöbànÛa@‰ì•@åßZ@ @
, وبعضها أشكال متعددة; بعضها موروث قديمم املحرمة صور وللتامئ

; إال أن القصد من مجيعها واحد, وهو دفع البالء واستجالب مستحدث جديد
  :, ومن صورها وأشكاهلاحمرمةحيث كوهنا , وهي ال ختتلف يف احلكم من النفع

  .اآلخر منهام إىل كال ُب بِّ أنه ُحي  بَِزْعمِ ها لزوجِ  يشء تعمله الزوجةُ  يوه: ةلَ التِّوَ 
 ,ْنيِ العَ  صورةُ  ,األزرُق  رزُ اخلَ  ,الصغريُ  ذاءُ احلِ  ,سرَ الفَ  حذوةُ : ومن ذلك أيضاً 

ٍ مُ  وعٍ نَ  عليُق تَ  ,ِق نُ العُ  وَل أو َح  دِ عىل اليَ  قامشٍ  طعةِ أو قِ  يطٍ َخ  عليُق تَ  ,فِّ الكَ  صورةُ   عنيَّ
  .مَ الِس وطَ  موزاً التي حتتوي رُ  وراُق األَ  ,)عِ دَ الوَ ( ِف دَ من الصَّ 

אWאאW 
ن أثر عىل صفاء , وأمر باجتناهبا لام هلا ممن األمور التي حذر منها اإلسالمو
  .التشاؤم والتطري :والتوحيد اإليامن
Q@HİŞnÛa@ÑíŠÈmZ@ @

 ,راِب رآه أو سمعه ; كالتشاؤم بصوت الغُ  مماهو أن يتشاءم اإلنسان بام يكره 
  .ةِ ومَ أو رؤية البُ 

R@H@âúb’nÛaë@İŞnÛa@‰ì•Z@ @
التشاؤم من رؤية : تتعدد صور التطري والتشاؤم عند الناس ; ومن ذلك 
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األعور , أو الغراب والبومة , أو القط األسود, أو وقوع حادث , أو التشاؤم من 
شهر معني , أو يوم معني , أو التشاؤم من عدد معني, أو التشاؤم من اضطراب 

  .عينه, أو غري ذلك

S@H@İŞnÛa@áØyZ@ @
وعدم  ,اليقني ضعفلام هلا من أثر يف  ;التطري من األمور التي حرمها اإلسالم

ه نوعًا من الرشك ; فعن ابن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلصالثقة بقضاء اهللا وقدره, بل إن النبي  عدَّ
َ «: ال ـق ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ـع ÷ كٌ الطِّريَ ْ ةُ رشِ َ , الطِّريَ كٌ ْ كٌ ةُ رشِ ْ ةُ رشِ َ اود أبو درواه [ », الطِّريَ

نْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ^وعن عبد اهللا بن عمرو . ]والرتمذي ةُ  مَ َ هُ الطِّريَ تْ دَّ رَ
كَ  َ دْ أَرشْ قَ ةٍ فَ اجَ نْ حَ   .]رواه أمحد[ »مِ

وإنام جعل التطري من الرشك; ألهنم يعتقدون أن تلك األمور التي يتطريون 
يكًا مع اهللا يف ها هي التي جتلب النفع أو تدفع الرض; فكأهنم جعلوا منها رشمن

ذلك, وهذا ينايف ما ينبغي للمسلم أن يعتقده من أن ذلك بيد اهللا وحده ; قال 
D C B A   H G F E   K JI M L   O N﴿: تعاىل 

P﴾ ]كام أن التطري ينايف عبادة التوكل عىل اهللا سبحانه وتعاىل , .  ]١٠٧: يونس
  .اإلنسان باب اخلوف والتعلق بغري اهللا  عىل فتحيو

T@HŞnÛa@xýÇ@âúb’nÛaë@İZ@ @
قد يقع يف قلب اإلنسان يشء من التطري; فيصيبه قلق واضطراب بسبب 
إخبار الناس له بتطريهم; وهذا إنام يدخل إىل القلب بسبب وسواس الشيطان, 

يعالج هذا األمر; فعن عبد اهللا بن  ملسو هيلع هللا ىلصوضعف التوكل عىل اهللا; وهنا نجد النبي 
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١٣٠

كَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  ^عمرو  َ دْ أَرشْ قَ ةٍ فَ اجَ نْ حَ ةُ مِ َ هُ الطِّريَ تْ دَّ نْ رَ . مَ
الُوا ولَ اهللا: قَ سُ ا رَ الَ ! يَ ? قَ لِكَ ةُ ذَ ارَ فَّ ا كَ مْ : مَ هُ دُ قُولَ أَحَ َ إِالَّ : أَنْ يَ ريْ مَّ الَ خَ هُ اللَّ

كَ  ُ ريْ الَ إِلَهَ غَ , وَ كَ ُ َ إِالَّ طَريْ الَ طَريْ , وَ كَ ُ ريْ   . ]رواه أمحد[ »خَ
, ولكن يمكن  ٌب قلمنه يكاد خيلو ال هذا الغمَّ القلبي الناشئ عن التطري  كام أن
نَّا إِالَّ «:  ÷; كام قال ابن مسعود إذهابه بالتوكل ا مِ مَ بُهُ وَ لَكِنَّ اهللاَ يُذهِ لِ  , وَ كُّ  »بِالتَّوَ

  .]وابن ماجه أبو داود والرتمذيأمحد ورواه [

WאW 
 ه جلَّ ألهنا صلة بني العبد وربِّ  ;منزلة عظيمة يف دين اهللاادة هلا الدعاء عب

 ½ ¾ ¿  :﴿¼ » Å Ä Ã Â ÁÀه; قال جاللُ 
Æ  Ç Í Ì Ë Ê É È ﴾ ]املنزلة  ونظرًا هلذه, ]١٨٦:البقرة

ةُ «: العبادة فقالأهم أنواع  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  العظيمة جعله بَادَ وَ العِ اءُ هُ عَ رواه أبوداود [ »الدُّ
  .  ]والرتمذي وابن ماجه

Q@H@†îyìnÛa@æaìäÇ@õbÇ†ÛaZ@ @
من تأمل عبادة الدعاء يدرك أهنا تتضمن أنواع التوحيد الثالثة ; فالعبد بالدعاء 
حيقق توحيد الربوبية; ألنه ال يتوجه إال إىل اهللا ليقيض له حاجته ويدفع عنه كربته; 

  .إلقراره بأنه سبحانه القادر عىل كل يشء , والذي بيده ترصيف األمور كلها 
وهو بالدعاء حيقق توحيد األلوهية ; ألنه بإخالص الدعاء هللا يعلن افتقاره 

ه عليه , ويرجع ه إليه وتوكلَ جاءَ تِ وعجزه بني يدي ربه سبحانه وتعاىل, ويعلن الْ 
  .إليه , خوفًا من عقابه , وطمعًا يف ثوابه غبةً منه ورَ  هبةً رَ  ;وينيب إليه 
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بالدعاء  ينام يتوجه إىل اهللا; ألنه حدعاء حيقق توحيد األسامء والصفاتوهو بال
وتقدست  ,عىل اهللا بأسامئه وصفاته التي تليق به جل ثناؤه يقدم بني يدي سؤاله ثناءً 

  .أسامؤه 

R@H@µbÈmë@éãbzj@a@Ë@õbÇ…Z@ @
أمر اهللا سبحانه تعاىل مجيع عباده أن خيلصوا يف دعائهم, وأن ال يرشكوا يف 

 , أو الًرَس بًا أو نبيا مُ كًا مقرَّ لَ مَ  وُّ عُ دْ كان املَ سواء  ;املخلوقني الدعاء معه أحدًا من
; وبني سبحانه ]٦٥: غافر[ ﴾ ª  ¨ ©   §﴿ :عبدًا صاحلًا; قال تعاىل

أن من توجه بالدعاء لغريه وقع يف الضالل األعظم وكان مضاهيًا يف فعله أهل 
 ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿: اجلاهلية األوىل من املرشكني ; قال تعاىل 

Å  Æ Ç É È  Î Í Ì Ë Ê ﴾ ]وقال جل ثناؤه , ]٥: األحقاف: 
﴿» º ¹  ̧ ¶ ¿ ¾ ½ ¼  Æ ÅÄ Ã Â Á À    È Ç 

É  ﴾ ]نْ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ÷وعن ابن مسعود , ]١١٧: املؤمنون مَ
لَ النَّارَ  ونِ اهللا نِدا دَخَ نْ دُ و مِ عُ دْ وَ يَ هُ اتَ وَ   .]رواه البخاري[ »مَ
فيام هبم ىل املخلوقني بالسؤال والدعاء واالستغاثة ومن هنا نعلم أن التوجه إ

ال يقدر عليه إال اهللا سبحانه وتعاىل , يوقع فاعله يف الرشك األكرب املخرج من 
, املحبط جلميع األعامل, املوجب لصاحبه اخللود يف نار جهنم دين اإلسالم
  .والعياذ باهللا 

, ا املخلوق حيا غري ميِّتأما إذا كان سؤال املخلوق فيام يقدر عليه, وكان هذ
  .حارضًا غري غائٍب; فإنه ال بأس حينئذ بسؤاهلم وطلب املساعدة منهم
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١٣٢

العبادات  , يكون العبد قد رصف عبادة منفإن اختل رشط من هذه الرشوط
  .لغري اهللا تعاىل

وتأمل أخي املسلم كيف أن اهللا تعاىل أبطل دعاء املخلوقني واالستغاثة هبم 
̈  © ﴿ :ضعفهم وعجزهم عن إجابة من يدعوهم ; قال تعاىل  ببيان §

® ¬ « ª ± ° ¯   ́³ ² ﴾ ]وقال جل  ]٥٦: اإلرساء ,
¨ © ª »  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § } | { ~ �﴿ :ثناؤه 

®¬ ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯  º  » ¼ ½
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ Å  Æ É È Ç   Î Í Ì Ë ÊÏ 

B A C   D     I H G F E      ﴾ ]٦−٤: األحقاف[.  
أنه ال ينبغي التوجه بالدعاء إىل ما سوى اهللا تعاىل من  قاطعٌ  شاٍف  فهذا بيانٌ 

ِّ  ,املخلوقني; ألهنم عاجزون عن نفع أحدٍ  , وهم مل يشاركوا بأحدٍ  أو إحلاق الرضُّ
اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه فضالً عن أن خيلقوا شيئًا استقالًال; فبأي وجه وبأي 

  !دعاء?حق يتوجه إليهم اخللق بال

WאW 
Q@H@ÚnÛa@ÑíŠÈm@Z@ @

. وثباته ولزومه اليشء اخلري يف التربك مأخوذ من الربكة التي معناها كثرة 
  .هو طلب اخلري الكثري , وطلب ثباته ولزومه : والتربك 

R@H@ÚnÛa@Êaìãc@Z@ @
 , فجعل فيها فضالً  بعض األمور امهب خصَّ , بيد اهللا  اناخلري والربكة أمر
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  : تتنوع إىل أنواع كثرية ; منها  بركة, وهذه األمورو

كالتربك بالقرآن الكريم, أو التربك بأسامء اهللا وصفاته,  :لالتربك باألقوا − أ 

أن تزين هبا يس معنى التربك هبا ول; ملسو هيلع هللا ىلصواألدعية واألذكار املأثورة عن النبي 

العبد عىل ذكر اهللا , وإنام بمداومة البيوت وجدران املنازل وصدور املجالس

لقرآن حق تالوته, رص عىل تالوة ااحل, وه والثناء عليه بأسامئه وصفاتهيحوتسب

الذنوب,  , وطمأنينة القلب, ومغفرةوالعمل بأحكامه; طلبًا لربكة األجر والثواب

  .والشفاعة يوم القيامة

كالتربك بمكة ومسجدها احلرام , واملدينة املنورة  :التربك باألمكنة − ب

مسجد قباء , وسائر بيوت اهللا ; وذلك ألن اهللا األقىص, وواملسجد  ومسجدها ,

  .وعظيم أجر اختص هذه األماكن بمزيد فضل

, والعرش األول من كالتربك بشهر رمضان, وليلة القدر :التربك باألزمنة − ج

  . ذي احلجة , ويوم اجلمعة , والثلث األخري من الليل 

كنة واألزمنة فيتحّرى العبد فعل العبادات واإلكثار من الطاعات يف األم

الفاضلة املباركة; ليتحقق له فيها جزيل األجر, وعظيم الثواب, ومضاعفة 

  .احلسنات, ورفعة الدرجات الناجتة عن فعل هذه الطاعات

 فيهام منجعل ; لام شجرة الزيتونوكالتربك بامء زمزم,  :التربك باألشياء − د 

ات يل اخلري والنفع, وإنبحتصلام جعل اهللا فيه من ;  امء املطرب الشفاء, وكالتربك

  . الزرع, وإحياء األرض امليتة

  .كالتربك بفعل األعامل الصاحلة  :التربك باألعامل − هـ 
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١٣٤

 ,وآثارهم كالتربك باألنبياء عليهم الصالة والسالم :التربك باألشخاص − و 
 لتأيس هبمباتباع هدهيم واالصاحلني من عباد اهللا حال حياهتم; التربك بكو

  .منافع دنيوية وأخرويةيتحقق للمسلم ف; علمهمبدعائهم وواالنتفاع 

S@H@Êìäà½a@ÚnÛa@áØyZ@ @
التربك من األمور التوقيفية التي ال بد أن يستند املسلم يف فعلها إىل دليل 
رشعي من القرآن أو السنة, وال جيوز له أن ُحيِدَث فيها شيئًا من غري دليل 

  ., وإال صار تربكًا ممنوعًا غري مرشوع  صحيح ستند رشعيوم
والتربك املمنوع من أخطر األمور عىل اإليامن, ومن أعظم الوسائل املخلَّة 
  بالتوحيد ; ألن من اعتقد حلول الربكة بنوع معني من األشجار أو األحجار 
  بال , أو بعض القبور , أو بعض البقاع , أو نوع معني من الرتاب, أو بعض اجل

  أو بعض الكهوف واملغارات, من غري مستند رشعي, واستباح التمسح هبا, 
  . حمظور عظيم, وخمالفة الرشع احلنيفمن أثرها, وقع يف  أو أخذ يشءٍ 

عَ النَّبِيِّ «: قال  ÷فعن أيب واقد الليثي  نَا مَ جْ رَ دٍ  ملسو هيلع هللا ىلصخَ هْ يثُو عَ دِ نُ حَ نَحْ وَ
رٍ  فْ انُوا− بِكُ كَ مَ  وَ وْ وا يَ لَمُ تْحِ  أَسْ فَ ونَ −الْ قُ لِّ عَ ونَ يُ كُ ِ انَ املُرشْ ةٍ كَ رَ جَ يْنَا إِىلَ شَ تَهَ انْ , فَ

ا الُ هلََ قَ , يُ نَةِ ا يفِ السَّ هَ نْدَ ونَ عِ فُ كُ عْ مْ يَ تَهُ لِحَ ا أَسْ يْهَ لَ نَا: عَ لْ قُ , فَ اطٍ وَ اتُ أَنْ لْ لَنَا : ذَ عَ اجْ
الَ النَّبِيُّ  قَ , فَ اطٍ وَ اتَ أَنْ تُ : ملسو هيلع هللا ىلصذَ لْ , قُ ُ ربَ الَ اهللاُ أَكْ امَ قَ ىمْ كَ وسَ مُ مُ وْ P O   Q﴿ :قَ

R    T S ﴾ ]الَ , ]١٣٨: األعراف انَ : ثُمَّ قَ نْ كَ نَنَ مَ بُونَ سَ كَ ْ رتَ مْ سَ مْ  إِنَّكُ بْلَكُ رواه [ »قَ

 وتعليق ,شبه طلبهم اختاذ شجرة للتربك هبا ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي . ]أمحد والرتمذي والطرباين
ٍ بام طلبه بنو إرسائي ;والعكوف حوهلا ,األسلحة   مع اهللا, مع أهنم  ل من اختاذ 
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  .مل يعبدوها ومل يسألوها 
رَ «وعن نافع  مَ ةَ  ÷أَنَّ عُ رَ جَ أْتُونَ الشَّ ماً يَ وْ هُ أَنَّ قَ غَ لَ ضوان− بَ  ,أي شجرة الرُّ

قُطِعَتْ  ا فَ رَ بِقَطْعِهَ مَّ أَمَ مْ , ثُ هُ دَ عَّ تَوَ ا, فَ هَ نْدَ لُّونَ عِ يُصَ يف  رواه ابن أيب شيبة, وابن سعد[ »فَ
  .]الطبقات
رَ « :املعرور بن سويد قالعن و مَ عَ عُ نَا مَ جْ رَ أَ بِنا يف  خَ رَ قَ ها; فَ جَّ ةٍ حَ جِّ يف حَ

رِ  جْ امَّ قَىضَ ﴾, B A  ﴿ و﴾  ` c b a  { ~ _  ﴿الفَ لَ فَ
ا , وَ عَ جَ رَ هُ وَ جَّ الَ حَ قَ , فَ ونَ رُ بْتَدِ الُوا: لنَّاسُ يَ قَ ذا? فَ ا هَ ولُ : مَ سُ ىلَّ فِيهِ رَ دٌ صَ جِ سْ اهللا  مَ

الَ .  ملسو هيلع هللا ىلص قَ نْ : فَ م بِيَعاً, مَ بِيائِهِ َذوا آثَارَ أَنْ لُ الكِتابِ اختَّ لَكَ أَهْ ذا هَ كَ تْ لَهُ منكم  هَ ضَ رَ عَ
الةُ  لِّ  فيه الصَ الةُ فَال يُصَ مْ فِيهِ الصَّ نكُ ضْ لَهُ مِ ن ملَ تَعْرِ مَ , وَ لِّ لْيُصَ   .]أيب شيبة رواه ابن[ »فَ

أو أهنا متنح ومتنع الربكة  بذاهتا, عاألمور ترض وتنف تلكفمن اعتقد أن 
, فهذا من الرشك األكرب مما هو من خصائص الرب سبحانه وتعاىل واخلري

 لربكة من اهللا بالتربك هبا , فقدين , وأما من فعل ذلك يرجو ااملخرج من الدِّ 
  .  يرشعهوأحدث يف دين اهللا ما مل يأذن به 

WאאW 
Q@Ha@ƒbäm@óäÈß@aë‰þ@Z@ @

هو اعتقاد أن الروح تنتقل من اجلسد بعد موته لتسكن يف جسد آخر, فإن 
كان اإلنسان سيئًا انتقلت روحه إىل جسد حيوان عقوبة له , وإن كان حسنًا 

, وتستمر هذه الروح يف االنتقال من أجساد روحه إىل جسد إنسان آخر تانتقل
  .إىل أجساد أخرى إىل ما ال هناية 
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R@Hüa@áØy@aë‰þa@ƒbäni@…bÔnÇZ@ @
إن الناظر يف عقيدة تناسخ األرواح يدرك أهنا تتناقض مع ما جاءت به 

  :الرشائع والديانات الساموية; وذلك من عدة وجوه 
اهللا تعاىل التي استأثر بعلمها , فال  من أرسارِ  , وِرسٌّ غيبيٌّ  عاملٌ  وَح أن الرُّ  − أ 

 À Á ÃÂ Ä Å Æ﴿ :سبحانه ; قال تعاىل  يعلم حقيقتها إال هو
Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ ]٨٥: اإلرساء[ .  
حي اإلهلي الذي طريق معرفتها هو الوَ  − وحومنها الرُّ − أن األمور الغيبية  − ب

  !أنزله اهللا عىل رسله وأنبيائه; فأين الدليل الصحيح عىل هذه اخلرافة الفاسدة ?
ه اخلرافة; أن واقع احلياة الدنيوية واملبادئ العلمية يؤكدان بطالن هذ − ج

ألن العلم احلديث مل يكتشف أي ظاهرة تشري إىل تقمص األرواح أو تناسخها 
أو حلوهلا يف املخلوقات, وأن أرسار املوت وعامل الربزخ والقرب ال يمكن 

معرفة  وهذا يؤكد أن الروح أمر غيبي ال قدرة للبرش عىل. اكتشافها أو اخرتاقها 
  .أرساره وحقائقه بالتجربة واملشاهدة

WאאאW 
  :ينقسم اخلوف عند البرش إىل ثالثة أقسام 

@Þëþa@ZïÈîjİÛa@Òì¨a ;  ٍّوهذا . غري ذلك أو  عٍ بُ أو َس  كاخلوف من عدو
حتى  ,لبرش; فإن هذا النوع من اخلوف موجود يف مجيع االنوع ليس بمذموم

 Ú Û Ü﴿ : |ى ; قال تعاىل عن موسالسالمالصالة واألنبياء عليهم 
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Ý ﴾ ]٢١: القصص[.  

ïãbrÛa @ZÖìÜ‚½a@åß@Òì¨a املحرمات;  املؤدي إىل ترك الواجبات أو فعل

الذي  ذاخوفًا من صاحب سلطان ونفوذ , وه كأن يشهد اإلنسان شهادة زور

ةُ الَ «: بقوله  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب عنه النبي  َافَ مْ خمَ كُ دَ نَّ أَحَ نَعَ مْ ا  يَ قِّ إِذَ قُولَ بِاحلَ النَّاسِ أَنْ يَ
هُ  لِمَ هُ أَوْ عَ دَ هِ   .]أمحد وابن حبانرواه [ »شَ

م ; ألنه يتعلق بحقوق العبادة ومكمالهتا   .وهذا النوع من اخلوف حمرَّ

sÛbrÛa @ ZŠğÛa@Òì  وهو اخلوف من غري اهللا فيام ال يقدر عليه إال اهللا ;

تعاىل ; كاخلوف من اجلن والشياطني, أو السحرة واملشعوذين; اعتقادًا بأن هلم قدرة 

  . لرش باإلنسانذاتية عىل إحلاق الرض أو ا

وهذا النوع من اخلوف نوع من أنواع العبادات القلبية التي ال ينبغي رصفها إال 

هللا تعاىل; فال ينبغي أن يكون يف قلب اإلنسان إال اخلوف من اهللا ; ألنه سبحانه هو 

ر هذه األشياء عىل اخلري والرش هو خالق النافع الضار , و , وهو الذي ُيقدِّ

  . جيعلها أسبابًا مؤثرًة واملخلوقني, 

فاخللق من جن وشياطني ما هم إال أسباب جيعلها اهللا لتنفيذ القدر الكوين 

ره سبحانه وقضاه , فال خياف منها اإلنسان املسلم لذاهتا; ألن اهللا تعاىل  الذي قدَّ

فمن رصف هذا النوع . ]١٧٥: آل عمران[ ﴾ \    Z Y X W ]﴿: قال 

  .عًا يف الرشك األكرب والعياذ باهللا وجعله لغري اهللا كان واق

 ومما ال شك فيه أن اجلن والشياطني أضعف من اإلنسان املؤمن الذي مألَ
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  s r   u t ﴿ :وعّمره بطاعة الرمحن; بدليل قول اهللا تعاىل قلبه باإليامن 
v ﴾ ]سلطانًا عىل عباد اهللا املؤمنني ;  تعاىل مل جيعل هلم ; وألن اهللا ]٧٦: النساء

̧  º ¹ «¼ ½﴿ :قال تعاىل  ¶ µ ¿ ¾ ﴾ ]اإلرساء :

عمر بن  خاطببأن الشيطان خياف املؤمنني; كام  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخربنا النبي , ]٦٥
رُ «: فقال  ÷اخلطاب  مَ ا عُ نْكَ يَ افُ مِ يْطَانَ لَيَخَ وليس هذا , ]رواه الرتمذي[ »إِنَّ الشَّ

 ;باهللا الواحد األحد هُ ق قلبُ وتعلَّ  ,هإيامنُ  َي وِ كل من قَ  ; بل إنَّ  ÷ خاصًا بعمرَ 
 نَّ إِ «: الق ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ÷; فعن أيب هريرة ÷يتحقق له ما حتقق لعمر 

نَ  مِ رِ  املُؤْ فَ هُ يفِ السَّ مْ بَعِريَ كُ دُ نْيضِ أَحَ امَ يُ يَاطِينَهُ كَ : ومعنى ينيض. ]رواه أمحد[ »لَيُنْيضِ شَ
   .أي هيزله ويتعبه
مما يؤكد ضعف اجلن والشياطني أمام اإلنسان أهنـا ال تقـوى عـىل سـامع ذكـر و

اهللا, أو ســامع األذان , أو التكبــري, بــل وتفــر مــن املكــان الــذي يــذكر فيــه اســم اهللا , 
  .وال تستطيع فتح األبواب املغلقة واآلنية املغطاة إذا ذكر عليها اسم اهللا

@å¦a@åß@æbã⁄a@†äÇ@Òì¨a@d’äí@Ñî×@åØÛë@_@´bî’Ûaë@ @
£ ¤ ¥  ¢﴿ :تعاىلسبحانه وإلجابة عن ذلك يف قول اهللا وا

ª© ¨§¦﴾ ]فمن أطاع اجلن والشياطني وأذل; ]١٠٠: النحل 
x w     y﴿ :نفسه وخضع هلم أصابه الضعف والوهن واخلوف كام قال تعاىل 

{ z  } |   _ ~ a ` ﴾ ]نه أوقال عز ش, ]٦: اجلن: ﴿ v u t
z y x w  | { ﴾ ]فمن مهُ جُ يِّ م وُهت هكُ رِّ ; أي ُحت  ]٨٣: مريم ;
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ه من اإليامن, وانرصف عن ذكر اهللا وااللتجاء به واالعتصام بذكره, خال قلبُ 
م ثقته باهللا تعاىل ه باخلوف منها; لعدقلبُ  َئ لِ طت عليه الشياطني وآذته , ومُ تسلَّ 

  .ه منها صونُ يَ  رتٌ منيعة , وال ِس  رعٌ لم يبق له دِ ف ;وبنرصه وحفظه
ف يعتقد أنَّ  ذا وصل اخلوف من اجلن باإلنسان إىل درجةٍ فإ يف  اً له قدرة وترصُّ

, الذي هو رشك أكرب والعياذ إحلاق األذى به من غري سبب; فهذا هو خوف الرسِّ 
 .باهللا 

أما إذا كان اخلوف منها بسبب ضعف اإلنسان, وهو خياف من إيذائهم 
اكن املهجورة أو املظلمة; واعتدائهم لسبب من األسباب; كالدخول إىل األم

فهذا يدخل يف اخلوف الطبيعي; ألن اجلن والشياطني من طبعهم أذية بني آدم, 
  .وال اخلوف الرشكي ,وال يدخل يف اخلوف املحرم

WאאW 
الدينية; فام  ميانات عنوانًا وشعارًا ملعتقداهتأعياد األمم والشعوب والد عدُّ تُ 

من أمة من األمم إال وهلا عيد حتتفل به , ومتارس به طقوسًا حمددة بناًء عىل ما 
ذا «: إىل ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلصورد يف معتقداهتا; وقد أشار النبي  هَ , وَ يداً مٍ عِ وْ لِّ قَ إِنَّ لِكُ

نا يدُ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »عِ

Q@H@´àÜ½a@Ë@…bîÇc@¿@én×‰b’ßë@áÜ½a@ÞbÐnyaZ@ @
اإلسالم  حرص ;لام كان العيد يمثل عقيدة من حيتفل به وشعاره الذي يعتز به

عىل أن يتميز بأعياده لتكون دالة عىل عقيدته اخلالدة الراسخة; فمنع االحتفال 
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١٤٠

مَ «: قال  ÷بغري ما رشعه اهللا هلذا الدين من أعياد; فعن أنس بن مالك  دِ قَ
ولُ اهللا  سُ وْ  ملسو هيلع هللا ىلصرَ مْ يَ لَـهُ ينَةَ وَ امَ فَ املَدِ بُونَ فِيهِ عَ لْ انِ يَ الَ مَ انِ : قَ مَ انِ الْيَوْ ذَ ا هَ الُوامَ : ? قَ

امَ يفِ  نَّا نَلْعَبُ فِيهِ لِيَّةِ  كُ اهِ ولُ اهللا . اجلَ سُ الَ رَ ا: ملسو هيلع هللا ىلصفَقَ ً ريْ ِامَ خَ مْ هبِ لَكُ دْ أَبْدَ ;  إِنَّ اهللاَ قَ امَ نْهُ مِ
ى حَ مَ األَضْ وْ طْرِ  ,يَ مَ الْفِ وْ يَ مل ُيِقرَّ أصحابه عىل  ملسو هيلع هللا ىلص; فالنبي  ]درواه أمحد وأبو داو[ »وَ

اللعب يف أعياد اجلاهلية وفق ما جرت به العادة, وبنيَّ هلم أن اهللا قد أبدهلم خريًا 
  .منها, فال يصح اجلمع بني البدل واملبدل

وقد استقرَّ هذا املعنى لدى سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني; 
تَنِبُوا «: قال  ÷دهم ; فعن عمر فحذروا من مشاركة غري املسلمني يف أعيا اجْ

مْ  هِ يدِ اءَ اهللا يفِ عِ دَ   .]الكبري رواه البخاري يف التاريخ[ »أَعْ
; «: قال  ^وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  مِ اجِ نَى بِبِالدِ األَعَ نْ بَ مَ

ذَ  وَ كَ هُ وتَ وَ مُ تَّى يَ ِمْ حَ بَّهَ هبِ تَشَ ُمْ وَ اهنَ جَ رَ هْ مَ مْ وَ هُ وزَ ُ نَعَ نَريْ مْ فَصَ هُ عَ َ مَ رشِ , حُ لِكَ
ةِ  يَامَ مَ القِ وْ  .]رواه البيهقي[ »يَ

̀ ﴿ :تعاىل هيف تفسري قول ^وعن ابن عباس  _ ~  a ﴾ 
: وعن ابن سريين قال . ]رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد[ »أعياد املرشكني«: ; قال] ٧٢: الفرقان[
وعن  .من أعياد النصار: ; والشعانني»هو الشعانني) الزور ال يشهدون(«

  .»هو أعياد املرشكني«: الربيع بن أنس قال 
فاملسلم مأمور بمخالفة غري املسلمني يف معتقدهم وعاداهتم وهيئتهم ; ألن 

: من ذلك فقال  ملسو هيلع هللا ىلصحذر النبي  وقداملشاهبة يف الظاهر تولد مشاهبة يف الباطن ; 
م« نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ   .]رواه أمحد وأبو داود[ »مَ
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R@Hm@áç…bîÇc@¿@´àÜ½a@Ë@ò÷äèZ@ @
التهنئة تعني الدعاء بعد الرسور لتجدد نعمة أو دفع نقمة, وهي تكون بني 

ة التي بينهم بسبب املعرفة واخللطة    .الناس عىل قدر املودَّ
وقد بنيَّ أئمة اإلسالم أن هتنئة غري املسلمني بشعائر دينهم وأعيادهم املختصة 

حتريمها; فال يبارك هلم يف احتفاهلم, وال هينؤوا بأعيادهم, هبم من األمور املتفق عىل 
بأعياده; فإن املسلم يعتقد أن دينه احلق وما جاء به حق,  املسلمَ  املسلمِ  ولو هنَّأ غريُ 

فه أهله أو وضعوه بأيدهيم إنام هو   .الباطل وأن غريه مما حرَّ
غري املسلمني من ولام كانت األعياد جزًءا ال يتجزأ من العقائد, كانت أعياد 

هم عليه; وال يقدم هلم التهنئة عليه;  مجلة باطلهم الذي ال جيوز للمسلم أن يقرَّ
ألن التهنئة هبا إقرار هلا, ولام فيها من الباطل, وال ينبغي للمسلم أن يقر أهل 

  .الباطل عىل باطلهم

ة , , يف غاية األمهية واخلطورالقضايا التي عرضنا جانبًا منها فهذه! وختاماً 
عىل دينه ومعتقده  حيافظولذا ينبغي عىل املسلم أن هيتم بمعرفة أحكامها حتى 

سبحانه وتعاىل راضيًا مرضيًا,  اهللاَ  ىقَ لْ ه; لكي يَ بُ ذهِ ه أو يُ وبُ ُش من أن خيتلط بام يَ 
  .مثابًا جمزيا 
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اإليامِن, وهي مفتاُح الّصالِة, وآكُد رشوطِها, وأّوُل أعامِل  شطرُ  الطهارةُ 
مريِدها; ألّن الرشَط يتقّدُم عىل املرشوط, وهي عبادٌة يتقّرُب هبا املصّيل إىل اهللا 

 m n o p rq    ﴿: تعاىل; وهلذا أثنى اهللا سبحانه عىل أهِل قباَء بقوله

s t u ﴾]طْ « :ملسو هيلع هللا ىلص, وقال ]١٠٨:التوبة ورُ شَ نِ الطُّهُ يامَ رواه [ »رُ اإلِ

  .]مسلم
تعريَف الّطهارة يف الّلغِة واالصطالِح, وأقساَم : هذا املبحثوسنتناوُل يف 

الامِء اّلذي ُيتطّهر به, وأحكاَم اآلنيِة اّلتي ُيوضُع فيها الامُء, وآداَب الّتخّيل 
عه واالستنجاِء اّلذي يكون عادًة بني يدي الوضوِء, ثّم أحكاَم الوضوِء, وما يتب

من املسِح عىل اخلّفِني, ثّم أحكاَم الغسِل, ثّم أحكاَم التيّمم اّلذي يكون عند عدِم 
  .الامِء, أو العجِز عن استعاملِه
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WאW 
النّظافُة من األقذاِر احلسيِّة; كالبوِل والغائِط, واألقذاِر املعنوّيِة;  :الّطهارُة لغةً 

 {   | }    : ﴿w   x y zاهللا  قال. واملعايص كالّرشكِ 
  .]٣٣: األحزاب[﴾ ̀   _    ~

  .هي رفُع احلَدِث, وزواُل اخلبِث  :ويف االصطالِح 
  .من الّصالِة وغريها الوصُف القائُم بالبدِن الامنعُ  :واملراد باحلَدِث 
حدٌث أصغُر; وهو ما جيب به الوضوء; وذلك كخروِج  :واحلدُث نوعانِ 

يِح  ومن قاَم به . ; وهو ما جيب به الغسل; كخروِج املنيِّ بشهوةٍ وحدٌث أكربُ . الرِّ
  .املحِدَث : احلَدُث يسّمى

  .زواُل النّجاسِة من الَبَدِن, والّثوِب, واملكانِ  :واملراد بزوال اخلَبَث

WאW 
  :الامُء ثالثُة أقسامٍ 

QH@Ž‰ìèİÛa@Z@ @
األرض,  ه التي ُخلق عليها; سواء نبع منتِ قَ لْ عىل خِ  الامُء املطلُق الباقي: وهو

  ., واألمطارأو نزل من السامء; كامء العيون, والبحار, واألهنار, واآلبار
توّضُأ به, أّنه طاهٌر يف نفسه مطّهٌر لغريه; فريفُع احلَدَث األصغَر; فيُ  :وحكُمه

 g﴿:  زيل اخلَبَث; لقوله تعاىلغتسُل بِه من اجلنابِة, ويُ واحلدَث األكَرب; فيُ 
h i j k l m ﴾]وَ هُ « :عن ماء البحر ملسو هيلع هللا ىلصوقال . ]١١: األنفال 
هُ  الطَّهورُ  لُّ ميتتُهُ  ,ماؤُ   .]ماجه رواه أبو داود, والرتمذّي, والنّسائي, وابن[ »احلِ
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, −ر, أو غري ذلكدْ كأوراق األشجار, أو السِّ −وإذا خالط الامَء يشٌء طاهر 
  .ر بهطهُّ جيوز التَّ ومل يغلب ذلك املخالط عليه; فإّنه طهور; 

RH@ŠČèİ½a@ŽË@ŽŠçbİÛaZ@ @
حّتى  −ما تغّري كثٌري من لونه أو طعمه أو رحيه بيشٍء طاهٍر غّري اسَمه : وهو
  . وسلب منه وصف الطَّهورّية ,−صار خال مثالً
  .أّنه جيوُز استعامُله يف غِري رفِع احلدث, وإزالِة اخلبث, ونحِومها: وحكُمه

SH@ŽvČäÛa@Z@ @
  طعمه, أو لونه, : ما وقعت فيه نجاسٌة فغّريت أحَد أوصاِفه الّثالثةِ  :وهو
  .أو رحيه

َه عنها, ويغسَل ما هي الَقذارُة اّلتي جيُب عىل املسلِم أن يَ : والنّجاسةُ  تنزَّ
, وغائطِه, والّدِم املسفوِح, وغِريها   .أصاَبه منها; كبوِل اآلدميِّ

األصُل يف : وهوارتِه بنى عىل اليقني, وإذا شكَّ املسلُم يف نجاسِة ماٍء أو طه
  .األشياِء الطهارةُ 

وإن اشتبه الامُء الذي جتوز به الّطهارُة بامٍء ال جتوُز به الطهارُة; فإّنه جيتنبهام 
  .مجيعًا, ويتيّمم

WאW 
Q@HčòîãŁa@ŽÑíŠÈm@Z@ @

  . ُء وغُريهُ فُظ فيه الاممجُع إناٍء , وهو الوعاُء اّلذي ُحي : اآلنيةُ 
 À Á Â Ã ¿ ¾﴿ :واألصُل يف اآلنيِة اِحللُّ واإلباحُة; لقوله تعاىل
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Ä Å ﴾]٢٩: البقرة[.  

RH@čòîãŁa@ÂëŠ‘@Z@ @
  :ُيشرتُط يف اآلنيِة ثالثُة رشوطٍ 

أن تكوَن طاهرًة; فال جيوُز استعامُل اآلنيِة املصنوعِة من جلِد كلٍب,  :األّوُل 
ُمعاَجلَُة اِجلْلِد : هراِن بالّذكاِة, وال بالّدبِغ; وهوأو خنزيٍر يف الّطهارِة; ألّهنام ال يط

   .بِاْملِلِح َوَنْحِوِه; لَِيُزوَل َما بِِه ِمْن َنتٍْن, َوَفَساٍد, َوُرُطوَبةٍ 
 مأكول حليوانٍ إّال إذا كانِت  ,كام ال جيوُز استعامل اآلنيِة املصنوعِة من جلِد امليتةِ 

دْ « :ملسو هيلع هللا ىلصبّي ; لقوِل النّ جلُده الّلحِم, وُدبغَ  قَ ابُ فَ هَ بِغَ اإلِ ا دُ رَ  إِذَ هُ   . ]رواه مسلم[ »طَ
 يف استعامِهلا; فال ُيباُح له , أو مأذونًا ملن يستعملها أن تكوَن مملوكةً  :الّثاين

  .وال اّلتي مل يأذْن مالُكها يف استعامِهلاالّتطّهُر باآلنيِة املغصوبِة, 
هِب  ال جيوُز استعامل آنيةِ ; فعن استعامهلاا كون منهي يأن ال  :الّثالُث  الذَّ

بِ « :ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ بامِئهام يف الّطهارِة; لقوِل النَّ  والفّضِة, واملطيلِّ  هَ بُوا يفِ آنِيَةِ الذَّ َ الَ تَرشْ
ةِ  ضَّ الْفِ ا ,وَ افِهَ حَ لُوا يفِ صِ أْكُ الَ تَ َا لَ  ;وَ إِهنَّ يَاـفَ نْ مْ يفِ الدُّ ةِ  ,هُ رَ خِ لَنَا يفِ اآلْ رواه البخاري [» وَ

ويستوي يف . واالستعامُل يف الّطهارِة كاالستعامِل يف األكِل والّرشِب  ;]مومسل
  . النّهي عن ذلك الّرجال والنّساء

  . طهارُتهُ  أثَم عىل استعاملِه, وصّحْت : فإن تطّهر هبا أو باإلناِء املغصوِب ونحِوهِ 
حلديث  جِة;وُيباح استعامُل اإلناِء املَُضبَّب بضبٍّة يسريٍة من الِفّضة عند احلا − 

َ كَ انْ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  حَ دَ قَ  أنّ  : ÷أنس بن مالك  َ فَ  ;رسَ نِي− بِ عْ الشَّ  انَ كَ مَ  ذَ اختَّ قَّ : يَعْ  − الشَّ
  . ]البخاري رواه[ .ةٍ ضَّ فِ  نْ مِ  ةً لَ سِ لْ سِ 
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  .هي ما ُيَسدُّ به مكان الَكْرس يف اإلناء من حديد وغريه: والضبَّة

SH@îqë@´àÜ½a@Ë@čòîãe@ŽáØyáèčibZ@ @

 ةِ ادَ زَ مَ  نْ مِ  غَ رَ فْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  األصُل يف آنيِة غِري املسلمني الّطهارُة; ِألَنَّ  −  أ 
ِ مُ  ةٍ أَ رَ امْ  رواه [. هِ بِ  لَ سِ تَ غْ يَ اءً لِ مَ  ةٌ ابَ نَ جَ  هُ تْ ابَ صَ الً أَ جُ ى رَ طَ عْ أَ وَ  اسَ ى النَّ قَ سَ فَ  ;اءً مَ  ةٍ كَ رشْ

 .]البخاري
عامُهلم اآلنيَة يف النّجاساِت; فإّنه جيُب إذا ُعلم عن غري املسلمني است − ب 

! يا رسولَ اهللا: قلتُ «: قال ÷غسُلها قبل استعامِهلا; لام روى أبو ثعلبة اخلَُشنّي 
; أَ تَ لِ كِ هْ مٍ أَ وْ ضِ قَ رْ أَ ا بِ نَّ إِ  الَ  :الَ ? قَ مْ هِ تِ يَ يف آنِ  لُ كُ أْ نَ فَ ابٍ مْ فَ َ آنِيَتِهِ ريْ مْ غَ تُ دْ جَ إِنْ وَ

ا لُوا فِيهَ أْكُ ا ,تَ لُوا فِيهَ مَّ كُ ا ثُ لُوهَ سِ اغْ وا فَ ِدُ ْ جتَ إِنْ ملَ   . ]رواه البخاري ومسلم[» وَ
لبسوها,  ما نسجوه وصنعوه من الثّياِب فهو طاهٌر, ويباُح لبس ثياِهبم اّلتي − ج

لكن إن كانت ممّا ييل عوراِهتم; فيجب غسُلها قبَل االستعامِل; لعدِم حتّرِزهم من 
  .النّجاسةِ 
يشٌء بالشكِّ يف نجاستِه, ما مل تعلم نجاسُته يقينًا; ألّن األصَل ال ينجُس  − د

  .الّطهارةُ 

אWאאאW 
QH@čõbvänüa@ŽÑíŠÈmZ@ @
بِيلِني بالامءِ : االستنجاءُ     .إزالُة اخلارِج من السَّ

  .إزالُة اخلارِج من السبيلني بحجٍر, أو ورٍق, ونحِومها: واالستجامرُ 
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الستنجاُء بالامِء أفضُل من االستجامِر باحلجارِة; ألّنه أقطُع للنّجاسِة, وا
  .وأبلُغ يف الّتنظيِف; فإن مجع بني االستجامِر واالستنجاِء كان أكمَل 

RH@čõbvänüa@ŽáØy@Z@ @
ُبرُ − بيلنياالستنجاُء واجٌب لكلِّ ما خرج من السَّ  ; لقول النبي −الُقُبُل والدُّ

ِ  يبُ طِ تَ سْ يَ  ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ الَ ثَ بِ  هُ عَ مَ  بْ هَ ذْ يَ لْ فَ  طِ ائِ  الغَ ىلَ إِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص  ;نَّ هبِ
َ إِ فَ  ْ هنَّ رواه [ » أُ ضَّ وَ تَ يَ وَ  هُ رَ كَ ذَ  لُ سِ غْ يَ « :يف املذي ملسو هيلع هللا ىلص, ولقوله ] رواه أبو داود[» هُ نْ عَ  ئُ زِ ا جتُ

  . ] البخاري ومسلم
  .ستنجاءُ فإن كان اخلارُج طاهرًا كالّريح; فال جيُب اال

SH@čõbvänüaë@ïÜ‚ČnÛa@Žla…eZ@ @
  أن ال يستنجَي بيِدِه اليمنى, وال بأقلَّ من ثالثِة أحجاٍر, وال بعظٍم,  −  أ 

  .أو روٍث, أو طعامٍ 
  .أن ال يستقبَل القبلَة وال يستدبَرها أثناَء قضاِء احلاجةِ  − ب
  .أن يبتعَد عن النّاِس ويستَرت عنهم, والسيام عند الغائطِ  − ج

َم رجَلُه الُيرسى عند دخوِل اخلالِء أن يُ  − د  بسم «: , ويقوَل −دورة املياهِ −قدِّ
بائِثِ  بُثِ واخلَ ويقّدم رجَلُه الُيمنى عند اخلروِج . »اهللا, اللّهمّ إينّ أعوذُ بك من اخلُ

رانَك«: من اخلالِء, ويقوَل  فْ   .»غُ
منحدرًا;  يِه, وال يعوُد إليهِ طلَب لبولِِه مكانًا ال يتطايُر منه الّرشاُش إلأن يَ  − هـ
  .لئالّ يتنّجس



 
 

 

 ١٥١
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ث , وال يكرهُ بولُه قائامً إن أمن التلوّ  .واألفضلُ أن يبولَ الرجلُ قاعداً
 .حلاجةٍ  تعاىل إال اءِ احلاجةِ شيئاً فيه ذكرُ اهللاأن ال يصطحبَ معه حالَ قض − و
; كإرشادِ  أن ال يتكلّمَ  − ز هِ إالّ لرضورةٍ  .السقوط من أعمى خيشى عليه مع غريِ
,  −ح , أويف ظلِّهم, أو يف موردِ ماءٍ طَ يف طريقِ النّاسِ   أن ال يبولَ أو يتغوّ

, أو غريِ ذلك ممّا يستفيدُ منه النّاسُ  أو  .حتت شجرةٍ مثمرةٍ
ها أن ي −ط ; فإن خفي عليه موضعُ غسلَ ما أصابتهُ نجاسةٌ من الثّوبِ باملاءِ

 .غسل الثوبَ كلَّه

WאW 

QH@čõì™ìÛa@ŽÑíŠÈm@Z@ @
عِ  ْ ور يف األعضاء األربعة : الوضوءُ يف الرشَّ ه, − استعاملُ ماءٍ طَهُ جْ واليَدين,  الوَ

لنيِ  جْ تَواليةً  −والرأس, والرِّ , مُ بةً رتَّ ع; بأنْ َيأيت هبا مُ ْ عىل صفةٍ خمصوصةٍ يف الرشَّ
 .مع باقي الفُروض

R@Hčõì™ìÛa@ŽáØyZ 
دِ  هاالوضوءُ واجبٌ عىل املُحْ , وما يف حكمِ كالطواف, −ث إذا أراد الصالةَ

 H G F E D C B A﴿: قال تعاىل; −ومسِّ املصحفِ 
N M L K J I   RQ P O ﴾ ] املائدة

الةُ بدونِه; لقول النبي  , وال تقبلُ  ]٦ ا ذَ إِ  مْ كُ دِ حَ أَ  ةَ الَ صَ  اهللاُ لُ بَ قْ  يَ الَ «: ملسو هيلع هللا ىلصالصّ
  .]سلمرواه البخاري وم[» أَ ضَّ وَ تَ ى يَ تَّ حَ  ثَ دَ حْ أَ 
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S@Hčõì™ŽìÛa@ŽÝšÏZ 
تدلُّ عىل فضِل الُوضوِء, ومنها قوله  ملسو هيلع هللا ىلصوردت أحاديث كثريٌة عن النبّي 

لِمُ « :عليه الّصالُة والّسالمُ  بْدُ املُسْ أَ الْعَ ضَّ ا تَوَ نُ −إِذَ مِ هُ  −أَوِ املُؤْ هَ جْ لَ وَ غَسَ فَ
يْنَيْهِ  ا بِعَ طِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَ لُّ خَ هِ كُ هِ جْ نْ وَ جَ مِ رَ عَ املَاءِ خَ طْرِ املَاءِ  −مَ رِ قَ عَ آخِ  ,−أَوْ مَ

عَ املَ  اهُ مَ دَ ا يَ تْهَ انَ بَطَشَ طِيئَةٍ كَ لُّ خَ هِ كُ يْ دَ نْ يَ جَ مِ رَ هِ خَ يْ دَ لَ يَ سَ ا غَ إِذَ عَ −اءِ فَ أَوْ مَ
طْرِ  رِ قَ تْ كُ  ,−اءِ املَ آخِ جَ رَ يْهِ خَ لَ جْ لَ رِ سَ ا غَ إِذَ الَ فَ جْ ا رِ تْهَ شَ طِيئَةٍ مَ عَ املَاءِ هُ مَ لُّ خَ

طْرِ املَاءِ − رِ قَ عَ آخِ نُوبِ  ;−أَوْ مَ نَ الذُّ يا مِ قِ جَ نَ ْرُ تَّى خيَ  .]رواه مسلم[ »حَ

T@Hčõì™ìÛa@ŽëŠÏ@Z 
  :فروُض الوضوِء سّتةٌ 

  .غسُل الوجهِ  :األّوُل 
  .غسُل اليديِن مع املرفقنيِ  :الّثاين

  .مسُح الّرأِس كلِّه, ومنه األذنانِ  :الّثالُث 
جلِني مع الكعبنيِ  غسُل  :الرابعُ    .ي القدمِ مها العظامِن النّاتئاِن من جانبَ و. الرِّ

غسَل الوجَه أوًال, ثّم تيُب بني أعضاِء الوضوِء; بأن يالّرت  :اخلامُس 
  .اليديِن, ثّم يمسَح الرأس, ثّم يغسَل الّرجلنيِ 

والعضِو   يفصَل بني غسِل ُعضوٍ واالُة بني األعضاِء; بأن الامل :الّسادُس 
  .ي قبله بفاصٍل طويلٍ الذ

@ @



 
 

 

 ١٥٣
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U@Hčõì™ìÛa@Žåä@Z 
  :سنُن الوضوِء هي

واكُ  −   أ      .السِّ
  .الوضوء الّتسميُة يف أّول − ب
ن مستيقظًا من نوم; فإّنه وإذا كا. غسُل الكّفِني يف أّوِل الوضوءِ  − ج

  .جيُب غسُلهام ثالثًا قبل أن يدخَلهام يف اإلناءِ 
بغرفٍة  قبَل غسِل الوجِه, وغسُلهامهبام  والبدءُ  ,واالستنشاُق  املضمضةُ  − د

  .واحدٍة, واملبالغُة فيهام إن كان غَري صائمٍ 
جلنيِ  − هـ   .ختليُل اللِّحيِة الكثيفِة, وأصابِع اليديِن والرِّ
جلني قبل اليرسىالتّ  − و   . يامن; وهو البدء بالُيمنى من اليديِن والرِّ
ْلك ; وهو إمرار اليد عىل العضو مع الامِء, أو بعده − ز   .الدَّ
  .الغسلُة الّثانيُة والّثالثُة ألعضاِء الوضوءِ  − ح
  .إسباُغ الوضوِء, واملبالغُة يف غسِل أعضاِء الوضوءِ  − ط
  .الّذكُر والدعاُء بعد الوضوءِ  − ي
 .صالُة ركعتِني بعد الوضوءِ  − ك

V@Hčõì™ìÛa@òÐ•Z 
نِن كالتايل   :صفُة الوضوِء الكامِل املشتمِل عىل الفروِض والسُّ

  .بالنّيةِ  يتلّفظَ  دون أنْ أن ينوَي الوضوَء بقلبِه,  − أ 
  .بسم اهللا: ثّم يقوَل  −ب
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زيَل ما عَلق باليديِن قبل بد أن ي وال. كّفيِه ثالَث مّراٍت ثّم يغسَل  −ج
  .الغسِل من صبغ ونحو ذلك; ممّا يمنُع وصوَل الامِء إىل البرشة

نثر بيده ثّم ُيمضمَض ويستنشَق من كفٍّ واحدٍة بيده اليمنى, ويست −د
املبالغة يف االستنشاق إال أن  يفعل ذلك ثالث مراٍت, مع. اليرسى
  .كوَن صائامً ي

منابت  ثّم يغسَل وجَهه ثالَث مّراٍت من األذن إىل األذن عرضًا, ومن − هـ 
قن طوًال, وخيلَِّل حليَته   .شعر الّرأس إىل أسفل اللِّحية والذِّ

رفِق, ن رؤوِس األصابِع إىل املثّم يغسَل يَده الُيمنى ثالَث مّراٍت م − و
ه, وخيلل بني األصابع, ثّم يغسَل يَده رفقَ ويدلك ذراَعه, ويغسل مِ 
  .اليرسى مثَل ذلك

مها من ُمقّدِم رأِسه يديِه بالامِء ثّم ُيِمرّ  ثّم يمسَح رأَسه مّرًة واحدًة; يبّل  − ز
صبَعيِْه أُ  املكان الذي بدأ منه, ثّم ُيدخل مها إىلإىل قفاه, ثّم يردّ 
بإهباميِه ظاهَر  , ويمسحهبام باطَن ُأذنيه ; فيمسحالسبَّابتني يف أذنيهِ 

  .ُأذنيه
ثّم يغسَل رجَله اليُمنى ثالَث مّراٍت من ُرؤوس ِاألصابِع إىل الكعِب,  − ح

  .ذلك ويغسَل كعبَه, وخيلَِّل بني األصابع, ثّم يغسَل رجَله اليرسى مثَل 
َ إّال اُهللا, وحَدُه ال رشيَك لُه, وأشهد أّن  أشهُد أن ّال : (ثّم يقوَل  − ط

ابني, واجعلني من  همَّ ورسوُله, اللَّ  حمّمًدا عبُده اجعلني من التَّوَّ
  ).ريناملتطهِّ 



 
 

 

 ١٥٥
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W@Hčõì™ŽìÛa@ŽœÓaìã@Z@ @
  :نواقُض الوضوِء مخسةٌ 

  ).خمرج البول والغائط(السبيلِني  اخلارُج من :األّوُل 
  .خروُج النّجاسِة من بقّيِة البدنِ  :الّثاين

  .زواُل العقِل أو تغطيُته بجنوٍن, أو سكٍر, أو إغامٍء, , أو نومٍ  :الّثالُث 
  .مسُّ الفرِج بشهوٍة  :الّرابعُ 

ُة عن اإلسالمِ  :اخلامُس  دَّ   .الرِّ

WאאW 
QH@čõì™ŽìÛa@flõbäqc@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ŽÑíŠÈm@Z@ @

ْجِل من جلٍد ونحِوه, ومجُعه ُس لبَ هو ما يُ : فُّ ــاخلُ  ويلحق . ِخفاٌف : عىل الرِّ
جلِني من صوٍف ونحِوه باخلّفني كلُّ ما   .يلبُس عىل الرِّ
ر, إمراُر اليد املبلولة بالامء عليهام بنيَّة التط :باملسِح عىل اخلّفنيِ ويقصُد  هُّ

جلنيِ    .ويسُقُط عنه غسُل الرِّ

RH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ŽáØy@Z@ @
; ختفيفًا منه عىل عباِده, ودفعًا للحرِج واملشّقِة عنهم,  هو رخصٌة من اهللا 

وإذا كان اإلنسان البًسا للخّفِني كان املسُح عليهام أفضَل من نزِعهام وغسِل 
جلني; ألّن النّبيَّ  ضدَّ حالِه التي عليها قدماُه; بل إن كانتا مل يكْن يتكلُف  ملسو هيلع هللا ىلصالرِّ

  .يف اخلّفني مسَح عىل اخلّفِني, وإن كانتا مكشوفتني غسَل القدمني
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SH@@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ñČ†ß@Z@ @
  .جيوُز املسُح عىل اخلّفِني يومًا وليلًة للمقيِم, وثالثَة أّياٍم بلياليهنَّ للمسافرِ 

لبِس اخلّفِني عىل طهارٍة, وتنتهي بعد يوٍم وتبدُأ مّدُة املسِح من احلدِث بعد  
اثنتاِن (بالنسبة للمقيِم, وبعد ثالثِة أّياٍم ولياليهّن ) أربٌع وعرشوَن ساعةً (وليلٍة 

  .بالنسبِة للمسافرِ ) وسبعوَن ساعةً 

TH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ÂëŠ‘@Z@ @
  :يشرتُط يف املسِح عىل اخلفِّ ما ييل

  .هارٍة كاملةٍ أن يكوَن ملبوسًا عىل ط −   أ  
أن يكوَن اخلفُّ مباحًا, وال يكوَن مغصوبًا, أو مرسوقًا, أو حريرًا  − ب

  . بالنّسبِة للّرجالِ 
  . أن يكوَن طاهرًا, وال يكون مصنوعًا من جلد خنزيٍر, أو كلٍب, أو ميتةٍ  − ج
جلِ  − د   .أن يكوَن ساترًا للمفروِض غسُله من الرِّ
  . َة حتَتهأن يكوَن صفيقًا, ال يصُف البرش − هـ
  .أن يكوَن املسُح يف املّدِة املحّددِة رشعاً  − و

UH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@òÐ•@Z@ @
, دوَن أسفِله, وعقبِه   .املحلُّ املرشوُع مسُحه هو ظاهُر اخلفِّ

مها أن ي :وكيفيُة املسِح  ضَع يديِه مبلولتِني بالامِء عىل أصابِع رجليِه, ثم يمرَّ
جَل اليُرسى باليدِ إىل أّوِل ساِقه; يمسُح الرِّ  الُيرسى,  جَل اليُمنى باليِد اليُمنى, والرِّ

ُر املسَح    .مّرًة واحدًة, وال يكرِّ
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VH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ŽpýİjßZ@ @
  :يبطل املسُح عىل اخلّفِني بأحِد ثالثِة أشياءَ  
  .إذا ُوجَد ما يوجُب الغسَل; كاالحتالِم وغِريه −  أ 
  . انقضاُء مّدِة املسِح  − ب
  .نزُع اخلّفنيِ  −ج 

للمسلم أن يمسح عىل جوربيه, مراعيًا الرشوط السابق ذكرها يف ويرشع 
املسح عىل اخلفني; فال يمسح عىل اجلوربني إذا كانا رقيقني , أو خمّرقني, أو غري 

  .ساترين ملحل الفرض من القدمني

W@Hčñj¦a@óÜÇ@Ž|½a@Z@ @
 −ُف ونحومها تربُط عىل الكرسِ أعواٌد ولفائ: وهي−جيوُز املسُح عىل اجلبريِة 

امِد الذي يكوُن عىل اجلُرِح, وعىل الّلصوِق الذي ُجيعُل  أثناَء الوضوِء, وعىل الضِّ
عىل − عىل الُقروِح, يف احلدِث األصغِر واألكِرب; برشِط أن تكوَن عىل قدِر احلاجِة 

عليها  , وُيمسُح عىل مجيِع اجلبريِة, وليس للمسِح −الكرس أو اجلرح وما قرب منه
مُ وقٌت حمّدٌد, بل يمسح عليها إىل نزِعها, أو بُ   رِء ما حتتها, وال يشرتُط تقدُّ

ها   .الّطهارِة عىل شدِّ

WאW 
QH@ÝÌÛa@ŽÑíŠÈm@Z@ @

  .استعامُل ماٍء طهوٍر يف مجيِع البدِن عىل صفٍة خمصوصٍة; سيأيت بياهنا
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١٥٨

RH@ÝÌÛa@ŽáØy@Z@ @
 s﴿: لقوِل اهللا تعاىل ِم عند وجوِد موجبِه;الغسُل واجٌب عىل املسل

t u v w x  y z { | } ~ � ¡ ¢   £    
عِ « :ملسو هيلع هللا ىلص, وقوِل النّبّي ]٤٣: النساء[ ﴾ ¦ ¤¥ بَ َرْ ا األْ بِهَ عَ َ شُ لَسَ بَنيْ ا جَ إِذَ

لُ  بَ الْغُسْ جَ دْ وَ قَ ; فَ تَانَ ِ تَانُ اخلْ ِ مسَّ اخلْ   .]رواه مسلم[ »وَ

SH@ÝÌÛa@ŽpbjuìßZ@ @
  :غسِل سّتُة أشياَء; هيموجباُت ال

والنّائُم يغتسُل بمجرد رؤيِة . خروُج املنيِّ دفقًا بلّذٍة من رجٍل أو امرأةٍ  − أ 
, وإن كان ال يذكُر احتالماً    .املنيِّ

َكرِ −تغييُب احلَشفِة  − ب   .يف فرِج املرأةِ  −رأُس الذَّ
  .موُت املسلِم, إال شهيَد املعركِة; فإّنه ال ُيغّسُل  − ج
  .وهو اخلارُج من رحِم املرأِة بعد البلوغِ . دِم احليضِ  انقطاعُ  −  د
  .وهو اخلارُج من رحِم املرأِة بسبِب الوالدةِ . انقطاُع دِم النِّفاس − هـ

TH@òČjzn½a@ŽÞbËþaZ@ @
املحافظُة  هناك مجلٌة من األغساِل اّلتي ال جتُب عىل املسلِم, ولكن يستحبُّ له

  :عليها, ومنها
  .الِة اجلمعةِ االغتساُل لص −  أ 
  .االغتساُل لصالِة العيدِ  − ب
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  .بحٍج أو عمرةٍ  االغتساُل لإلحرامِ  − ج
  .االغتساُل لدخوِل مّكةَ  − د
  .االغتساُل للوقوِف بعرفةَ  − هـ
  .االغتساُل من غسِل املّيِت  − و
  .االغتساُل من اإلغامءِ  − ز
  .االغتساُل للدخول يف اإلسالم −ح

UH@ÝÌÛa@ŽëŠÏZ@ @
  :فروُض الغسِل هي

 ,نفاساً  حيضًا, أو رفَع احلدِث; سواء كان جنابًة, أو وهي أن ينوَي : النّيّةُ  −  أ 
  .أو ينوَي ما أراده من غسٍل مستحبٍّ 

ويشمُل إيصاَل الامِء إىل ظاهِر البدِن وباطنِه; كالفِم, تعميُم البَدِن بالامِء,  − ب
ِة, وما حتت الذقن, واإلبطني, وما بني َّ األليتني, وباطن  واألنِف, والرسُّ

  .إلخ...الركبة
 .إىل أصولِهِ  الامءِ  ختليُل الّشعِر; إليصالِ  − ج 
  .نقُض املرأِة شعَرها يف غسِل احليِض والنّفاِس, ال يف غسِل اجلنابةِ  − د 

VH@ÝŽÌÛa@ŽåäZ@ @
  :سنُن الغسِل هي

  .»بسم اهللا«: وهي قوُل : الّتسميةُ  − أ 
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  .غسُل الكّفِني ثالثاً  − ب
  .البدايُة بإزالِة األَذى, مع دلِك يِده وغسِلها − ج
  .الوضوُء قبَل االغتسالِ  − د
  .صبُّ الامِء عىل الّرأِس ثالثاً  − هـ
  .الّتيامُن يف غسِل رأِسه, وسائِر جسِدهِ  − و
  .بإمراِر اليِد عىل سائِر اجلسدِ  الّتدليُك  − ز
  .الّرجلِني بمكاٍن آخرَ  غسُل  − ح
  .االقتصاُد يف الامِء, وعدُم اإلرساِف فيهِ  − ط
عاُء يف آخرِ  − ي   .; كالوضوءِ الغسل الذكُر والدُّ

WH@ÝŽÌÛa@òÐ•Z@ @
  .كامٍل, وصفُة إجزاءٍ صفُة : للغسِل صفتان

ننِ  :صفُة الغسِل الكاملِ  :أوالً    .وهو املشتمل عىل الفرائِض والسُّ
  .أن ينوَي الغسَل بقلبِه −
َي, ويغسَل يدْيِه ثالثاً  −   .ثم يسمِّ
  .ثّم يغسَل فرَجه بشاملِه, ويغسَلها بالامِء والّصابوِن; ليزيَل ما هبا من َأذًى  −
جلِني ثّم يتوّضَأ ُوضوءًا كامالً  − , مع غسِل رجَليِْه, وأحيانًا يؤّخُر غسَل الرِّ

  .إىل آخِر الُغسلِ 
ثّم يُصبَّ عىل رأِسه ثالَث حفناٍت بيديِه; يبدأ بشقِّ رأِسه األيمِن, ثّم  −

  .َي أصوَلُه بالامءِ روِّ األيِرس, ثّم األوسِط, وخيّلل شعَره حّتى يُ 
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دلَك بدَنه سِل مّرًة واحدًة, ويستحبُّ أن يتيامَن, وأن يثّم يعّم بدَنه بالغ − 

  .إليهِ  بيدْيِه; ليصل الامءُ 

  .ثّم يأيت باألذكاِر الواردِة ِيف الوضوءِ  −

يَع بدنِِه, مع أن ينوَي, ويُعمَّ بالامِء مج: وهو :صفُة الغسِل املجِزئ: ثانياً 

  .واالستنشاِق  املضمضةِ 

XH@@fl×c@bq†y@čt†a@óÜÇ@ŽâŽŠ°@bßZ@ @
  :حيرُم عليه ما ييل

  .الصالةُ  −  أ 

  .الطواُف بالكعبةِ  − ب

  .املكُث يف املسجدِ  − ج

  .مسُّ املصحِف الّرشيِف  − د

  .قراءُة القرآِن الكريِم  − هـ

WאW 
QH@áşàînÛa@ŽÑíŠÈmZ@ @
  .سُح الوجِه واليديِن برتاٍب َطهوٍر عىل وجٍه خمصوٍص; سيأيت بياُنهم

RH@áşàînÛa@ŽáØy@Z@ @
ُع له ; ُرش أو عجز عن استعامله توّضَأ للّصالِة أو غِريها, ومل جيْد ماءً من أراَد أن ي

ُم, وهو رخصٌة من اهللاِ  E D C B A ﴿: عاىلقال تلعباِده;  التيمُّ
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١٦٢

H G F N M L K J I    P O
T S RQ  WV U Y X Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c 

d e f g h i j k l m n o 
p r s t u v w x y z { | } 

  .]٦: الامئدة[﴾ ̀  _    ~
ورُ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النّبيُّ  عِيدَ الطَّيِّبَ طَهُ , إِنَّ الصَّ لِمِ ْ  املُسْ إِنْ ملَ ِ وَ َ جيَ رشْ نِنيَ  دِ املَاءَ عَ , سِ

دَ  جَ ا وَ إِذَ يُ املَاءَ فَ  فَ هُ لْ سَّ ٌ مِ ريْ لِكَ خَ إِنَّ ذَ ; فَ هُ تَ َ   .]رواه أبو داود والّرتمذيُّ [ »بَرشَ
ُم بالّرتاِب ونحِوِه رافٌع للحدِث فالتَّ  كالامِء إىل زواِل العذِر  − األصغِر واألكربِ − يمُّ

ُمه اّلذي من أجلِه تيّمَم, أو وجوِد الامِء; فإذا زاَل العذُر , أو ُوجد الامُء بطَل    .تيمُّ

SH@_@ŽáşàîČnÛa@éÛ@ŽÊŠ’í@åß@ @
  .وُل إليهعادُم الامِء; إّما لفقِده, أو لبعِده, وال يمكنه الوص −  أ 
  .اخلائُف من استعامِل الامِء ملرٍض يف اجلسِم, أو شّدِة بردٍ  − ب
  .وخاَف العطَش  −أو رشِب غِريه−من كان معه ماٌء حيتاُجُه لرشبِه  −  ج

  وإذا مل جيْد من الامِء ما يكفيِه يف وضوِئه أو غسلِه; فإّنه يتوّضُأ بام وَجد, 
  .لألعضاِء اّلتي مل يصْل إليها الامءُ  أو يغتسُل إن كان عليه جنابٌة, ثم يتيّممُ 

TH@áşàînÛa@ŽëŠÏZ@ @
ِم هي   : فروُض التيمُّ

  .بتيّممه رفَع احلدِث عنه النّيُة; فينوي −  أ 
  .مسُح الوجهِ  − ب
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  ).هو مفصُل اليدِ : الّرسغُ (ِني إىل الّرسغِني مسُح الكفّ  −  ج
  .املواالُة بني مسِح الوجِه واليدينِ  −  د

UH@áşàîČnÛa@ŽåäZ@ @
ِم هي   :سنُن الّتممُّ

  . »بسِم اهللاِ «: التسميُة, وهي قوُل  −   أ 
  .الرتتيُب بني مسِح الوجِه واليدينِ  − ب
  .ختليُل األصابعِ  −  ج
  .ق هبام يشٌء من األرضِ اليدين إذا علِ  نفُخ أو نفُض  − د 

VH@áşàîČnÛa@òÐ•@Z@ @
َي, ويرضَب األرَض بكّفيِه رضبًة واحدًة, ثّم يمسَح هبأن ي ام نوَي, ثّم ُيسمِّ

هام ببعٍض من أطراِف األصابِع إىل مفصِل الكفِّ وجَهُه, ويمسَح الكفْنيِ بعَض 
  .من الذراعِ 

WH@áşàînÛa@ŽpýİjßZ@ @
ُم بأحِد أمرينِ    :يبطُل التيمُّ

  .ّممُ يالعذِر اّلذي من أجِله رشع التَّ  وجوُد الامِء, أو زواُل  :األّوُل 
وجوُد ناقٍض من نواقِض الوضوِء, أو نواقِض الغسِل الّسابقِة; ألّن  :الّثاين

  .الّتيّمَم بدٌل عن الُوضوِء والُغسِل, وناقُض األصِل ناقٌض لبدلِه
تيّمَم وصّىل, ثّم وجد الامَء أو قِدر وإذا فقد املسلُم الامَء أو عجز عن استعاملِِه ف
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١٦٤

  .عىل استعاملِه بعد الفراِغ من الصالِة; فإّنه ال ُيعيُد الّصالَة, ولو كان الوقُت باقياً 
ووجَب  أما إذا َوَجَد الامَء, أو َقِدَر عىل استعامله يف أثناء الصالة; بطلت صالته,

  .عليه التطهر بالامء

XH@@åí‰ìèİÛa@č†ÓbÏ@ŽáØyIb½alaŠČnÛaë@õZH@ @
اَب, ومل يستطِع احلصوَل عليهام, أو وجَدمها  إذا مل جيِد املسلُم الامَء وال الرتُّ
يستطيُع  ولكْن عَجز عن استعامِهلام; فإّنه ُيصيلِّ عىل حسِب حالِه; كاملربوِط اّلذي ال

مَ    .الوضوَء وال الّتيمُّ



 

 ١٦٥

 
 

 
 

א 

 

WאW 
عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة, مفتتحة بالتكبري, خمتتمة  : الصالة

  .ويأيت تفصيل ذلك فيام ييل إن شاء اهللا تعاىل  .بالتسليم 

WאW 
وهي عمود , الم بعد الشهادتني, وأظهر شعائرهالصالة أعظم أركان اإلس 

 ملسو هيلع هللا ىلصٍد ىل نبيه حمموقد فرضها اهللا تعاىل ع. ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم; كام أخرب رسول اإلسالم 
, وهذا يدلُّ عىل علوِّ منزلتها ومكانتها عند اهللا , ليلة املعراج فوق سبع سموات

; فقال اهللا ولذا جاء األمر باملحافظة عليها ,كذلك عىل أمهيتها يف حياة املسلمويدل 
  . ]٢٣٨: البقرة[ ﴾ A B C D E F G H﴿ :تعاىل

WאW 
  : منها ;وِعظم أجرها يف كثري من أحاديثه الصالة فضل ملسو هيلع هللا ىلصبنيَّ النبي 
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١٦٦

سُ « :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  مْ اتُ اخلَ لَوَ مُ  ,الصَّ ةُ إِىلَ اجلُ عَ مُ اجلُ ةِ وَ انَ  ,عَ ضَ مَ انُ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ  ,وَ
بَائِرَ  تَنَبَ الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ تُ «:  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله .  ]رواه مسلم[ »مُ يْ أَ ْرً أَرَ ا مْ لَوْ أَنَّ هنَ

مْ  كُ دِ اتٍ  ;بِبَابِ أَحَ رَّ ْسَ مَ مٍ مخَ وْ لَّ يَ نْهُ كُ لُ مِ تَسِ غْ نِهِ يشَ  ;يَ رَ نْ دَ بْقَى مِ لْ يَ    :الُواءٌ ? قَ هَ
 ْ نِهِ يشَ نْ دَرَ بْقَى مِ الَ  .ءٌ الَ يَ سِ  :قَ مْ اتِ اخلَ لَوَ ثَلُ الصَّ لِكَ مَ و اهللا ;فَذَ حُ ِنَّ  يَمْ ا هبِ طَايَ  »اخلَ

َرنُ  . ]رواه البخاري ومسلم[   .الوسخ: والدَّ

אWאאאאW 
, )ركعتان( الفجر :هي ;عدد الصلوات املفروضة مخس صلوات يف اليوم والليلة

العشاء , )ركعات ثالث(املغرب , )أربع ركعات( العرص, )أربع ركعات( الظهر
ولكل صالة من هذه الصلوات وقت حمدد ُتؤدَّى فيه ; قال اهللا ) . أربع ركعات(
مفروضًا  :يعني .]١٠٣ :النساء[ ﴾s  t u v w x y﴿: تعاىل

  . يف أوقات حمددة 
  :وهذه املواقيت هي كام ييل 

إىل  السامء وسطميلها عن : أي  ويبدأ وقتها بزوال الشمس :صالة الظهر ) ١
ويمتد وقتها إىل أن يصري ظلُّ كل يشء مثله يف الطول ثم ينتهي , جهة املغرب 
  .بذلك
من صريورة ظلِّ : أي , ويبدأ وقتها من هناية وقت الظهر  :صالة العرص ) ٢

  .ويمتد إىل غروب الشمس , كل يشء مثله 
الشفق  ويمتد إىل مغيب ,ويبدأ وقتها من غروب الشمس :الة املغرب ص) ٣
  .األمحر
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إىل منتصف  ويمتد ,ويبدأ وقتها من مغيب الشفق األمحر :صالة العشاء ) ٤
  .الليل
ويمتد إىل طلوع , ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق  :صالة الفجر ) ٥

  .الشمس 
فيجب عىل املسلم ; فهذه مواقيت الصلوات اخلمس التي فرضها اهللا فيها 

وال يؤخرها عنه ; فقد توعد اهللا , بحيث ال ُيصلِّيها قبل وقتها ; أن يتقّيد هبا 
 f g h i ﴿ :الوعَ  فقال جلَّ  ;تعاىل الذين يؤخروهنا عن وقتها

j k l m  ﴾]الذين يؤخرون الصالة عن أوقاهتا: أي  ;]٥−٤ :الامعون .  
لقول النبي ; وَمْن نسيها أو نام عنها فيجب عليه أن يبادر إىل قضائها عىل الفور 

َ  «:  ملسو هيلع هللا ىلص نْ نَيسِ ا  مَ هَ رَ ا ذَكَ ا إِذَ يَهَ لِّ َا أَنْ يُصَ هتُ ارَ فَّ ا فَكَ نْهَ الَةً أَوْ نَامَ عَ     . ]مسلم اهرو[ »صَ
 وأفضلها, أن أداء الصلوات يف أوقاهتا من أحب األعامل إىل اهللا وليعلم املسلم
رواه [ »اهَ تِ قْ  وَ ىلَ عَ  ةُ الَ الصَّ : الَ  اهللا? قَ ىلَ إِ  بُّ حَ أَ  لِ مَ أيُّ العَ « : ملسو هيلع هللا ىلص يُّ ـل النبـفقد ُسئ

  . ]البخاري ومسلم

W؟א 
الغ عاقل, وجتب كذلك عىل كل مسلمة بالغة جتب الصالة عىل كل مسلم ب
الكافر, وال الصغري, وال عىل  فال جتب الصالة ;عاقلة غري حائض وال ُنَفساء

ةٍ  « : ملسو هيلع هللا ىلص; لقوله , وال احلائض وال النفساءاملجنون نْ ثَالَثَ لَمُ عَ فِعَ الْقَ نِ  :رُ النَّائِمِ  عَ
ظَ  تَيْقِ سْ تَّى يَ بِ  ,حَ نِ الصَّ عَ تَ  يِّ وَ ْ تَّى حيَ لَ  ,لِمَ حَ قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ نِ املَجْ عَ .  ]رواه أبوداود[ »وَ
لْتُ « :معاذة العدوية قالت  وحلديث قُ ةَ فَ ائِشَ أَلْتُ عَ الُ احلَ  : سَ ا بَ  ائِضِ تَقْيضِ مَ
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الَ تَقْيضِ  مَ وَ وْ الَةَ  الصَّ الَتْ ? الصَّ قَ الَ :فَ مِ وَ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ كَ
الَةِ نُ  اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ   . ]رواه مسلم[ »ؤْ

دوا عليها , وُيرضبون عىل ولكن ُيْؤمر هبا األوالد إذا بلغوا سبع سنني; ليتعوَّ 
نَاءُ « : ملسو هيلع هللا ىلصتركها إذا بلغوا عرش سنني ; لقول النبي  مْ أَبْ هُ الَةِ وَ مْ بِالصَّ كُ الَدَ وا أَوْ رُ مُ

نِنيَ  بْعِ سِ ا وَ  ,سَ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ ارضْ نِنيَ وَ ِ سِ رشْ نَاءُ عَ مْ أَبْ قُ  ,هُ رِّ فَ مْ يفِ وَ يْنَهُ عِ  وا بَ اجِ  »املَضَ
  . ]رواه أبو داود[

WאW 
  : عدة رشوط هي  − صحيحة  حتى تكون −للصالة  يشرتط
  .فال تصح الصالة من الكافر : اإلسالم  )١
  ., وال السكرانمن املجنون فال تصح الصالة : العقل )٢
فال تصح الصالة من غري  ;)األصغر واألكرب( الطهارة من احلدثني )٣
ورٍ «:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  متطهر ِ طُهُ الَةٌ بِغَريْ بَلُ صَ :  األصغر واحلدث.  ]رواه مسلم[ »الَ تُقْ

هو الذي جيب منه :  واألكرب.  هو الذي جيب منه الوضوء كالبول أو الغائط
  . الغسل كخروج املنيِّ 

 s  t  u v w ﴿: لقول اهللا تعاىل: صالة دخول وقت ال )٤
x      y﴾ ]فال تصح الصالة قبل دخول وقتها. ]١٠٣ :النساء .  
B ﴿: لقول اهللا تعاىل: سرت العورة مع القدرة بيشء ال يصف البرشة  )٥

 F E D CG  H ﴾]وعورة الرجل . عند كل صالة: أي  ;]٣١ :األعراف
  .كلها عورة إال وجهها وكفيها واملرأة. البالغ ما بني الّرسة والركبة



 
 

 

 ١٦٩

א ©¨

وخيلو منها , وذلك بأن يبتعد عنها املصيلِّ  :اجتناب النجاسة مع القدرة  )٦
  .متامًا يف بدنه وثوبه واملكان الذي يقف عليه للصالة 

فة  − استقبال القبلة  )٧  w﴿: لقوله تعاىل :مع القدرة − وهي الكعبة املرشَّ
x y z   {  ﴾]١٤٤ :البقرة[ .  
 ...وذلك بأن ينوي بقلبه أنه يصيل الظهر مثالً أو العرص أو املغرب: نية ال )٨

َ « : ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا ; لقول النبي  امَ األْ لُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّ امَ وال ُيرشع .  ]رواه البخاري ومسلم[ »عْ
  .مل يكن يتلفظ هبا  ملسو هيلع هللا ىلصالتلفظ هبا ; ألن النبي 

. إذا كان مميِّزًا  فتصح الصالة من الصبي دون البلوغ: متييز الصبّي  )٩
  .هو َمْن بلغ سبع سنوات , أو يستطيع أن ُيميِّز بني العادة والعبادة : واملميِّز 

WאW 
ن منها الصالةاألقوال وا: واملراد هبا وهي أربعة عرش , ألفعال التي تتكوَّ
  سهوًا  لو تركها املصيل حتى وإال مل تصح الصالة, هبا مجيعًا بد من اإلتيان  ركنًا ال

  . أو جهالً 
  : وهذه األركان هي 

أما يف .  إذا كان قادرًا عىل القيام − يف صالة الفريضة−  أن يصيل قائامً  )١ 
  . فيها القيام صالة النافلة فال يلزم

ل الصالة  :تكبرية اإلحرام  )٢ ّ أكرب:وهي أن يقول يف أوَّ وال جيزئه . ا
  .غريها 
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                   .ة قراءة الفاحت )٣
  .الركوع  )٤
  .الرفع من الركوع واالعتدال قائًام  )٥
, واليدان ,اجلبهة مع األنف :ويكون عىل سبعة أعضاء هي :السجود )٦
  .والقدمان  ,والركبتان
            .الرفع من السجود  )٧
  .اجللوس بني السجدتني  )٨
  . الطمأنينة والسكون يف أداء هذه األركان )٩
خر الصالة قبل آوذلك بأن يقول يف :  التشهد األخري واجللوس له )١١, ١٠

َلَواُت َوالطَّيِّبَ  التَِّحيَّاُت هللاِ : (السالم وهو جالس  الُم َعَىل النَّبِيِّ َوالصَّ  اُت , السَّ
الُم َعَليْنَا َوَعَىل ِعَباِد اهللاِ  َوَرْمحَُة اهللاِ  اِحلَني , أَ  َوَبَرَكاُتُه , السَّ َ إِال الصَّ ْشَهُد َأْن ال هلِإَ

دًا َعبُْدُه َوَرُسوُله   ) .اهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ
اللهّم ( :وذلك بأن يقول بعد التشهد األخري:  ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي )١٢

للَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ا(: واألفضل أن يأيت بالصيغة الكاملة وهي .  )صلِّ عىل حممد
ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ  إِنََّك َمحِيٌد َجمِيٌد ,  ,َكَام َصلَّيَْت َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل آِل إِْبَراِهيمَ  ,دٍ ُحمَمَّ

دٍ  ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ  ,َكَام َباَرْكَت َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل آِل إِْبَراِهيمَ  ,اللَُّهمَّ َباِرْك َعَىل ُحمَمَّ
  . )إِنََّك َمحِيٌد َجمِيد
بعد االنتهاء من التشهد والصالة عىل  −ن يقول مرتني وهو أ: التسليم  )١٣

  . )السالم عليكم ورمحة اهللا(:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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وسيأيت تفصيل .  عىل هذا النحو الذي ُذكرهبذه األركان ُمرتَّبة  أن يأيت) ١٤
  .ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف صفة الصالة 

WאW 
, صالته تحب للمصيل أن يأيت هبا يفيس التي األقوال واألفعالوهي جمموعة  

ء عليه هبا فال يش وإن مل يأت, ره فإذا أتى هبا ُأثيب عليها وكانت زيادة يف أج
  .وصالته صحيحة 
  :  يهفأما سنن األفعال ف,  وسنن أقوال, سنن أفعال :  وهذه السنن نوعان

عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع ; إىل الكتفني أو إىل األذنني رفع اليدين )١
  .وعند القيام إىل الركعة الثالثة  ,وعند الرفع منه 
أو عىل ذراعه اليرسى,  ,اليرسىاليد  كفاليمنى عىل اليد  كف وضع) ٢
  .يف حال القيام  عىل صدره ووضعهام
            .النظر إىل موضع سجوده  )٣
  .وضع اليدين عىل الركبتني يف الركوع  )٤
  .فال خيفضه وال يرفعه ;  وَجْعُل رأسه حياله, مد ظهره يف الركوع معتدًال  )٥
جوِد من األرِض  )٦   .متكُني أعضاِء السُّ
وذلك بأن يباعد عضديه عن  :عن جنَْبيْه يف السجود  هِ ُضديْ ُجمافاُة ع )٧
  .وفِخَذْيه عن ساقيِه , وكذا يباعد بطنه عن َفِخذيه  ,جنبيه 
جدتني ويف التَّشهِد األوِل  )٨ وذلك بأن  :االفرتاُش عند اجللوس بني السَّ

  .ويضع يديه عىل فخذيه, وينصب اليمنى, وجيلس عليها , ىيفرش رجله اليرس
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ُك يف التشهد األخري )١٠ , وذلك بأن جيعل مقعدته عىل األرض  :التَّورُّ
  . , وينصب رجله اليمنى األيمن ورجله اليرسى حتت فخذه وساقه

  :  يهوأما سنن األقوال ف
ا بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة وذلك بأن يدعو رس  :ُدعاُء االستفتاِح  )١
سبحانك ( :ومنها ,هبا يف هذا املوطن يدعو ملسو هيلع هللا ىلصاألدعية التي كان النبي  الفاحتة بأحد

ك  ,وتبارك اسمك , اللهم وبحمدك    . )وال هلإ غريك, وتعاىل َجدُّ
  .قبل قراءة الفاحتة  )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(قول  )٢
  .ة بعد التعّوذ وقبل قراءة الفاحتة البسمل )٣
   .بعد االنتهاء من الفاحتة  )آمني(: قوُل  )٤
; وذلك يف صالة الفجر, ما تيّرس من القرآن بعد الفاحتةأو قراءُة سورة  )٥

  .والركعة األوىل والثانية من بقية الصلوات اخلمس
اجلهر بالقراءة يف ركعتي الفجر, والركعة األوىل والثانية من صالة ) ٦

  .املغرب والعشاء, واإلرسار بالقراءة فيام عدا ذلك من الركعات
فيكربِّ عند الركوع, النتقال من هيئة إىل هيئة أخرى يف الصالة; التَّكبري عند ا) ٧

أما . وهكذا... وعند السجود, وعند الرفع منه, وعند القيام إىل الركعة التي تليها
  .− كام سبق− تكبرية اإلحرام; وهي التي تكون يف أول الصالة; فهي ركن 

  . ثالث مرات أو أكثر يف الركوع )سبحان ريب العظيم( :قول )٨
; وذلك عند − سواء كان إمامًا أو منفرداً − )سمع اهللا ملن محده( :قول )٩

  .الرفع من الركوع
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وذلك  ;− سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفرداً  −  )ربنا ولك احلمد: (قول) ١٠
َام  ِمْلءَ : (ويستحب له أن يزيد عليه فيقول). سمع اهللا ملن محده(بعد قول  َواِت السَّ

أو يزيد غريها مما ثبت  , )ٍء َبْعدُ َما ِشئَْت ِمْن َيشْ َواألَْرِض َوِمْلَء َما َبيْنَُهَام َوِمْلَء 
  . ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
  . ثالث مرات أو أكثر يف السجود )سبحان ريب األعىل(: قول )١١
  .بني السجدتني  ), رب اغفر يلرب اغفر يل( :قول )١٢
ومن  ,والتعوُذ من عذاب جهنم , الدعاء بعد التشهد األخري وقبل السالم  )١٣

جال , ومن فتنة املحيا واملامت , عذاب القرب    .ومن فتنة املسيح الدَّ

WאW 
بعد أن بيَّنا أركان الصالة وسننها القولية والفعلية جيدر بنا أن نذكر صفة 

النصوص من  االصالة كاملة مشتملة عىل تلك األركان والسنن حسبام وردت هب
 : ملسو هيلع هللا ىلص; لتكون قدوة للمسلم يف صالته ; عمالً بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلصصفة صالة النبي 

  :وإليك سياق ذلك ,  ]رواه البخاري ومسلم[ »يلِّ صَ  أُ وينِ مُ يتُ أَ  رَ امَ وا كَ لُّ صَ «
ورفع يديه إىل , إذا قام إىل الصالة استقبل القبلة  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا  
  . اهللا أكرب: وقال ,  القبلة امواستقبل ببطون أصابعه, أو إىل أذنيه  كتفيه

ويضعهام  ,األيرس هـعارذ وأ ىرسيال ه اليمنى عىل كف يدهدـيضع كف يم ـث 
  .عىل صدره 

  ).وقد مرَّ يف السنن القولية(ثم يدعو بدعاء االستفتاح  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم , أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  :ثم يقول 
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  .آمني : ل فإذا ختمها قا, ثم يقرأ فاحتة الكتاب  
   )ومتوسطة تارة, وقصرية تارة, طويلة تارة(بعد ذلك سورًة ثم يقرأ  

نَّة كام−  وكان جيهر , راءة الفجر أكثر من سائر الصلواتوكان يطيل ق, − وردت به السُّ
وُيرسُّ , والثانية من صالة املغرب والعشاءبالقراءة يف صالة الفجر والركعة األوىل 

  .وىل من كل صالة أكثر من الثانيةوكان ُيطيل الركعة األ, القراءة فيام سوى ذلك
وخيرُّ , اهللا أكرب: ثم يقول ,عهام عند تكبرية اإلحرامثم يرفع يديه كام رف 
نُهام, يديه عىل ركبتيه مفرجتي األصابع ويضع, اكعاً ر وجيعل , وَيُمدُّ ظهره, وُيَمكِّ

  .ثالث مرات )ريب العظيم سبحان(: ويقول , ال يرفعه وال خيفضه, رأسه حياله 
ويرفع يديه كام رفعهام عند ,  )سمع اهللا ملن محده(:  ثم يرفع رأسه قائالً 
  .الركوع 

وات واألرض وملء ربنا ولك احلمد ملء السام :فإذا اعتدل قائًام قال  
  .وكان يطيل هذا االعتدال . ما بينهام وملء ما شئت من يشء بعد 

وخيرُّ ساجدًا ; فيسجد عىل جبهته وأنفه ويديه , يديه  ثم يكرب دون أن يرفع 
ويعتدل يف , ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة , وركبتيه وأطراف قدميه 

ويرفع مرفقيه عن , ويعتمد عىل كفيه, وُيَمكِّن جبهته وأنفه من األرض ,سجوده
, قيهوفخذيه عن سا, ويرفع بطنه عن فخذيه, وجيايف عضديه عن جنبيه, األرض

  . ثالث مرات )سبحان ريب األعىل(: ويقول يف سجوده
لس وجي, ثم يفرش رجله اليرسى, )اهللا أكرب(: ثم يرفع رأسه قائالً 
ربِّ  ,ربِّ اغفر يل( :ثم يقول, ويضع يديه عىل فخذيه, وينصب اليمنى, عليها
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  . )وارزقني وعافني اللهم اغفر يل وارمحني واجربين واهدين(: أو يقول ,  )اغفر يل
  .لثانية كام صنع يف السجدة األوىلويصنع يف السجدة ا, ثم يكرب ويسجد 
ًا   ; حتى يرجع  ويقعد عىل رجله اليرسى معتدالً , ثم يرفع رأسه ُمكربِّ

  .ثم ينهض معتمدًا عىل يديه إىل الركعة الثانية , كل َعظْم إىل موضعه
  .ثانية كاألوىل ويصيل الركعة ال, أخذ يف القراءة ; فإذا استتم قائًام  
ل مفرتشًا كام جيلس بني السجدتني  ويضع يده , ثم جيلس للتشهد األوَّ

ويضع إهبام يده اليمنى , ويده اليرسى عىل فخذه اليرسى, اليمنى عىل فخذه اليمنى
, وينظر إليها, ويشري بأصبعه السبابة أو حيلق هبام كهيئة احللقة, ,عىل أصبعه الوسطى

  .إىل آخر التشّهد ... ات والطيباتوالصلو, التحيات هللا :ويقول
وُخيَففهام عن األوىل , فيصيل الركعة الثالثة والرابعة , ثم ينهض مكربًا  
  .ويقرأ فيهام بفاحتة الكتاب, والثانية 

كاً ثم جي  د األخري ُمتََورِّ , األرض وذلك بأن جيعل مقعدته عىل ;لس للتشهُّ
  .اليمنى  وينصب رجله,  األيمن ورجله اليرسى حتت فخذه وساقه

ُهمَّ ا( :ويزيد عليه هنفسالتشهد األول وهو , ثم يتشهد التشهد األخري  للَّ
دٍ  ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ يَْت َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل آِل إِْبَراِهيمَ  ,َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ إِنََّك  ,َكَام َصلَّ

ٍد َوَعَىل  ُهمَّ َباِرْك َعَىل ُحمَمَّ دٍ  َمحِيٌد َجمِيٌد , اللَّ َكَام َباَرْكَت َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل  ,آِل ُحمَمَّ
  . )إِنََّك َمحِيٌد َجمِيد ,آِل إِْبَراِهيمَ 

ومن فتنة املحيا  ,ومن عذاب القرب ,يستعيذ باهللا من عذاب جهنمثم  
  .الدنيا واآلخرة ويدعو بام أحبَّ من خري, ومن فتنة املسيح الدجال ,واملامت
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١٧٦

  .وعن يساره كذلك. يكم ورمحة اهللالسالم عل: ثم ُيسلِّم عن يمينه فيقول 
, ومنك السالم, أنت السالم اللهم, )ثالثاً (ستغفر اهللا أ :فإذا سلَّم قال  

له امللك  ,ال هلإ إال اهللا وحده ال رشيك( :ثم يقول  .اإلكرام تباركت يا ذا اجلالل و
وله  ,له النعمة ,ال هلإ إال اهللا وال نعبد إال إياه ,وهو عىل كل يشء قدير ,وله احلمد
  . )الكافرون ال هلإ إال اهللا خملصني له الدين ولو كره ,وله الثناء احلسن ,الفضل

وحيمد اهللا ثالثًا , )سبحان اهللا: وليق(ح اهللا ثالثًا وثالثني مرة ثم يسب 
; )اهللا أكرب: يقول(ويكرب اهللا ثالثًا وثالثني مرة , )احلمد هللا: يقول(وثالثني مرة 

له  , إال اهللا وحده ال رشيك لههلإال : (ثم يقول متام الامئة ,فهذه تسعة وتسعون
  .  )وهو عىل كل يشء قدير ,وله احلمد ,امللك

אWאW 
  : بطل الصالة وجيب عىل املصيل أن يعيدها إذا فعل أمرًا من األمور التالية ت 
  . , من غري عذرالسابقةالصالة ترُك رشٍط من رشوط  )١
وسيأيت بيان ذلك يف  ., أم سهواً عمدًا  سواء تركه ;ترك ركٍن من أركاهنا  )٢

  .سجود السهو
  .األكُل أو الرشُب عمًدا  )٣
  .الكالُم عمًدا  )٤
ِحُك  )٥   .الضَّ
  .العمل الكثري واحلركة الكثرية من غري أعامل الصالة  )٦
د زيادِة ركٍن فِ  )٧   .يف الصالة ; كزيادة ركوع أو سجود ونحو ذلك  يلٍّ عْ تعمُّ
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 אWאW   
وَتدبُّر لام  ينبغي عىل املصيل أن يصيل بخشوع وخضوع وإقبال عىل اهللا 

ُهتا, والصالة بال خشوع ه من القرآن يف صالؤيقر ته, فاخلشوع روح الصالة ولذَّ
: فقال جلَّ وعال  ;كاجلسد بال روح , وقد أثنى اهللا عىل اخلاشعني يف صالهتم

﴿A B C D E F G H I ﴾]٢−١ :املؤمنون[ .  
السيام مع , ومع ذلك فاإلنسان يف صالته ُمَعرَّض للسهو والنسيان والذهول 

ش عليه صالته بالوسوسة , وتذكريه بأمور الدنيا حرص الشيطان عىل أن ُيشوِّ 
فيرتتب عىل ذلك أحيانًا زيادة يف الصالة , أو نقص فيها , أو شك هل  ;وإشغاله هبا 
  نقص? وزاد أ

للمصيل إذا حدث له يشء من ذلك يف الصالة أن يسجد  لذلك رشع اهللا 
, للنقصان وجرباً , رغامًا للشيطانإ; آخر صالته سجدتني كسجديت الصالة يف

وفيام ييل . وهذا السجود هو ما يسميه العلامء بسجود السهو, وإرضاًء للرمحن
  :  توضيح ألحكامه

الشك  الزيادة يف الصالة, النقص منها, :أمور ثالثة سجود السهو يكون عند
  : يف الزيادة أو النقصان

أو  كأن يزيد ركوعاً  ;يف صالته فعالً من أفعال الصالة فإذا زاد املصيل 
فإذا علم بالزيادة وهو . فيجب عليه أن يسجد للسهو  ;سجودًا أو قيامًا أو قعوداً 

  .يف الصالة وجب عليه أن يرتكها ويكمل صالته ويسجد للسهو 
 املرتوك فإن كان هذا ;; بأن ترك منها شيئاً أما إذا نقص من الصالة سهواً  
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١٧٨

وال يغني عنه , د صالته , مل تنعق وكان هذا الركن هو تكبرية اإلحرام, ركنًا 
   .فعليه أن يكرب تكبرية اإلحرام ويدخل يف الصالة من جديد ;سجود السهو 

فإن َذَكَر  ;كركوع أو سجود, وإن كان املرتوك ركنًا غري تكبرية اإلحرام 
فحينئٍذ جيب عليه أن يعود فيأيت ; هذا املرتوك قبل أن يبدأ يف قراءة ركعة أخرى

وإن ذكره بعد أن بدأ يف . ده وُيْكمل صالته ويسجد للسهوبع هبذا املرتوك وبام
وحينئٍذ جيعل الركعة التي , بطلت الركعة التي تركه منها, رىقراءة ركعة أخ

  . تليها مكاهنا , ويكمل صالته ويسجد للسهو
ِك ركعة كاملةدُّ فإنه يع ;كن املرتوك إال بعد السالموإن مل يعلم بالرُّ   ; ه َكَرتْ
, أتى أو بعدها بمدة يسرية , وهو باق عىل طهارته , د الصالة مبارشًة فإذا ذكره بع
أو انتقض , وإن ذكره بعد مدة طويلة, سلِّمويُ , , ويسجد للسهوبركعة كاملة

  .وضوؤه , أعاد الصالة من جديد 
ويف هذه . أن يسجد للسهو عليه ف ;هو التشهد األولكان املرتوك  وإن 

ر أنه نسيه  فحينئٍذ يلزمه  ;قائًام إىل الركعة الثالثة قبل أن يستتمَّ احلالة إن تذكَّ
أّما .فإن رجع مل تبطل صالته , ُكره رجوعه ; فإذا استتم قائًام  ه,الرجوع لإلتيان ب

  . فحينئٍذ حيرم عليه الرجوع ;إذا بدأ يف قراءة الركعة الثالثة
  ثالثاً  ىلَّ ركعتني أو ثالثًا ? أو هل ص هل صىلَّ : وأما إذا شكَّ يف صالته 

فحينئٍذ يأخذ باألقل  ;فإذا مل يرتّجح له أحد االحتاملني ...أو أربعًا ? ونحو ذلك
أما إذا غلب عىل ظنه وترجح . للسهو ويكمل صالته بناًء عليه, ويسجد سجدتني
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فحينئٍذ يعمل به, ويكمل صالته بناًء عليه, ويسجد أيضًا  ;له أحد االحتاملني
  .سجدتني للسهو 

  .جيزئه أن يسجد للسهو قبل السالم أو بعده  :تنبيه  
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; ا أن اإلنسان مهام عاش وطال عمرهاقتضت حكمة اهللا تعاىل يف هذه الدني
ى جثامنه الرتاب, وارَ فإن مصريه إىل الزوال واالنتهاء; فيقبض اهللا روحه, ويُ 

, للحساب بني يدي رب العاملني قفاً وا − يف يوم ال يعلم ميعاده إال اهللا− ليجد نفسه 
م من أقوال وأعاملفال جيد أما   .مه إال ما قدَّ
 قشعر منه جلده,يله قلبه, و ويرتجنه املوت الذي ما إن يسمعه اإلنسان إال إ

  .اً ته, ومل يعمل له حسابدَّ لذلك عُ  عدَّ خوفًا من أن يأتيه بغتة وهو مل يُ 
ذكر املوت, ويتشاغل عنه ولذا فإن من أعظم البالء أن ينسى اإلنسان 

يومًا إىل النبي  |باللهث واجلري وراء ملذات الدنيا وشهواهتا, جاء جربيل 
دُ «: فقال  ملسو هيلع هللا ىلص َمَّ ا حمُ , ! يَ هُ قُ فارِ إِنَّكَ مُ ئْتَ فَ نْ شِ بِبْ مَ أَحْ يِّتٌ , وَ إِنَّكَ مَ ئْتَ فَ ا شِ عِشْ مَ

يٌّ بِهِ  ْزِ إِنَّكَ جمَ ئْتَ فَ ا شِ لْ مَ مَ اعْ   .], واحلاكم"األوسط"اين يف رواه الطرب[ »وَ
; حمالة ر أخي املسلم هذه الساعة العظيمة, وأن كل إنسان ستأتيه ساعته التذكَّ 
فامذا أعددت للقاء ربك حني  ;]١٨٥: آل عمران[ ﴾n o p q﴿ :قال تعاىل
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عملت  اماذ َك ملوعن عِ  ?فيم أبليته بابَك وعن َش  ?يسألك عن عمرك فيم أفنيته
  !?فهل أعددت ملثل هذا اليوم جواباً  ?أين اكتسبته وفيم أنفقتهمن  الَك وعن مَ  ?فيه

; املوت من كانِ يحمِ يَ ال تظن أن مالك سينجيك, أو أن جاهك وسلطانك َس 
يستوي من مات وقد ترك وراءه أمواًال وجاهًا مع من مات  اللحظةففي تلك 

مع من يف تلك الساعة يستوي من مات وحيدًا وومل خيّلف درمهًا وال دينارًا, 
  .مات وقد أحاط به األطباء واألهل واألصحاب

لقدوم هذه اللحظة العظيمة; باإلكثار من  دوماً  ستعدياملسلم أن  عىلفينبغي 
من هذه الدنيا حمطة وأن جيعل األعامل الصاحلات, واجتناب فعل املحرمات, 

  .وجنته  ورمحته ومغفرتهإىل رضوان اهللا هتزود منها ما يوصليف ;للعبور إىل اآلخرة

WאאאW 
 ;ابتالًء واختباراً  ;ره اهللا عليه وكتبه عليهقدَّ  اإلنسان أمرٌ بوقوع املرض  إنَّ  )١

فعىل املسلم أن يرىض بقضاء اهللا, ويصرب عىل قدره, وحيسن الظن بربه; لقول النبي 
نِ «:  ملسو هيلع هللا ىلص مِ رِ املؤْ باً ألَمْ جَ لَّهُ , إِنَّ عَ هُ كُ رَ ريٌ أَمْ لَيسَ خَ ؤمنِ  , وَ دٍ إِالَّ للمُ , إِن ذَلكَ ألَحَ

تْهُ  إِنْ أَصابَ , وَ رياً لَهُ رَ , فَكانَ خَ كَ اءُ شَ َّ تْهُ رسَ رياً لَهُ  أَصابَ , فَكانَ خَ َ ربَ اءُ صَ َّ رواه [ »رضَ

مْ إِالَّ «:  ملسو هيلع هللا ىلص, وقوله  ]مسلم كُ دُ وتَنَّ أَحَ نُ الظَّنَّ باهللا الَ يَمُ ْسِ وَ حيُ هُ  . ]مسلم رواه[ »تَعَاىلَ  وَ
ال جيوز للمسلم إذا اشتد به املرض أو عظم به البالء أن يتمنى املوت;  )٢

مُ «: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  كُ دُ َّ أَحَ نَّنيَ تَمَ هُ  الَ يَ ابَ ٍّ أَصَ نْ رضُ تَ مِ الً  ;املَوْ اعِ دَّ فَ انَ الَ بُ إِنْ كَ فَ
لْ  يَقُ لْ انَتِ  :فَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ هُ ا يلِ  اللَّ ً ريْ يَاةُ خَ انَتِ وَ  ,احلَ ا كَ نِي إِذَ فَّ وَ ا يلِ  تَ ً ريْ اةُ خَ فَ  »الْوَ
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 .]رواه البخاري ومسلم[
 ;به أو عليه حق لغريه  وِيصَ يريد أن يُ  وله يشءٌ  هِ لِ َج أَ  ُقربب من أحسَّ  )٣

لَهُ «:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي يكتب وصيتهفعليه أن  تَنيِ , وَ بِيتُ لَيلَ سلِمٍ يَ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ
 َ ريدُ أَن يُويصِ ءٌ يُ هِ  يشَ أسِ ندَ رَ ةٌ عِ كتُوبَ يَّتُهُ مَ صِ وَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »فِيهِ إِالَّ وَ

 أهلهِ  من هُ َرضَ فعىل من َح  ;االحتضارِ  حلظةَ  وبلغَ  ملوُت ا إذا حرض املريَض  )٤
حتى تكون آخر كالمه من الدنيا إذا ) ال  إال اهللا( نهُ قِّ لَ , ويُ  ةِ هادَ ه بالشَّ رَ أن يذكِّ 

تِهِ الَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصفارقها; لقول النبي  لِمَ رَ كَ انَ آخِ ن كَ إِنَّه مَ وتَاكُم الَ إِلهَ إِالَّ اهللاُ ; فَ نُوا مَ لَقِّ
هُ إِ  ابَ ا أَصَ لِكَ مَ بْلَ ذَ هُ قَ ابَ إِن أَصَ , وَ رِ هْ نَ الدَّ وماً مِ نَّةَ يَ لَ اجلَ ندَ املَوتِ دَخَ  »لَهَ إِالَّ اهللاُ عِ
  . ]رواه ابن حبان[
املحترض نزول املوت به أغلقوا عينيه;  ن أهُل يقَّ وتَ  وُح إذا فاضت الرُّ  )٥

إِنَّ «: ثم قال  هضمَ غْ أَ  , هُ ُرص بَ  َشَخَص لام دخل عىل أيب سلمة وقد  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
 ُ هُ البَرصَ بِعَ بِضَ تَ ا قُ وحَ إِذَ  . ]رواه مسلم[ »الرُّ

:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;عىل من حرض امليت بعد خروج روحه أن يدعو له )٦
الَ « , ثُمَّ قَ ولُونَ قُ ا تَ ىلَ مَ نُونَ عَ مِّ ؤَ ةَ يُ إنَّ املَالئِكَ ريٍ , فَ م إِالَّ بِخَ كُ سِ فُ ىلَ أَنْ وا عَ عُ  :الَ تَدْ

 , ابِرينَ بِهِ يف الغَ قِ هُ يف عَ فْ لُ اخْ , وَ يِّنيَ دِ تَهُ يف املَهْ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ , وَ ةَ مَ لَ َيبِ سَ رْ ألَ فِ مَّ اغْ هُ اللَّ
رْ لَهُ فِيهِ  وِّ نَ , وَ هِ ِ ربْ حْ لَهُ يف قَ افْسَ , وَ بَّ العاملَنيَ لَهُ يا رَ رْ لَنَا وَ فِ اغْ  .]رواه مسلم[ »وَ

ه بيشء يسرته, حتى ال يكون سدِ ية َج ه, وتغطمِ غالق فَ إعىل أهل امليت  )٧
 ;ه هُ ووُج  هُ ى رأُس غطَّ , فال يُ مرةٍ أو عُ  مًا بحجٍّ رِ فإن كان امليت ُحمْ . عرضة للناظرين
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نُوهُ يف «:  هناقتُ  هُ تْ َص قَ يف الرجل الذي وَ  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  فِّ كَ رٍ , وَ دْ سِ وهُ بِامءٍ وَ لُ سِ اغْ
بَنيِ  وْ نِّطُوهُ  ,ثَ َ الَ حتُ بِّياً  ,وَ لَ ةِ مُ يامَ مَ القِ وْ بْعَثُ يَ هُ يُ إِنَّ , فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ رواه البخاري [ »وَ

 . ]ومسلم
 قضاء دين امليت إن كان عليه دين يفعىل أهل امليت املبادرة واإلرساع  )٨
إن مل يكن له مال جاز أن يتطوع أحد ف,  ذي تركه وقبل قسمة الرتكةمن ماله ال

 .لقضائه 

WאW 
, الباقني إذا قام به البعض سقط عن, فرض من فروض الكفايةل امليت يغست
  . يجب عىل أهل امليت املبادرة إىل غسله وتكفينه وجتهيزهف

  :مراعاة األحكام اآلتية امليت وينبغي يف غسل
 ًا ;أمين ثقةً  بأحكام الغسل, ويكون عارٌف  مسلمٌ  م لغسله رجٌل أن يتقدَّ  )١

جسده,  أو آثار عيب يف ,لمة يف وجهه; كظُ من مكروهليسرت ما يراه يف جسد امليت 
بَعِنيَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد قال , ونحو ذلك رَ اهللاُ لَهُ أَرْ فَ يهِ , غَ لَ تَمَ عَ كَ لِامً فَ سْ لَ مُ سَّ نْ غَ مَ

ةً  رَّ  . ], واحلاكم , والبيهقي" الكبري"ه الطرباين يف روا[ »مَ
, ثم أبو بذلكامليت من أوىص له امليت  الرجل أوىل الناس بتغسيل 

 .امليت , ثم ابنه , ثم األقرب فاألقرب 
تها , ثم أمها , ثم فإن كان امليت أنثى , كان أوىل الناس بتغسيلها وصيَّ  

  .ابنتها , ثم األقرب فاألقرب من النساء 
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: لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي ; جيوز لكال الزوجني أن يغسل أحدمها اآلخر  
بلِ « تِّ قَ كِ لَو مِ َّ ا رضَ تُكِ مَ لْ غَسَّ ,  "]الكربى"رواه أمحد وابن ماجه والنسائي يف [ » ...ـي فَ

يق لت أسامُء بنت ُعميٍس زوَجها أبا بكر الصدِّ   .]رواه مالك[. وغسَّ
جيوز للمرأة والرجل تغسيل امليت الذي له أقل من سبع سنوات ذكرًا  
  .كان أو أنثى

  أجانب,  الــبني رجرأة ــما, أو ياتنبأج اءــبني نس الًــرج كان امليتإذا  
له الرتاب  مُ مِّ يَ فيرضب املُ  ;مُ مَّ يَ , فإنه يُ ومل يوجد من يغسله من جنسه أو حمارمه

  .بيديه, ثم يمسح هبام وجهه وكفيه 
جيعل جيرد امليت عند غسله من ثيابه , ويوضع عليه ما يسرت عورته , و )٢

 .عن أعني الناس هيسرتيف مكان 
لِ  )٣ َ لَ أن يُ  يستحب للمغسِّ ل امليت إن سهل عليه ذلك , وإال ترك مفاص نيِّ

 .ذلك إذا خيش أن تنكرس أعضاؤه
 ِرصُ عْ , ويَ من اجللوس قريبةٍ  تى يصل إىل هيئةٍ ح امليِت  رأَس  ُل سِّ غَ املُ يرفع  )٤

 .بطنه برفق ليخرج ما به من الفضالت 
; فيلف عىل يده خرقة أو يلبس قفازًا امليت ةِ ورَ سل عَ ل بغَ يقوم املغسِّ  )٥

 .ينظر إليها  أو أن يلمسها بيده مبارشة , من غري , ورةبه العَ  ُك لِ دْ يَ 
 ;كوضوء الصالة امليَت  ُئ ي الغاسل ويوضِّ سمِّ امليت , يُ  ةِ ورَ سل عَ بعد غَ  )٦

نْها« :ملن غّسل ابنته زينب ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  وءِ مِ ضِ عِ الوُ واضِ مَ ا وَ نِهَ يامِ أْنَ بِمَ  »ابْدَ



 
 
 

 

א ©¨

١٨٦

يلف أصبعه لكن وفمه, و امليت خال الامء إىل أنف, وجيتنب إد]رواه البخاري ومسلم[
 .بخرقة مبلولة ينظف هبا أسنانه ومنخريه

لغسل  −أو شيئًا من املنظفات− رِ دْ جيعل املغسل يف الامء شيئًا من السِّ  )٧
 .ه وحليته ثالث مراتامليت, فيبدأ بغسل رأس

 ,األيرس ; فيجعل عىل شقهثم يقوم بغسل جسد امليت بدءًا باجلنب األيمن )٨
يغسل , وجيعل عىل شقه األيمن من األمام واخللف, ثم ويغسل جنبه األيمن
 .من األمام واخللف اجلنب األيرس
ثالث  وله أن يزيد عن ًا,يعيد املغسل غسل جسد امليت ثالثيستحب أن  )٩

ل ابنته ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ; أو أكثر سبع مرات بلغولو  ,إذا احتاج إىل ذلك : ملن غسَّ
ا ثَال« نَهَ لْ سِ لِكَ  ثاً اغْ تُنَّ ذَ أَيْ ا رَ لِكَ إِذَ نْ ذَ ثَرَ مِ , أَوْ أَكْ بْعاً ْساً أَوْ سَ رواه البخاري [ » ...أَوْ مخَ

 .]ومسلم
املوضع الذي  , فينظف بعد الغسل من امليت رِ ذَ إذا خرج يشء من القَ   )١٠

أما إذا خرج . كوضوء الصالة أ امليُت وضَّ بقطن, ثم يُ  شىُحي ثم  ,خرج منه القذر
 .عد تكفينه , فال يعاد غسله يشء ب
 ;يِب كافورًا أو شيئًا من الطِّ  سلة األخريةِ يف الغَ  للغاسل أن جيعَل  سنُّ يُ   )١١

ل ابنته ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  وراً «: ملن غسَّ افُ ةِ كَ ريَ ةِ األَخِ لَ سْ نَ يف الغَ لْ عَ  نْ يئاً مِ شَ  وْ , أَ اجْ
 .ئحته احلرشات طيب بارد تطرد را: والكافور . ]رواه البخاري ومسلم[ »ورٍ افُ كَ 

 .ال يف جسده وال يف كفنه  ُب طيَّ مًا , فال يُ رِ أما إذا كان امليت ُحمْ 
  أظفاره,  شعره, أو تقليمُ  ترسيُح  جالً فال يستحبُّ إذا كان امليت رَ   )١٢
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ها بعد االنتهاء من الغسل عرُ جعل َش يُ إبطه, أما املرأة ف عانته, أو نتُف  لُق أو َح 
 .فائر , وجيعل وراء ظهرها َض ثالث 
ْقُط   )١٣ إذا مل يبلغ أربعة  − وهو اجلنني الذي يسقط من بطن أمه قبل متامه− السِّ

ل وال يُ ه, فإنه ال يُ لقُ  َخ تبنيَّ أشهر ومل يَ  يف  فُّ لَ , وإنام يُ  − كام سيأيت−  عليه صىلَّ غسَّ
: ملسو هيلع هللا ىلص وُيصىلَّ عليه; لقول النبي ُل سَّ غَ , فإذا بلغ أربعة أشهر أو أكثر فإنه يُ نُ فَ دْ ويُ  ةٍ قَ رْ خِ 
ةِ « َ محْ الرَّ ةِ وَ رَ فِ هِ بِاملَغْ يْ الِدَ ى لِوَ عَ دْ يُ يْهِ وَ لَ ىلَّ عَ طُ يُصَ قْ السِّ  .]رواه أمحد وأبو داود[ »وَ

ب ; لقول النبي ل امليت أن يغتسل, وليس ذلك بواجيستحب ملن غسَّ   )١٤
لْ «: ملسو هيلع هللا ىلص تَسِ يَغْ لْ يِّتاً فَ لَ مَ سَّ نْ غَ نَّا «:  ^, وقول ابن عمر ]رواه الرتمذي وابن ماجه[ »مَ كُ

لُ  تَسِ غْ نْ ال يَ نَّا مَ مِ , وَ لُ تَسِ غْ نْ يَ نَّا مَ مِ , فَ لُ املَيِّتَ  .]رواه الدارقطني[ »نُغَسِّ

WאW    
 بام يسرت مجيع بدنه , ويكون هتكفين جيب امليت وجتفيف بدنه ليغستبعد 

  :التكفني عىل النحو اآليت 
بة توضع فوق بعضها البعض, طيَّ يكفن الرجل يف ثالث لفائف بيضاء مُ  )١

 ) .احلنوط(وجيعل بينها طيبًا خاصًا باملوتى يسمى 
إزار يغطي أسفل البدن , ومخار يغطي : أما املرأة فتكفن يف مخسة أثواب 

 .ميع اجلسد جلفتان الرأس, وقميص, ولفا
 .يوضع امليت فوق اللفائف الثالث مستلقيًا عىل ظهره  )٢
امليت حتى ال خترج منه رائحة ) مؤخرة(ليتي ب بني إِ طيَّ يوضع قطن مُ  )٣



 
 
 

 

א ©¨

١٨٨

 .كرهية , ويوضع الطيب عىل بقية جسده ومواضع السجود منه 
يوضع طرف اللفافة األوىل عىل شقه األيمن, ثم طرفها اآلخر عىل شقه  )٤
, وتسحب اخلرقة التي كانت تغطي عورته, ثم يفعل باللفافة الثانية مثل األيرس

 .ذلك األوىل, ثم الثالثة مثل
أما املرأة فيجعل عليها اإلزار أوًال , ثم القميص فوقه , ثم يوضع اخلامر عىل 

 .رأسها ورقبتها, ثم تلف باللفافتني كالرجل 
تتفرق,   حتى التعقد أطراف اللفائف من جهة الرأس ومن جهة القدمني )٥

 .ويربط بقية الكفن الذي يغطي جسد امليت برشيط يثبت أطرافه 

אWאאW 
وا صلُّ بعد االنتهاء من تكفني امليت, جيب عىل من حرضه من املسلمني أن يُ 

  :عليه, وصفة صالة اجلنازة هي
 .يوضع امليت عىل األرض إىل جهة القبلة  )١
إذا  هوسطأس امليت إذا كان رجالً , وعند ر يسن لإلمام أن يقف عند )٢

 ., و يكون رأس امليت عن يمني اإلمام كان امليت امرأة 
أن يقفوا عن يق املكان اإلمام , وجيوز عند ِض  لَف املصلون َخ  صطفُّ يَ  )٣

 ., ويستحب أن يقف املصلون خلف اإلمام ثالثة صفوفيمني اإلمام ويساره
م, يرفع يديه مع كل تكبرية, ويكرب يكّرب اإلمام أربع تكبريات وهو قائ )٤

 .املصلون خلفه



 
 

 

 ١٨٩

א ©¨

 االستعاذةبعد التكبرية األوىل سورة الفاحتة بعد  يقرأ اإلمام واملأموم 
 . والبسملة 

ىلَ آلِ (: ملسو هيلع هللا ىلصبعد التكبرية الثانية يصلون عىل النبي   عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ اللهمَّ صَ
ىلَ إِبْراهِ  لَّيتَ عَ امَ صَ دٍ , كَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ يدٌ , اللهمَّ بارِ يدٌ جمَ يمَ , إِنَّكَ محَ ىلَ آلِ إِبْراهِ عَ يمَ وَ

يدٌ  يدٌ جمَ يمَ , إِنَّكَ محَ ىلَ آلِ إِبْراهِ عَ يمَ وَ ىلَ إِبْراهِ كْتَ عَ امَ بارَ دٍ , كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ  . )حمُ
نا اللهمَّ اغفر حليِّنا وميِّ «: بعد التكبرية الثالثة يدعون للميت  غريِ صَ تنا , وَ

رِ  نا, وذَكَ بريِ كَ نا وغائِبناً وأُنثانانا وَ دِ اهِ يَيتَهُ مِ , وشَ ن أَحْ ىلَ , اللهمَّ مَ يِهِ عَ أَحْ يامنِ  نَّا فَ , اإلِ
 , المِ ىلَ اإلِسْ فَّه عَ تَوَ نَّا فَ يتَهُ مِ ن تَوفَّ هُ ومَ رَ نَا أَجْ مْ رِ ْ مَّ الَ حتَ هُ  ,اللَّهُ نَا بَعْدَ لَّ الَ تُضِ   رواه [ »وَ

نهُ , «, ]داود وأب فُ عَ عافِهِ واعْ هُ , وَ محَ رْ لهُ وارْ فِ مَّ اغْ هُ هُ اللَّ لَ خَ دْ عْ مُ سِّ وَ لَهُ وَ زُ مْ نُ رِ أَكْ وَ
هُ بِا لْ سِ اغْ دِ,ملَ وَ َ الْربَ الثَّلْجِ وَ طَايا كَام نَقَّيتَ  اءِ وَ هِ مِن اخلَ نَقِّ نَسِ  مِن األَبيضَ  الثَّوبَ وَ , الدَّ

رياً مِ  اراً خَ لْهُ دَ دِ أَبْ هِ , وَ جِ وْ رياً مِن زَ جاً خَ وْ زَ لِهِ , وَ رياً مِن أَهْ الً خَ أَهْ هِ , وَ ارِ ن دَ
ذابِ النَّارِ  ربِ أو مِن عَ ذابِ القَ هُ مِن عَ ذْ أَعِ نَّةَ , وَ هُ اجلَ لْ خِ أَدْ   .]رواه مسلم[ »وَ

وعن  عن يمينه يسلِّمثم , وال يدعو بعدها التكبرية الرابعةثم يكربِّ  
  .تسليمة واحدة, ويسلم املأموم وراءه  ميساره, وجيوز أن يسلِّ 

مع اإلمام, فعليه متابعة  تكبريات صالة اجلنازة بعُض  إذا فات املأمومَ  )٥
ويأيت بام  ,ها, ثم بعد التكبرية الرابعة يتم ما فاته منالتكبري ام أدرك مناإلمام في

أتى بام فاته  م إذا أمكنه ذلك قبل رفع اجلنازة , وإالسلِّ يُ فاته من الذكر بعدها, ثم 
 .وال يشء عليه  ,سّلم مع اإلماممن التكبري متواليًا من غري ذكٍر بينها, وي

فيجعل  , جاز له أن يصيل عىل القرب,مع اإلمام فاتته الصالة عىل امليت نم )٦
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 .ويصيل عليه عىل النحو املذكور سابقًا  ,القرب بينه وبني القبلة

WאW 
 م به البعض سقط اإلثم عنإذا قا ;ودفنه من فروض الكفايةمحل امليت 
, وفيه والطيورِ  باعِ للسِّ  ةً َض رْ ; ذلك أن دفن امليت فيه تكريم له من أن يكون عُ الباقني

التحلل  بعد األمواتنتن ورائحة  بسببمن أن يتعرض لألذى  تكريم للحيِّ 
  .والتعفن 
  :اآلتية  األمور ياملسلم عند محل اجلنازة أن يراع وعىل
 ُل مَ , وُحي هُ لُ َمحْ  َل هُ ْس ليَ  لٍ مَ َحمْ أو  شٍ عْ يوضع امليت بعد جتهيزه وتكفينه يف نَ  )١

وجيوز محل اجلنازة عىل السيارة إذا كانت , عش من جهاته األربع عىل األكتافالنَّ 
املقربة بعيدة , أو كان اجلو ماطرًا , أو غري ذلك من األعذار التي يشق معها محل 

  .األكتاف اجلنازة عىل 
وا «:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;من السنة اإلرساع يف امليش عند محل اجلنازة )٢ عُ ِ أَرسْ

هُ  ونَ عُ ٌّ تَضَ لِكَ فَرشَ  ذَ وَ إِنْ تَكُ سِ ا إِلَيهِ , وَ موهنَ دِّ قَ ريٌ تُ ةً فَخَ احلَِ إِنْ تَكُ صَ , فَ ةِ نازِ بِاجلَ
مْ  ابِكُ قَ نْ رِ  . ]رواه البخاري ومسلم[ »عَ
جيوز ال كر أو تالوة القرآن , وازة رفع الصوت بالذِّ ال يرشع أثناء محل اجلن )٣

 النار; اتباعها بام خيالف الرشيعة من رفع الصوت بالبكاء, أو اتباعها بالبخور أو
انَّة« ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ها رَ عَ ةٌ مَ نَازَ تْبَعَ جَ َى أَنْ تُ , وقد ]رواه ابن ماجه[ »−صوت: أي−هنَ

, «: قالفحني حرضه املوت  ÷أوىص أبو موسى األشعري  رٍ مَ جْ ال تَتَّبِعُوينِ بِمَ
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الُوا لَهُ  الَ : قَ يئاً ? قَ عْتَ فِيهِ شَ مِ ولِ اهللا : أَسَ سُ نْ رَ , مِ  .] ماجه رواه ابن[ » ملسو هيلع هللا ىلصنَعَمْ
اجلنازة  فإن كان وقت الدفن ليالً , جاز هلم محل ما ييضء هلم الطريق أثناء محل

 .ودفنها 
نِ اتِّباعِ «:  ’يكره للنساء اتباع اجلنازة; لقول أم عطية  )٤ ِينَا عَ ْ  هنُ ملَ , وَ نائِزِ اجلَ

يْنا لَ مْ عَ زَ عْ  . ]رواه البخاري ومسلم[ »يُ

  :األمور اآلتية أما عند الدفن , فينبغي مراعاة 
لورود النهي  ;أن ال يدفن امليت يف أوقات النهي الثالثة , إال لرضورة  )١

 : عن ذلك , وهذه األوقات هي  ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي 
  .بنحو ربع ساعةس حتى ترتفع قليالً من رشوق الشم − أ 
وهو ; عندما تكون الشمس وسط السامء حتى تتحرك إىل جهة الغرب  −ب

  .قبل أذان الظهر بعرش دقائق
  .إذا مالت الشمس إىل الغروب حتى تغرب  −ج

ولُ اهللاِ «: قال ÷حلديث عقبة بن عامر وذلك  سُ انَ رَ اتٍ كَ اعَ  ملسو هيلع هللا ىلصثَالثُ سَ
 َ يلِّ ا أَنْ نُصَ انَ نْهَ ا يَ انَ تَ وْ نَّ مَ َ فِيهِ ربُ قْ أَنْ نَ , وَ نَّ نيَ : فِيهِ تَّى  حِ ةً حَ غَ ازِ سُ بَ مْ عُ الشَّ تَطْلُ

ائِمُ  ومُ قَ قُ نيَ يَ حِ , وَ عَ فِ تَ رْ يَّفُ  تَ تَضَ ني تَ حِ , وَ سُ مْ ولَ الشَّ زُ تَّى تَ ةِ حَ ريَ  − متيلأي −الظَّهِ
وبِ  رُ سُ لِلْغُ مْ  .] رواه مسلم[ »الشَّ
 .سلمني , وال جيوز دفنه يف مقابر غري املسلمنييدفن املسلم يف مقابر امل )٢
  عىل امليت من وصول السباع إليه,  نَ مَ ؤْ جيعل القرب عميقًا واسعًا ; ليُ  )٣
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وا«: بذلك فقال  ملسو هيلع هللا ىلصأو خروج رائحته , وقد أمر النبي  قُ مِ أَعْ وا وَ عُ سِ أَوْ وا وَ رُ فِ  »احْ
  .]رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه[
; إذا كانت قِّ يوضع فيه امليت, وهو أفضل من الشَّ  دٌ َحلْ  عل يف القربُجي  )٤

 .تربة القرب صلبة ال ينهال تراهبا , فإن كانت رخوة تنهار , فالشق أفضل
حفرة تكون يف أسفل جدار القرب من جهة القبلة بحيث تتسع :  دُ حْ واللَّ 
  .إلدخال امليت

 ,القرب كاحلوض فهو حفرة يف وسط القرب طوًال, بحيث يكون:  قُّ الشَّ أما 
يوضع فيه امليت , ويسقف  ;ونحوه) من الطني الطوب(ن بِ بنى جانباه من اللَّ ويُ 

  .عليه بأحجار بحيث ال تالمس امليت 
من أوىص له بذلك , ثم األقرب : أوىل الناس بإدخال امليت إىل قربه  )٥

  .فاألقرب من أهله
إن مل يتيرس أدخل نة إدخال امليت إىل القرب من عند رجيل القرب , فمن السُّ  )٦

  .من جهة القبلة
مِ اهللا(: يقول الذي يدخل امليت إىل القرب  )٧ ولِ اهللا بِسْ سُ ةِ رَ لَّ ىلَ مِ عَ   . ), وَ
جيعل امليت يف القرب عىل جنبه األيمن, مستقبالً بوجهه القبلة , ويكون  )٨

  رأسه يمني القبلة, ورجاله يسار القبلة, ويسند من خلف ظهره برتاب; لكي 
 . وال يوضع حتت رأسه يشء. عىل ظهرهال ينقلب 
  بعد وضع امليت يف القرب, حتل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه,  )٩

  . −كام سبق−وال يكشف عن وجهه, إال إذا كان حمرمًا 
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بِ  ُب َص نْ حد, يُ بعد وضع امليت يف اللَّ  )١٠ عىل فتحة ا مرصوصًا صف  نُ اللَّ
بالطني ; حتى ال يصل الرتاب إىل فتحات شقوق ون من بِ ما بني اللَّ  سدُّ اللحد, ويُ 
  .امليت
; ْربٍ رفع عن مستوى القرب مقدار ِش سن أن يُ ال الرتاب عىل القرب, ويُ ُهي  )١١

ًام عىل هيئة سنام البعري, ثم توضع نَّ َس صان وال هيان, ويكون مُ لُيعلم أنه قرب فيُ 
  ., ثم ترش احلصباء بالامء )احلىص الصغري(عليه احلصباء 
  .ويتميَّز عن غريه عرَف , ليُ  رٌ جَ َح  يوضع عند رأس القرب )١٢
  أو البناء عىل القرب, أو اجللوس عليه,  ,)اِجلبْس( صِّ حيرم وضع اجلِ  )١٣

أَنْ « ملسو هيلع هللا ىلصأو وطؤه باألقدام; ألن النبي  يهِ , وَ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ , وَ ُ ربْ صَ القَ َصَّ َى أَنْ جيُ هنَ
يهِ  لَ بْنَى عَ   .] مسلمرواه [ »يُ
قف بعد الفراغ منه عند القرب زمنًا يستحب ملن حرض دفن امليت أن ي )١٤
نِ « ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ;باملغفرة ويسأل اهللا له التثبيت يدعو للميت فْ نْ دَ غَ مِ رَ ا فَ انَ إِذَ كَ

الَ  قَ يهِ فَ لَ قَفَ عَ وا: املَيِّتِ وَ رُ فِ تَغْ أَلُ  اسْ هُ اآلنَ يُسْ إِنَّ ; فَ لُوا لَهُ التَّثْبِيتَ سَ , وَ مْ يكُ َخِ  »ألِ
 .]اكم والبيهقيرواه أبو داود واحل[

WאW 
ما  بسبب عنهمومواساهتم والتخفيف  التعزية تصبري أهل امليتيقصد من 
   .همتِ يِّ بفقد مَ  وحزن وكرب أصاهبم من مكروه

  :األمور اآلتية مراعاة وينبغي عند التعزية 
ىل له عمِ يه , وَحت سلِّ وتُ   املصاَب صربِّ التي تُ  أن يستعمل يف تعزيته األلفاظَ  )١
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١٩٤

 فرَ غَ وَ  ,كَ زاءَ عَ  نَ سَ حْ أَ , وَ  كَ رَ جْ أَ  اهللاُ مَ ظَ عْ أَ (:  والثقة باهللا تعاىل; كأن يقول َىض الرِّ 
ا مَ  هِ ـلَّ ـلِ  نَّ إِ «: البنته تعزيته يف أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص; ومن ذلك ما ورد عن النبي  )كَ تِ يِّ ملَِ 
ْ صْ تَ لْ , فَ ىم سَ مُ  لٍ جَ  أَ ىلَ إِ  هُ دَ نْ عِ  ءٍ يشَ  لُّ كُ ى, وَ طَ عْ أَ ا مَ  هِ ـلَّ ـلِ , وَ ذَ خَ أَ   »بْ سِ تَ حْ تَ لْ وَ  ربِ
 . ]رواه البخاري ومسلم[
املسلم  ي أخاهعزِّ فيجوز للمسلم أن يُ  ;من األيام دٌ حمدَّ  ليس للتعزية عددٌ  )٢

وتسلية املصاب  ,ولو بعد ثالثة أيام; ألن الغرض من التعزية ختفيف املصيبة
 . ]رواه أمحد[ ة أيامى آل جعفر بعد ثالثعزَّ  ملسو هيلع هللا ىلصحتى يزول عنه احلزن, والنبي 

 أو جرياهنم أن يصنعوا ألهل امليت طعاماً  , ألقرباء أهل امليت سنُّ يُ  )٣
: ملسو هيلع هللا ىلصتشغلهم عن ذلك; وقد قال النبي  ت هبميشبعهم; ألن املصيبة التي حلَّ 

مْ « لُهُ غَ ا يَشْ مْ مَ دْ أَتَاهُ قَ اماً ; فَ رَ طَعَ فَ عْ لِ جَ نَعُوا آلِ  . ]اجهرواه أبو داود والرتمذي وابن م[ »اصْ
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WאW 
صابًا نِ  لغَ يه من الامل الذي بَ ستحقِّ ه ملُ إخراُج  الواجُب  رُ دْ القَ : الزكاة هي 

  .; سيأيت بياهناخمصوصةٍ  برشوطٍ 

WאW  
الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم , وركن من أركانه اخلمسة , وهي أهم ركن 

: , وقال سبحانه ]٤٣: البقرة[ ﴾m l k n﴿: بعد الصالة ; قال تعاىل 
﴿p o n m l k j﴾ ]قال  ^, وعن ابن عمر ]١٠٣: التوبة :

ْسٍ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  ىلَ مخَ مُ عَ الَ ِسْ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِ  ;بُنِيَ اإلْ ادَ هَ ا وَ  الَّ اهللاُشَ دً َمَّ أَنَّ حمُ
ولُ اهللا سُ اةِ رَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ, وَ الَ امِ الصَّ إِقَ انَ , وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ , وَ جِّ احلَ   .]رواه البخاري ومسلم[ », وَ

,  نةٍ عيَّ مَ  رشوطٍ , بِ  بريٍ أو كَ  غريٍ َص  ,ىنثَ أو أُ  رٍ كَ ذَ  ,فالزكاة واجبة عىل كل مسلمٍ 
  .اوجوَهب  ممن أنكرَ  إسالمٌ  وال يصحُّ 
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١٩٦

WאאW  
  :منها  ; عظيمةٍ  مٍ كَ تعاىل الزكاة وأوجبها حلِ  اهللاُ  رشعَ 
ها عىل البَْذل تطهري النفس البرشية من ُخُلق البُخل والطَّمع , وتعويدُ  )١

 .اهللا واإلنفاق يف سبيل
 .الربكة فيه  ه , وإحالُل وتطهريُ  الاملِ  تنميةُ  )٢
 . حرومنيَ واملَ  زينَ وِ عْ املُ  حاجاِت  دُّ , وَس  الفقراءِ  واساةُ مُ  )٣
 .ف عليها حياة األمة وسعادهتا املصالح العامة التي تتوقَّ  إقامةُ  )٤
األموال  َرص ار; حتى ال ُحت جَّ م األموال عند األغنياء والتُّ من تضخُّ  احلدُّ  )٥

 .دة من املجتمع حمدَّ  يف يد طائفةٍ 

אWאW  
  :جتب الزكاة إذا توفرت الرشوط اآلتية 

١ (אW املسلم  فال جتب الزكاة عىل غري املسلم ; ألهنا عبادة يتقرب هبا
́ ﴿: ; قال تعاىل  إىل اهللا ³ ² ± ° ¯ µ ¶  ̧

º ¹﴾ ]٥٤: التوبة[.  
٢ (אW  ده لسيِّ  لٌك مِ العبد ما يملكه فال جتب الزكاة عىل العبد; ألن.  
٣ (אאא،  الزائد عن احلاجات الرضورية التي ال غنى

  .لإلنسان عنها; كالطعام واللباس والسكن
٤ (א اةَ يف الَ «: ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي كَ الٍ  زَ مَ

ُولَ  تَّى حيَ لُ  حَ وْ يْهِ احلَ لَ واألثامن, ,نعامالرشط خاص ببهيمة األ وهذا. ]رواه ابن ماجه[ »عَ
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, رتط هلا احلول, فال يشكازالزروع والثامر واملعادن والرِّ أما . وعروض التجارة

  ¥ ¦ §﴿: ; لقوله تعاىل  ااستخراجه أو اعند حصاده اجتب زكاهتوإنام 
  .] ١٤١: األنعام[ ﴾¨

٥( א W  َّنًا ; بحيث لو نقص عنه وهو أن يبلغ الامل قدرًا معي

  .مل جتب فيه الزكاة , وسيأيت بيان هذه األنصبة 

WאאאאW  

  :موال التي جتب فيها الزكاة أربعة , هي األ

  .التجارة , واخلارج من األرض, وعروض, وهبيمة األنعام)نالنَّقدا(األثامن 

Q@H@æbþaI†ÔŞäÛaaæZ@H@@ @
بلغت  فتجب فيها الزكاة إذا). النقود(وهي الذهب والفضة واألوراق الاملية 

  :النصاب عىل النحو التايل 

عيار (اخلالص من الذهب ) غراماً  ٨٥(ادل وهو ما يع: نصاب الذهب  

  %) .٢٬٥(ربع العرش  زكاتهف; فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر  ;)٢٤

من الفضة , فإذا بلغ هذا ) غراماً  ٥٩٥(وهو ما يعادل : نصاب الفضة  

  .أيضًا  %)٢٬٥(ربع العرش  ; فزكاتهالقدر من الوزن أو أكثر

اس ما يعادل قيمة , فإهنا تقّدر وتقّوم عىل أس)دالنقو(أما األوراق الاملية  

 %)٢٬٥(وفيها ربع العرش  للفقري,مع مراعاة األحظ منهام  ,الذهب أو الفضة

  .أيضاً 
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J@@ïÜ§a@ñb×‹Z@ @
  .فضة لالستعامل املباح يف الزينة هو ما يتخذه اإلنسان من ذهب أو:  ِيلُّ ـــاحلُ 

كالذهب الذي تستعمله − لالستعامل يف الزينة املباحة واحلُيلُّ املعدُّ  

عن حدود ذلك  ال جتب فيه الزكاة إذا كان يف حدود ما يتحىل به, فإن زاد −ملرأةا

  . الزائد نصابًا  وجبت زكاته إذا بلغ

  .يف احلُيلِّ إذا قصد به مالكه االدِّخار واالسرتباح  وجتب الزكاة أيضاً  

R@H@âbÈãþa@òàîèiZ@ @
  :والغنم , وال جتب فيها الزكاة إال برشوط  هي اإلبل والبقراألنعام وهبيمة 

, وال تكون عاملة يف حرث األرض ,  لِ ْس والنَّ ) احلَْلِب ( رِّ أن تتخذ للدَّ  −أ 

  .األثقال نقل املتاع , أو محل أو

يف املراعي التي ينبت فيها الزرع بفعل  اأو أكثره اكله السنةأن ترعى  −ب

  .اهللا تعاىل دون أن يزرعه أحد

غ نصابًا ; فنصاب اإلبل مخس, ونصاب البقر ثالثون, ونصاب أن تبل −ج

  .الغنم أربعون; فال جتب الزكاة يف أقل من هذا املقدار من هبيمة األنعام 

  .أن يمر عىل ملكه النصاب سنة هجرية كاملة  −د 

J@@¿@éuaŠg@kuaìÛa@‰a†Ô½a@ñb×‹@Ýi⁄aZ@ @
ا بلغت مخسًا فأكثر فزكاهتا ال جتب الزكاة يف اإلبل إال إذا بلغت مخسًا ; فإذ

  :عىل النحو اآليت 
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 إىل من  املقدار الواجب العدد
  سنتان عٌز هلا امهلا سنة , أو من الضأنشاة ٩  ٥
  شاتان ١٤ ١٠
  ثالث شياه ١٩ ١٥
  أربع شياه ٢٤ ٢٠
  )ما تم هلا سنة من اإلبل(بنت خماض ٣٥ ٢٥
  )ما تم هلا سنتان من اإلبل(بنت لبون ٤٥ ٣٦
ة ٦٠ ٤٦   )ما تم هلا ثالث سنني من اإلبل(ِحقَّ
  )ما تم هلا أربع سنني من اإلبل(َجَذَعة ٧٥ ٦١
  بنتا لبون ٩٠ ٧٦
  حقتان ١٢٠ ٩١
  ثالث بنات لبون ١٢٩ ١٢١
  حقة وبنتا لبون ١٣٩ ١٣٠
  حقتان وبنت لبون ١٤٩ ١٤٠
  ثالث حقاق ١٥٩ ١٥٠
  أربع بنات لبون ١٦٩ ١٦٠

بنت لبون , ويف : إذا زادت اإلبل عىل مائة وعرشين ; ففي كل أربعني 
  .ةقَّ حِ : كل مخسني 

J@@kuaìÛa@‰a†Ô½a@éuaŠg@ŠÔjÛa@ñb×‹@¿Z@ @
ال جتب الزكاة يف البقر إال إذا بلغت ثالثني بقرة ; فإذا بلغت ثالثني فأكثر , 
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٢٠٠

  :ففيها الزكاة عىل النحو اآليت 
 إىل من  املقدار الواجب العدد
  )ما تم له سنة واحدة من البقر(بيٌعتَ  ٣٩ ٣٠
  )ما تم هلا سنتان من البقر(ةنَّ ِس مُ  ٥٩ ٤٠
  تبيعان ٦٩ ٦٠
  تبيع ومسنة ٧٩ ٧٠
  مسنتان ٨٩ ٨٠
  ثالثة أتبعة ٩٩ ٩٠
  تبيعان ومسنة ١٠٩ ١٠٠
  تبيع ومسنتان ١١٩ ١١٠
  أربعة أتبعة أو ثالث مسنات ١٢٩ ١٢٠

, ويف كل أربعني  بيعٌ إذا زاد البقر عن تسع وسبعني , ففي كل ثالثني تَ  
  .ة نَّ ِس مُ 

J@@kuaìÛa@‰a†Ô½a@éuaŠg@áäÌÛa@ñb×‹@¿Z@ @
إال إذا بلغت أربعني شاة ; فإذا بلغت أربعني فأكثر ال جتب الزكاة يف الغنم 
  :ففيها الزكاة عىل النحو اآليت 
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 إىل من  املقدار الواجب العدد
  هلا ستة أشهرشاة عز هلا سنة , أو ام ١٢٠ ٤٠
  شاتان ٢٠٠ ١٢١
  ثالث شياه ٣٩٩ ٢٠١
  أربع شياه ٤٩٩ ٤٠٠
  مخس شياه ٥٩٩ ٥٠٠
  ست شياه ٦٩٩ ٦٠٠
  سبع شياه ٧٩٩ ٧٠٠

  .في كل مائة شاة ف ;أربعامئةإذا بلغت الغنم  
ة للتجارة   فتزكى زكاة عروض التجارة ,  ;إذا كانت هبيمة األنعام معدَّ

 %)٢٬٥(وخيرج من قيمتها ربع العرش 

S@H@‰þa@åß@x‰b¨aZ@ @
  .بيب جتب الزكاة يف احلبوب كلها , ويف كل ثمر يكال ويدخر ; كالتمر والز

وال جتب فيها الزكاة إال إذا بلغت النصاب , وهو ثالثامئة صاع نبوي ; أي 
كجم تقريبًا ; فإذا بلغت النصاب فأكثر , فتجب فيها الزكاة ) ٦٢٤(ما يعادل 

  :عىل النحو اآليت 
, ففيه العرش  هإذا كان الزرع أو الثمر يسقى بامء املطر وال كلفة يف سقي − أ 

)١٠. (%  
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٢٠٢

إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بكلفة ومؤونة ; كمياه اآلبار ; ففيه نصف  − ب
  %) .٥(العرش 
وتارة بغري كلفة  ,إذا كان الزرع أو الثمر يسقى تارة بكلفة ومؤونة − ج

  %) .٧٬٥(أرباع العرش ومؤونة ; ففيه ثالثة 
  .ال جتب الزكاة يف الزروع والثامر إال إذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر  
ى من زكَّ فيُ  ;ت للتجارة عدَّ ال زكاة يف اخلرضوات والفواكه, إال إذا أُ  

  %).٢٬٥(قيمتها ربع العرش 
كاز ; وهو ما وجد يف األرض من دفن اجلاهلية ذهبًا جتب الزكاة يف الرِّ  
; قدره مهام بلغ%) ٥(جب فيه اخلمس ضًة أو غريمها مما عليه عالمة الكفر; فيأو ف

, أما الباقي وهو أربعة ]رواه البخاري ومسلم[ »سُ مُ اخلُ  ازِ كَ  الرِّ يفِ وَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 
  .أمخاسه , فهو ملك ملن وجده 

TH@@ñ‰bvnÛa@ëŠÇZ@ @
   ,أو حيواناً  ,عقاراً بح ; سواء كان للبيع والرشاء بقصد الرِّ  دَّ عِ وهي ما أُ 

  .أو سندات, ونحو ذلك  ,أو آالت , أو أسهامً  ,أو طعاماً 
عد خصم الديون ب−جتب الزكاة يف عروض التجارة إذا بلغت قيمتها  
م باألحظ للفقراء من قيمة , وحال عليها احلول , فتُ نصاباً  −واملصاريف قوَّ

  %).٢٬٥(الذهب أو الفضة , وخيرج منها ربع العرش 
ا دام م ;الزكاة يف عروض التجارة ; سواء ظهر ربح أو خسارة جتب 

  .الامل املتبقي يبلغ نصاباً 
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لعروض هو قيمتها يف السوق عند متام احلول , ال قيمة العربة يف قيمة ا 
  . االتكلفة التي اشرتيت هب

لعة التجارية التي لدى التاجر , إذا كان جيوز إخراج الزكاة من عني السِّ  
  .الفقري حمتاجًا إليها

WאאW 
 ودفعها إىل ,إذا حتققت الرشوط السابقة, وجب عىل املسلم إخراج زكاته

  :من يستحقها وفق األحكام اآلتية
Q@H@ñb×ŒÛa@xaŠg@oÓëZ@ @

وهو انتهاء احلول ,  ;جيب إخراج الزكاة عىل الفور عند حلول وقتها 
  .وال جيوز تأخريها إال حلاجة ; كانتظار قريب أو جار

  ى قد بلغ النصاب; ملّدة زكَّ جيوز تعجيل إخراج الزكاة إذا كان الامل املُ  
لَ عَ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ « ÷ ; حلديث عيلٍّ ال تزيد عن عامني  ةَ قَ دَ صَ  اسِ بَّ العَ  نَ مِ  جَّ

  .]رواه أبو داود والرتمذي[ »نيِ تَ نَ سَ 

R@H@ñb×ŒÛa@Ò‰b–ßZ@ @
: حددهم اهللا تعاىل يف قوله  ;إليهم ثامنية الزكاة الذين جيوز رصفصناف األ

﴿r q x w v u t s  z y
¢¡ � ~ } | {  ̈§ ¦¥ ¤ £  ©﴾ 

  :تفصيل ذلكإليك و .]٦٠: التوبة[
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وهم الذين ليس عندهم ما يسد حاجتهم وحاجة عياهلم , بأال :  الفقراء − أ 
سنة  ممن الزكاة ما يكفيه واأقل من نصف الكفاية ; فيعط واأو جيد ,شيئاً  واجيد

  .كاملة 
وهم الذين جيدون نصف كفايتهم أو أكثر من النصف; :  املساكني − ب

  .كمن معه مائة وحيتاج إىل مائتني; فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة 
األمر لتحصيل الزكاة وحفظها  نهم ويلُّ عيِّ وهم الذين يُ : العاملون عليها  − ج

ولو  ماهبوإي ممدة ذهاهب ممن الزكاة ما يكفيه ونعطوتفريقها عىل مستحقيها; فيُ 
  . أغنياء واكان

تثبيتهم  هم , أورشِّ  رجى إسالمهم , أو كفُّ وهم الذين يُ :  املؤلفة قلوهبم  − د 
  .عىل اإليامن 
يكونون  عتقون , أومن مال الزكاة ويُ  شرتونَ قيق الذين يُ وهم الرَّ :  قابالرِّ   − هـ

  .أسيادهمم من هُ شرتون به أنفَس من الزكاة ما يَ  ونعطَ فيُ  بنيَ كاتَ مُ 
, وليس يونًا يف غري معصية اهللالوا دُ موا وحتمَّ تغرَّ  نوهم الذي:  الغارمون  − و 
  .; كإصالح ذات البني  م, أو لغريهم وفاؤها; سواء كان دينهم ألنفسهمعنده

والدعوة  عون الذين جياهدون يف سبيل اهللاوهم الغزاة املتطوِّ :  سبيل اهللا − ز 
  .إىل اهللا 
وهو املسافر املنقطع عن بلده, وليس معه ما يوصله إىل :  ابن السبيل  − ح
  ., ومل جيد من يقرضهبلده

, صناف الثامنية عند تفريق الزكاةي استيعاب األال يشرتط عىل املزكِّ  
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  .وجيزئ دفعها ألي صنف من األصناف الثامنية 

S@H@ñb×ŒÛa@åß@áçúbİÇg@‹ì¯@ü@åßZ@ @
  :ال جيوز رصف الزكاة إىل أي من األصناف التالية

ِ غَ ا لِ يهَ فِ  ظَّ  حَ الَ «:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي  األغنياء واألقوياء املكتسبون − أ   الَ , وَ  يٍّ ن
  . ]رواه أمحد وأبو داود والنسائي[ »بٍ سِ تَ كْ مُ  يٍّ وِ قَ لِ 

والقادر  ,العاملون عىل الزكاة, والغارمون إذا كانوا أغنياء: تثنى من ذلكسويُ 
  .عىل الكسب إذا كان متفرغًا لطلب العلم الرشعي , وليس له مال ينفق منه 

ات, باء واألمهات, واألجداد واجلد; كاآلمن جتب نفقتهم عىل املزكي − ب
ألن نفقتهم وإعالتهم  ;; فهؤالء ال يعطون من الزكاةواألوالد, وأوالد األوالد

  .واجبة عىل املزكي 
:  ملسو هيلع هللا ىلص; فال جيوز دفع الزكاة إليهم ; لقول النبي  فنيالكفار غري املؤلَّ  − ج

ِ غْ أَ  نْ مِ  ذُ خَ ؤْ تُ « اء املسلمني أغني: ; أي ]رواه البخاري ومسلم[ »مْ هِ ائِ رَ قَ  فُ يفِ  دُّ رَ تُ , وَ مْ هِ يائِ ن
  .هم دون غريهم وفقراؤ
ِ ا الَ هنَّ إِ «:  ملسو هيلع هللا ىلص; فال حتل الزكاة هلم ; لقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلصآل النبي  − د   لِ آلِ  لُّ  حتَ

 َ من انتسب إىل  هم كلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصوآل النبي .  ]رواه مسلم[ »اسِ النَّ  اخُ سَ وْ أَ  يَ ام هِ نَّ , إِ  دٍ مَّ حمُ
  .بني هاشم وبني املطلب 

TH@e@µg@†Üi@åß@ñb×ŒÛa@ÝÔã@ŠZ@ @
جيوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة إىل بلد آخر قريب أو بعيد 
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فقرًا , أو كان لصاحب الزكاة إذا دعت احلاجة; كأن يكون البلد البعيد أشد 
  .أقارب فقراء يف بلد بعيد 

WאW 
ين نصابًا وحال عليه احلول, إذا كان للمسلم ديٌن عىل أحد, وبلغ هذا الدَّ 

  :فال خيلو حاله من أحد أمرين
مقرٍّ به ; فتجب  نيٍّ ه عىل غَ ينُ ين ; بأن يكون دَ الدَّ  دادَ أن يرجو َس :  األول

زكاته عىل صاحبه , ولكن ال جيب عليه إخراج زكاته إال بعد قبضه ; فإذا قبضه 
  .ننيزكاه لكل ما مىض من السِّ 

; عِرسٍ أو مُ  أو فقريٍ  ه عىل مماطلٍ ينُ ين ; بأن كان دَ الدَّ  دادَ أن ال يرجو َس :  الثاين
 نةالسَّ  ميضويزكيه عند  ,فال جتب عليه زكاته إال إذا قبضه; فيضمه إىل سائر ماله

  . ةً جديد سنةً غريه احتسب له  بعد القبض, فإن مل يكن له ماٌل 
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WאW  
من  ;وسائر املفطرات امعِ واجلِ  اِب والرشَّ  عامِ عن الطَّ  اإلمساكُ  هو:  ُيامالصِّ 

  .د هللا تعاىل ة التعبُّ غروب الشمس , بنيَّ  طلوع الفجر إىل

WאW  
, واآلخرة الدنيا ري, وفوائد عظيمة تعود عىل املسلم بخللصيام فضائل جليلة

  :ومن فضائله
 أن رسول اهللا ÷عن أيب هريرة  :اآلثام والنار  للصائم من رتةٌ الصيام ُس ) ١
نَّةٌ « :قال  ملسو هيلع هللا ىلص يامُ جُ لْ الصِّ يقُ لْ َهُ ; فَ امتَ هُ أَوْ شَ لَ اتَ ؤٌ قَ رُ إِنِ امْ , وَ لُ ْهَ ال جيَ , وَ فُثُ رْ , فَال يَ

ائِمٌ  تَنيِ  ;إِينِّ صَ رَّ نَّةٌ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷وعن جابر . ]رواه البخاري[ »مَ يامُ جُ  الصِّ
نُّ  تَجِ نَ النَّارِ  يَسْ بدُ مِ   .] رواه أمحد[ »هبا العَ
 ÷ عن سهل: ائمونمنه إال الصَّ  ُل دُخ ال يَ < انــيَّ لرَّ ا>ة باب يقال له يف اجلنَّ ) ٢
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٢٠٨

انُ «: أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  يَّ نَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّ مَ إِنَّ يفِ اجلَ ونَ يَوْ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ , يَدْ
الُ  قَ , يُ مْ هُ ُ ريْ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ , الَ يَدْ ةِ يَامَ نْهُ : الْقِ لُ مِ خُ ونَ الَ يَدْ يَقُومُ ? فَ ونَ ائِمُ أَيْنَ الصَّ

دٌ  نْهُ أَحَ لْ مِ خُ لَمْ يَدْ لِقَ فَ لُوا أُغْ ا دَخَ إِذَ , فَ مْ هُ ُ ريْ دٌ غَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »أَحَ
:  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قال  ÷عن أيب هريرة  :للصائم فرحة عند لقاء ربه ) ٣

امَ ...« هُ حُ رَ فْ تَانِ يَ حَ رْ ائِمِ فَ هِ : لِلصَّ مِ وْ حَ بِصَ رِ هُ فَ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ , وَ حَ رِ ا أَفْطَرَ فَ رواه [ »إِذَ

  . ]البخاري ومسلم
: قال  ÷عن أيب هريرة  :بادة جيزى عليها املسلم بال حسابالصيام ع) ٤

ا إِىلَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  ثَاهلَِ ُ أَمْ رشْ نَةُ عَ سَ ; احلَ فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ بْعِام كُ ةِ سَ ئَ
الَ  , قَ عْفٍ زِ :  اهللاُضِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ   . ]رواه مسلم[ »ي بِهِ إِالَّ الصَّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال : قال ÷عن أيب هريرة : الصيام سبب لتكفري الذنوب) ٥

ا « اتٌ مَ رَ فِّ كَ ; مُ انَ ضَ مَ انُ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ , وَ ةِ عَ مُ ةُ إِىلَ اجلُ عَ مُ اجلُ , وَ سُ مْ اتُ اخلَ لَوَ الصَّ
بَائِرَ  تَنَبَ الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ   .]رواه مسلم[ »بَ

: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ^عن ابن عمر  :الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة) ٦
آ« رْ الْقُ يَامُ وَ يَامُ الصِّ قُولُ الصِّ ; يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدِ يَ عَ انِ لِلْ عَ فَ امَ : نُ يَشْ تُهُ الطَّعَ نَعْ ; مَ بِّ أَيْ رَ

آنُ  رْ قُولُ الْقُ يَ , وَ نِي فِيهِ عْ فِّ ; فَشَ ارِ اتِ بِالنَّهَ وَ هَ الشَّ نِي : وَ عْ فِّ ; فَشَ يْلِ مَ بِاللَّ تُهُ النَّوْ نَعْ مَ
الَ . فِيهِ  انِ : قَ عَ فَّ يُشَ   .]محدرواه أ[ »فَ

WW  
  فرض اهللا تعاىل صيام شهر رمضان, وجعله ركنًا من أركان اإلسالم التي 

V U T S    X W﴿: بدوهنا ; قال تعاىل  قبل اإلسالمُ ال يُ 
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Y   ̂] \ [Z  ̀_﴾ ]وعن ابن عمر . ]١٨٣: البقرة^ 
مُ عَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  الَ سْ ِ نِيَ اإلْ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ بُ ادَ هَ ْسٍ شَ أَنَّ  اهللاُىلَ مخَ وَ

ولُ  سُ ا رَ دً َمَّ انَ  اهللاحمُ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ جِّ , وَ احلَ اةِ , وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ , وَ الَ امِ الصَّ إِقَ رواه [ », وَ

  .]البخاري ومسلم

אWW  
  :يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين 

١ (W  ُليلة الثالثني من رى هالل رمضان وهو أن ي
u ﴿: ي فقد دخل شهر رمضان ووجب صيامه ; قال تعاىل شعبان , فإذا ُرئ

x w v y﴾ ]١٨٥: البقرة[.  
٢ (  W  ر رؤية هالل وذلك إذا تعذَّ

تِهِ «:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رسول ا: قال  ÷أيب هريرة  فعنشهر رمضان ;  يَ ؤْ وا لِرُ ومُ صُ
وا ثَالَثِنيَ  رُ فَعُدُّ هْ مُ الشَّ لَيْكُ يَ عَ مِّ إِنْ غُ ; فَ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ أَفْطِرُ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »وَ

  . يكفي يف ثبوت رؤية هالل رمضان شهادة عدل من املسلمني 

W؟  
املوانع  امل من, السَّ لبالغ, العاقل, املقيم, املستطيعاملسلم, ا: ب الصيام عىل جي

  .الرشعية 
, ز, وال املجنون, وال الصغري غري املميِّ فال جيب الصوم عىل غري املسلم 
  .ومل يقبل منهم  ,النفساء; ولو صاموا مل يصح صومهمال وال احلائض و
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, وال  − من بلغ سبع سنني وهو− ز وال جيب الصوم عىل الصبي املميِّ  
 ,صام صح صومه املريض الذي يشق عليه الصوم أو يترضر به; فإن , والاملسافر

  .وأجزأ عنه 

WאW  
  :للصيام ركنان مها 

١ (א@@Z وهي أن يقصد الصائم بصيامه عبادة اهللا قال رسول اهللا ;
يَّاتِ «:  ملسو هيلع هللا ىلص لُ بِالنـِّ   .]رواه البخاري ومسلم[ »إِنَّام األَعامَ

  :ونية الصيام يف رمضان تكون عىل صورتني 
وهي أن ينوي صيام شهر رمضان كامالً عند ثبوته طاعة هللا  :ة عامة نيَّ  −  أ

  .وتقربًا إليه 
النبي  ; لقولاوهي أن ينوي كل ليلة صيام اليوم الذي بعده :ة ة خاصَّ نيَّ   − ب
يَامَ لَهُ «:  ملسو هيلع هللا ىلص الَ صِ رِ فَ جْ بْلَ الْفَ يَامَ قَ بَيِّتِ الصِّ ْ يُ نْ ملَ   .]رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه[ »مَ
٢ (אאאאא  :

  g f e d c l k j i h  p on m﴿ :قال تعاىل 
r q t s﴾ ]١٨٧: البقرة[.  
الذي يكون عند األذان − يبدأ وقت اإلمساك من طلوع الفجر الصادق  
  ., وينتهي اإلمساك بتحقق غروب الشمس −الثاين للفجر
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WאאאW  
  :يباح الفطر يف رمضان ألحد األعذار اآلتية 

١ (@òì‚î’Ûaë@Š½aZ  جيوز الفطر يف رمضان للمريض الذي ُيرجى
: شفاؤه من املرض ; فإذا برئ وجب عليه قضاء األيام التي أفطرها ; قال تعاىل 

﴿f e  g  i h  l k j  po n m﴾ ]١٨٤: البقرة[ .  
املريض  واملرض الذي يرخص معه يف الفطر هو املرض الذي يشق عىل 

  .م إىل إحلاق الرضر به , أو تأخر شفائه الصيام بسببه; كأن يؤدي الصيا
و العاجز عن الصيام عجزًا دائًام; , أاملريض الذي ال يرجى شفاؤه 
عليه قضاء األيام  ; فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا, وال جيبكالكبري
: البقرة[ ﴾r q   t s v u﴿: لقوله تعاىل ;التي أفطرها

ا; >: ; قال ابن عباس ]١٨٤ ومَ انِ أَنْ يَصُ تَطِيعَ ةُ الَ يَسْ بِريَ أَةُ الْكَ املَرْ بِريُ وَ يْخُ الْكَ وَ الشَّ هُ
كِينًا سْ مٍ مِ وْ لِّ يَ انَ كُ كَ نِ مَ يُطْعِامَ   .]رواه البخاري[< فَ

   ,أو أرز ,أو متر ,من قمح نصف صاعٍ  :مقدار اإلطعام لكل مسكني 
 ني املتوسطتني أربع مرات,ملء الكفَّ  :اعومقدار الصَّ . البلد وِت نحوها من قُ أو 

) كجم١٬٢٥( :األرز, فيكون اإلطعام عن كل يوم من) كجم٢٬٥(وهو ما يعادل 
  .من األرز 
٢ (@ŠÐŞÛaZ وجيب  ,افة قرص الصالة أن يفطر يف رمضانيباح للمسافر مس

f e  g  i h  l k j  n m ﴿: عليه القضاء ; لقوله تعاىل 
 po﴾ ]١٨٤: البقرة[.  
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٢١٢

ن وثامن يمسافة القرص التي يباح فيها الرتخص بالفطر وقرص الصالة ه 
  ).كم٨٠( كيلومرتاً 

  .عصية , أو أراد به التحايل عىل الفطر ملال يباح الفطر إذا كان السفر  
  للمسافر يف هنار رمضان أن يفعل ما هو أيرس له من الصوم  األفضل 

أو اإلفطار فيه مع القضاء ; فإن صام صح صومه وأجزأه , وال قضاء عليه ; عن 
عَ النَّبِيِّ «: قال  ÷أنس  افِرُ مَ نَّا نُسَ لَمْ يَعِبِ ملسو هيلع هللا ىلصكُ الَ  ; فَ , وَ طِرِ ىلَ املُفْ ائِمُ عَ طِرُ  الصَّ املُفْ

ائِمِ  ىلَ الصَّ أما إذا شق عليه الصوم أو أرضَّ به; فالفطر يف .  ]اه البخاري ومسلمرو[ »عَ
رِ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ÷عن جابر فحقه أفضل;  فَ مُ يف السَّ وْ ِّ الصَّ نَ الربِ  )لَيسَ مِ

  . ]رواه البخاري ومسلم[
٣ (@ bÐäÛaë@ œî§aZ  جيب الفطر عىل املرأة التي يصيبها دم احليض  
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ÷الصوم; حلديث أيب سعيد اخلدري النفاس , وحيرم عليها  أو
مْ «: قال ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ ملَ اضَ ا حَ ويرتتب عليها قضاء . ] رواه البخاري[ »?أَلَيْسَ إِذَ

لِكَ «: قالت  ’األيام التي أفطرهتا ; لام ثبت عن عائشة  يبُنَا ذَ انَ يُصِ أي − كَ
الَ  − احليض , وَ مِ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ الَةِ  فَ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ ؤْ   .]رواه مسلم[ »نُ
٤ (žà§aŞŠÛaë@Ý™@ÊbZ  , يباح الفطر للمرأة إذا كانت حامالً أو مرضعًا

قال : قال  ÷وخافت عىل نفسها أو عىل ولدها بسبب الصوم ; حلديث أنس 
الةِ , وَ  إِنَّ اهللاَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  طْرَ الصَّ نِ املُسافِرِ شَ عَ عَ ضَ لِ  املُسافِرِ  نِ عَ وَ امِ احلَ وَ

يامَ  مَ أَو الصِّ وْ عِ الصَّ ضِ املُرْ   . ]الرتمذي والنسائي وابن ماجهأبو داود ورواه [ »وَ
وفًا ها َخ طرُ إذا كان فِ  ;مكان كل يوم أفطرته عُ أو املرِض  تقيض احلامُل  
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  .عىل نفسها 
ضاء عن مع القَ  مُ طعِ ها , فإهنا تُ دِ لَ عىل وَ  عُ أو املرِض  إذا خافت احلامُل  
املُ «: ^; لقول ابن عباس سكيناً كل يوم مِ  بْىلَ وَ احلُ افَ وَ ا خَ عُ إِذَ ضِ يعني عىل −تَا ـرْ
تَا −أوالدمها مَ أَطْعَ ا وَ تَ   . ]رواه أبوداود[ »أَفْطَرَ

 ؤوا الصيام وشقَّ دَ ة; إذا بَ اقَّ الشَّ  واألعاملِ  نِ هَ ر ألصحاب املِ طْ يباح الفِ  
  .هم أثناء النهار لِ مَ م واالستمرار يف عَ هِ تِ هنَ ة إىل مِ عليهم , وكانوا بحاجة ماسَّ 

WאאW  
  :يستحب للصائم ما ييل 

١ (şÛa@‰ìŽzZ  ََّحر آخر الليل بني   . ة الصوموهو األكل وقت السَّ
لقول النبي ُحور بكثري الطعام وقليله , ولو كان جرعة ماء ; يتحقق السُّ  
دُ «:  ملسو هيلع هللا ىلص عَ أَحَ ْرَ لَوْ أَنْ جيَ وهُ وَ عُ الَ تَدَ ; فَ ةٌ كَ رَ هُ بَ لُ ورُ أَكْ حُ إِنَّ السَّ ; فَ اءٍ نْ مَ ةً مِ عَ رْ مْ جُ كُ
ينَ   اهللاَ رِ حِّ ىلَ املُتَسَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ الَ مَ   .]رواه أمحد[ »وَ

بن  حور إىل آخر الليل قبل طلوع الفجر ; حلديث زيدويستحب تأخري السُّ  
ولِ «: قال  ÷ثابت  سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ حَّ الَةِ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاتَسَ نَا إِىلَ الصَّ مْ مَّ قُ لْتُ . ثُ انَ : قُ مْ كَ كَ

الَ  ? قَ امَ يْنَهُ ا بَ رُ مَ دْ ةً : قَ نيَ آيَ ْسِ   .]رواه البخاري ومسلم[ »مخَ
٢ (@ŠİčÐÛa@ ŽÝîvÈmZ  ; وهو أن يكون عقب حتقق غروب الشمس مبارشة

طْرَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  لُوا الفِ جَّ ا عَ ريٍ مَ الُ النَّاسُ بِخَ زَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »الَ يَ
٣ (óÜÇ@ŠİÐí@æc@éÜÈ¯ë@LŠžàflnÏ@†¯@@æhÏ@LkŽ‰@aŠžmë  : ثالثًا أو مخسًا
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٢١٤

ولُ اهللا«: قال  ÷أو سبعًا ; فإن مل جيد فعىل ماء; حلديث أنس  سُ انَ رَ طِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ فْ يُ
 َ يلِّ بْلَ أَنْ يُصَ بَاتٍ قَ طَ ىلَ رُ كُ عَ ْ تَ إِنْ ملَ ىلَ متَ ; فَ عَ بَاتٌ فَ طَ ا ــَنْ رُ سَ نْ حَ ْ تَكُ إِنْ ملَ ; فَ اتٍ رَ

اءٍ  نْ مَ اتٍ مِ وَ سَ   .]رواه أبو داود والرتمذي[ »حَ
٤ (âbî–Ûa@õbäqcë@‰bİÏ⁄a@†äÇ@õbÇş†Ûa ةٌ «: ملسو هيلع هللا ىلص; لقوله ثَ مْ  ثَالَ ُ هتُ وَ عْ دُّ دَ رَ : الَ تُ

 ِ اإلْ طِرَ , وَ فْ تَّى يُ ائِمُ حَ وَ الصَّ عْ دَ ادِلُ , وَ امُ الْعَ , وكان من  ]رواه الرتمذي[ » ِاملَظْلُوم ةُ مَ
اءَ «: بعد اإلفطار  ملسو هيلع هللا ىلصدعائه  رُ إِنْ شَ بَتَ األَجْ ثَ وقُ , وَ رُ تَلَّتِ الْعُ ابْ أُ , وَ بَ الظَّمَ هَ ذَ

  . ]رواه أبو داود والنسائي يف الكربى[ »اهللاُ
٥ (pa…bjÈÛaë@pbÇbİÛa@åß@‰br×⁄a  كالصدقة , وقراءة القرآن , وتفطري ;
ولُ اهللا«: قال  ^عن ابن عباس ف ; الصائمني سُ انَ رَ ريِ ,  ملسو هيلع هللا ىلص كَ دَ النَّاسِ بِاخلَ وَ أَجْ

لِّ  اهُ يف كُ قَ لْ يلُ يَ ربْ انَ جِ كَ يلُ , وَ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يف رَ ا يَكُ دَ مَ وَ انَ أَجْ كَ وَ
انَ ,  ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ سُ لَيلَ ارِ يُدَ آنَ ; فَ فَ رْ ولُ اهللاهُ القُ سُ دُ  نيَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص لَرَ وَ يلُ أَجْ ربْ اهُ جِ قَ لْ  يَ

ةِ  لَ سَ يحِ املُرْ نَ الرِّ ريِ مِ   .]رواه البخاري ومسلم[ »بِاخلَ
٦ (|íëaÛa@ ñý•ë@ ÝîÜÛa@ âbîÓ@ ¿@ …bènuüa  امَ «:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي نْ قَ مَ

ناً  انَ إِيامَ ضَ مَ بِهِ  رَ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ اباً غُ تِسَ احْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »وَ
٧ (ñflŠžàŽÈÛa@õa…c  ةً «:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي جَّ لُ حِ انَ تَعْدِ ضَ مَ ةٌ يف رَ رَ مْ البخاري  رواه[ »عُ

  . ]ومسلم
٨ (ô‡þa@óÜÇ@–Ûaë@ÕÜ¨a@åy  ومُ «:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي انَ يَ ا كَ إِذَ وَ

هُ ;  لَ اتَ دٌ أَو قَ هُ أَحَ ابَّ إِنْ سَ بْ , فَ خَ ال يَصْ فُثْ وَ رْ مْ فَال يَ كُ دِ مِ أَحَ وْ لْ صَ يقُ لْ ؤٌ : فَ رُ إِينِّ امْ
ائِمٌ    . ]رواه البخاري ومسلم[ »صَ
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WאW  
  :يباح للصائم يف هنار رمضان فعل أي من األمور اآلتية 

١ (æbšß‰@‰bèã@¿@ÞbnËüa  : انَ النَّبِيُّ «فقد هِ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ أْسِ ىلَ رَ بُّ املَاءَ عَ يَصُ
رِّ  نَ احلَ نَ العَطَشِ أَو مِ ائِمٌ مِ وَ صَ هُ   . ]رواه أمحد وأبو داود[ »وَ

٢ (òub§@âbÈİÛa@Öëˆm  : برشط أن ال يصل الطعام إىل حلقه.  
٣ (ŠİÈnÛaë@kîİnÛa  برشط أن ال تصل جزيئات الامدة املكونة منه إىل ;

  .احللق; كام يف دخان البخور
٤ (òí†í‰ìÛaë@òîuŠ’Ûa@åÔ§a .  
٥ (´ÈÛa@ñŠİÓë@Þbzn×üa.  
٦ (ÚaìÛa@ÞbàÈna .  
٧ (kŽäŽu@ìçë@áöb–Ûa@óÜÇ@ŠvÐÛa@ÉÜİí@æc  انَ النَّبِ «; فقد بِحُ  ملسو هيلع هللا ىلصيُّ كَ يُصْ

ومُ  يَصُ لُ وَ تَسِ غْ , ثُمَّ يَ اعٍ َ نْ مجِ نُباً مِ ومثله احلائض والنفساء . ]رواه البخاري ومسلم[ »جُ
  .ولو مل تغتسل ,إذا طهرت قبل الفجر , صح صيامها

٨ (ÔÛažjémìè‘@ÚŠ¤@ë@éÐã@Áj™@óÜÇ@‰†Ó@å½@òÜ ُخيش  ÷ رَ مَ ; ألن ع
أَيْتَ لَوْ «:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي  ;مل امرأته وهو صائعىل صومه حينام قبَّ  َضْ  أَرَ تَ متَ ضْ مَ

ائِمٌ  أَنْتَ صَ ءٍ وَ لْتُ بِامَ الَ : ? قُ لِكَ , قَ ?: الَ بَأْسَ بِذَ يمَ   .]رواه أمحد وأبوداود[ »فَفِ
٩ (òÌÛbjß@Ë@åß@Öb’änüaë@òàšàš½a .  

אWאW  
  :ُيبطل الصياَم أحد األمور التالية
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٢١٦

١ (âý⁄a@åÇ@ñŞ…ŠÛa حمبط للعمل ; هو و ,; ألن الكفر ال تصح معه العبادة
  . ]٦٥: الزمر[ ﴾ ¨ © ª   § ﴿: قال تعاىل 

٢ (a†àÇ@lŠ’Ûa@ëc@Ý×þa  , أما إن أكل أو رشب ناسيًا , صح صومه ;
, «:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وعليه اإلمساك إذا تذكر; لقول بَ ِ لَ أَوْ رشَ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ َ وَ نْ نَيسِ مَ

اهُ  قَ سَ هُ اهللاُ وَ مَ عَ إِنَّام أَطْ , فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »فَ
٣ (a†àÈnß@éÔÜy@µg@õï‘@Þb…g كالبخور والدخان والسعوط; سواء ;

  . دخل عن طريق الفم أو األنف
عدُّ من بو يُ الذي يستعمله املرىض املصابون بالرَّ  مُ أو الكامَّ  اُخ خَّ البَ  

وجيب عليه قضاء األيام التي , ذا استعمله املريض يف هنار رمضانرات إاملفطِّ 
استعمله فيها إن كان استعامله عىل فرتات متقطعة, أما إن كان استعامله مستمرًا 

  .وال يستغني عنه فيجب عليه الفدية فقط
٣ (bi@ âì–Ûa@ òîã@ ÞbİigŠİÐÛa@óÜÇ@ âŒÈÛ  : فمن نوى الفطر قبل وقت

ولو مل يتناول شيئًا من املفطرات ; ألنه أبطل  ,اإلفطار وهو صائم, بطل صومه
  .ركنًا من أركان الصيام

٤ (ŠİÐÛa@òîã@¿@……Ûa  ألن الرتدد ينايف اجلزم يف نية الصوم ;.  
٥ (a†àÇ@õïÔÛa  : طريق وهو إخراج ما يف املعدة من طعام أو رشاب عن

  . الفم بأي وسيلة ; سواء كان القيء كثريًا أو قليالً 
:  ملسو هيلع هللا ىلصري اختياره , صح صيامه ; لقول النبي غإذا غلبه القيء وخرج منه ب 

يَقْضِ « لْ داً فَ مْ اءَ عَ تَقَ نِ اسْ مَ اءٌ , وَ يهِ قَضَ لَ يْسَ عَ لَ ءُ فَ هُ القَيْ عَ رَ نْ ذَ رواه أبو داود [ »مَ
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  . ]والرتمذي وابن ماجه
٦ (bÐäÛa@ëc@œî§a@â…@xëŠ  : فإذا رأت املرأة دم احليض أو النفاس

  .أفطرت , ولو كان خروجه قبل غروب الشمس بلحظة 
٧ (†îÛbi@õbäànüa@ëc@òjÇý½a@ëc@ŠÄäÛa@‰aŠØni@½a@ÞaŒãg ألنه حيصل ;

  . هبا تلذذ ; فصار يف معنى اجلامع
;  أو احتالمٍ  دٍ رْ أو بَ  إذا أنزل الصائم املني لغري شهوة ; بسبب مرضٍ أما  

  .فال يفسد صومه باإلمجاع
فقد ار رمضان يف هنخمتارًا إذا جامع الصائم متعمدًا ذاكرًا :  ¦Êbàčا) ٨
, فإن رقبة عتق: , أنزل أو مل ينزل, وجيب عليه القضاء والكفارة; وهيأبطل صومه

  .شهرين متتابعني , فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينًا مل جيد فصيام 

אWאW  
  : ويكره للصائم كل ما من شأنه أن يؤدي إىل إفساد الصوم , وه

١ (Öb’änüaë@òàšàš½a@¿@òÌÛbj½aخل الامء إىل جوفه; خشية أن يد ;
اقِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  تِنْشَ الِغْ يف االسْ بَ ائِامً وَ ونَ صَ رواه الرتمذي والنسائي [ »إِالَّ أَنْ تَكُ

  . ]وابن ماجه
٢ (@LòuëŒÛa@ÝîjÔm@ëc@ëc@LbèîÛg@ŠÄäÛa@òßëa†ßŠ‘bjß@bèmæë…@bàîÏ@xŠÐÛa ,
  .إفساد الصوم فيؤدي إىل ; ينامل جورخ وأ, حترك شهوته نم كلذ لام يسببه
٣ (ñìè’Ûa@rí@bàîÏ@ØÐnÛa  ٌقد يسبب خروج املني ; ألنه تلذذ.  
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٢١٨

٤ (òuby@ÌÛ@âbÈİÛa@Öëˆmم للفساد بوصول ; لام فيه من تعريض الصو
  .يشء منه إىل حلقه
٥ (òuby@ÌÛ@à’Ûa@lëŠË@†Èi@ŠİÐÛa@dmاليهود ; لام فيه من مشاهبة.  
٦ (ŞÛa@òÜ×c@ÚŠmflzŠ  الفطر ؤدي إىل فيضعف أثناء النهار  يسببه من; لام.  
٧ (âbî–Ûa@¿@Þb•ìÛa  : وهو أن يصوم يومني فأكثر وال يتناول بينهام شيئًا

  .من طعام أو رشاب ; وهذا مآله إىل الضعف 
٨ (éÇýniaë@ ÕíŠÛa@ ÉºL@òßb‚äÛa@ ÉÜië  א  ملنافاته ; 

  .احلكمة من الصيام 
٩ (òflßbvč§a  :باملحجم  وهي شق اجللد ومص الدم اخلارج منه) القارورة

  .يضعف بسببها مكروهة يف حق من كان هيو  )التي جيمع فيها دم احلجامة

אWאW  
احتف  زكاة الفطر يف آخر شهر رمضان لتطهري عبادة الصيام مما رشع اهللا 

; املحتاجني ت نفسه عونًا للمساكني, وجعلها اهللا تعاىل يف الوقاللغو والرفثهبا من 
ولُ «: قال  ^ فعن ابن عباس سُ ضَ رَ رَ نَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فَ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ طْرِ طُ اةَ الْفِ كَ زَ

اكِنيِ  سَ ةً لِلْمَ مَ عْ طُ , وَ فَثِ الرَّ وِ وَ غْ وإليك أخي املسلم . ]رواه أبو داود وابن ماجه[ »اللَّ
  .بيان أحكام زكاة الفطر 

Q@HØyčÐÛa@ñb×‹@áİŠ@Z@ @
أو أنثى, صغريًا أو كبريًا, ; سواء كان ذكرًا واجبة عىل كل مسلمزكاة الفطر 
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ولُ «: قال  ^; فعن ابن عمر حرا أو عبداً  سُ ضَ رَ طْرِ صَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَرَ اةَ الْفِ كَ ا زَ اعً
 , بِريِ الْكَ غِريِ وَ الصَّ ثَى, وَ ُنْ األْ رِ وَ كَ الذَّ , وَ رِّ احلُ بْدِ وَ ىلَ الْعَ , عَ عِريٍ نْ شَ ا مِ اعً , أَوْ صَ ْرٍ نْ متَ مِ

نيَ  لِمِ نْ املُسْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ » مِ
جيب عىل املسلم أن خيرج زكاة الفطر عن نفسه , وعمن تلزمه نفقته ;  

  من زوجة أو قريب
إذا نفخت فيه  ,بطن أمهيف إخراج زكاة الفطر عن اجلنني الذي  يستحب 

  .الروح 

R@HčÐÛa@ñb×‹@lìuë@ÂëŠ‘İŠ@Z@ @
  :ال جتب زكاة الفطر إال برشطني 

  .فال جتب عىل الكافر : اإلسالم  − أ  
ته وقوت عياله وحوائجه األصلية يف يوم وأن يوجد لديه ما يزيد عن ق − ب
  . وليلته العيد

S@Hñb×‹@‰a†Ôß@čÐÛaİŽm@bßë@LŠž‚flŠŽx@éäßZ@ @
الواجب يف زكاة الفطر عن كل نفس مسلمة صاع نبوي من غالب قوت البلد; 

األرز ,  , أو) اللبن املجفف(كالقمح, أو الشعري, أو التمر , أو الزبيب , أو األقط 
  .أو الذرة , ونحو ذلك 

, وسطتنياملت ما يعادل ملء الكفني: , واملدهو أربعة أمداد: مقدار الصاع 
من األرز , ويراعى ) كجم ٢٬٥(وهو باملوازين املعارصة ما يعادل نحوًا من 



 
 
 

 

א ©¨

٢٢٠

  .الفرق بام يمأل الصاع فيام هو أثقل أو أخف من األرز

T@HŽm@ónßflŠ‚Žx@ñb×‹@čÐÛaİŠ@_@ @
أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ;  مسلمجتب زكاة الفطر عىل كل 
م العيد إىل قبيل أداء صالة العيد , من طلوع فجر يو :وأفضل وقت خيرجها فيه

  .وجيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني 
ر زكاة الفطر إىل ما بعد صالة العيد فإن عليه أن خيرجها فورًا   من أخَّ

الَةِ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقبل أن تغرب عليه شمس يوم العيد; لقول النبي  بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ مَ
مَ  , وَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ اتِ فَ قَ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ الَةِ فَ دَ الصَّ عْ ا بَ اهَ رواه أبو داود [ »نْ أَدَّ

  . ]وابن ماجه
ر زكاة الفطر متعمدًا أثم عىل تأخريها,  وتبقى دينًا يف ذمته جيب عليه  من أخَّ
  .قضاءً  إخراجها

U@Hflßž–ŠŽÒ@čñb×‹@čÐÛaİŠ@Z@ @
ا زكاة الامل , إال أن األوىل ترصف زكاة الفطر يف األصناف التي ترصف إليه

ولُ «:  ^حلديث ابن عباس رصفها يف الفقراء واملساكني ;  سُ ضَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَرَ
اةَ  كَ اكِنيِ زَ سَ ةً لِلْمَ طُعْمَ , وَ فَثِ الرَّ وِ وَ نَ اللَّغْ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ طْرِ طُهْ  رواه أبو داود وابن[ »الْفِ

  .والفقراء من باب أوىل  ; فبني أن املساكني يعطون هذه الزكاة ,]ماجه

אWאW  
 فيه َب , رغَّ واجٍب  غريُ  ستحبٌّ مُ  رشع اإلسالم صيام التطوع ; وهو صيامٌ 
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التي  ة عليه ; لام فيه من مزيد األجر وعظيم الفضل , واألياماألمَّ  , وحثَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  :رغب اإلسالم بصيامها هي 

١ (@âìí@îà¨aë@´äqüaZ قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ÷ عن أيب هريرة :
مَ « وْ لُ يَ امَ َعْ ضُ األْ رَ اتُعْ ِ وَ نَنيْ ثْ ائِمٌ خلَ االِ ا صَ أَنَ يلِ وَ مَ ضَ عَ رَ عْ بُّ أَنْ يُ أُحِ يسِ ; فَ رواه [ »مِ

  ] .والرتمذي والنسائي وابن ماجه دأبو داو
٢ (@Šè‘@Ý×@åß@âbíc@òqýqZ قمري ل شهروهي أيام البيض يف منتصف ك :

اينِ «: قال  ÷الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش ; فعن أيب هريرة  صَ أَوْ
لِي ثٍ  ملسو هيلع هللا ىلصيلِ ـخَ رٍ : بِثَالَ هْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ ةِ أَيَّ ثَ يَامِ ثَالَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »...صِ
٣ (âìí@@õa‰ì‘bÇZ  م ; فعن أيب قتادة أن النبي وهو اليوم العارش من شهر حمرَّ
ىلَ «: ل قا ملسو هيلع هللا ىلص بُ عَ تَسِ اءَ أَحْ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَامُ يَ صِ هُ  اهللاوَ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رَ السَّ فِّ كَ رواه [ »أَنْ يُ

  .]مسلم
م ; لقول رَّ مع بني صيام اليوم التاسع والعارش من ُحم للمسلم أن َجي  وُيسنُّ 

عَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَّ التَّاسِ ومَ ابِلٍ ألَصُ يتُ إِىلَ قَ قِ   . ]لمرواه مس[ »لَئِنْ بَ
٤ (âìí@flÇflŠÏ@òZ  أن  ÷وهو اليوم التاسع من ذي احلجة ; فعن أيب قتادة
ىلَ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بُ عَ تَسِ ةَ أَحْ فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ نَةَ  اهللاصِ السَّ هُ وَ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رَ السَّ فِّ كَ أَنْ يُ

هُ  دَ عْ   .]رواه مسلم[ »الَّتِي بَ
٥ (č§a@ð‡@åß@ÉmŞv@òZ تسعة األوىل من ذي احلجة ; فعن وهي األيام ال

ولُ «: قالت  ملسو هيلع هللا ىلصبعض أزواج النبي  سُ انَ رَ ةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاكَ جَّ عَ ذِي احلِْ ومُ تِسْ  »...يَصُ
  .]رواه أمحد وأبو داود والنسائي[
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٦ (@Þaì‘@åß@âbíc@ònZ  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷عن أيب أيوب األنصاري  :
امَ « نْ صَ ت مَ هُ سِ بَعَ مَّ أَتْ انَ ثُ ضَ مَ را رَ هْ يامِ الدَّ ان كَصِ الٍ كَ وَّ نْ شَ   . ]رواه مسلم[ » ِمِ
٧ (@âìí@‰bİÏgë@âìí@âbî•Z قال  ^ بن العاص عن عبد اهللا بن عمرو :
يَامِ إِىلَ اهللا«:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا قال يل  بُّ الصِّ دَ  أَحَ اوُ يَامُ دَ ا ;صِ مً طِرُ يَوْ انَ يُفْ ومُ  ,كَ يَصُ  وَ
ا مً وْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »يَ
٨ (×c@Šr@Šè‘@âbíc@æbjÈ‘Z  نِ «: قالت ’عن عائشة كُ ْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  ملَ

قُولُ  انَ يَ كَ هُ , وَ لَّ بَانَ كُ عْ ومُ شَ انَ يَصُ هُ كَ إِنَّ ; فَ بَانَ عْ نْ شَ ثَرَ مِ ا أَكْ رً هْ ومُ شَ وا : يَصُ ذُ خُ
مَ  نْ الْعَ إِنَّ اهللاَمِ ونَ فَ ا تُطِيقُ َلُّوا لِ مَ تَّى متَ لُّ حَ مَ : ويف رواية . ]خاري ومسلمرواه الب[ »الَ يَ

بَانَ إِالَّ « عْ ومُ شَ انَ يَصُ لِيالً  كَ   . ]رواه مسلم[ »قَ
٩ (flzŽß@Šè‘@âŞŠZ  لُ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  ÷عن أيب هريرة أَفْضَ

رُ  هْ انَ شَ ضَ مَ دَ رَ عْ يَامِ بَ مُ  اهللالصِّ رَّ   .]رواه مسلم[ »املُحَ

אאWאאW  
  :ُه من الصيام ما ييلُيكر
١ (@âì–i@òÈà¦a@âìí@…aŠÏgZ  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قال  ÷عن أيب هريرة  :

مْ أَحَ « ةِ إِالَّ الَ يَصُ عَ مُ مَ اجلُ وْ مْ يَ كُ هُ  دُ بْلَ ومَ قَ هُ  ,أَنْ يَصُ دَ عْ ومَ بَ رواه البخاري [ »أَوْ يَصُ

  .]ومسلم
٢ (@âì–i@ojÛa@âìí@…aŠÏgZ  ء : قال  ملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ أن  ’ ْرس بُ  بنتعن الصامَّ

إِ « , وَ مْ يْكُ لَ ضَ عَ ِ بْتِ إِالَّ فِيامَ افْرتُ مَ السَّ وْ وا يَ ومُ مْ إِالَّ الَ تَصُ كُ دُ ِدْ أَحَ ْ جيَ نَبَةٍ  نْ ملَ اءَ عِ حلَِ
هُ  غْ ضُ يَمْ لْ ; فَ ةٍ رَ جَ ودَ شَ   .]وأبوداود والرتمذي والنسائي وابن ماجهرواه أمحد [ »أَوْ عُ
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٣ (@Ù’Ûa@âìí@âbî•Z  إذا مل  بانيوم الذي ييل التاسع والعرشين من شعالوهو
فعن  ذا وافق ذلك يومًا اعتاد املسلم صيامه بنية التطوع ;إيتبني هالل رمضان, إال 

مٍ أَوْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷أيب هريرة  مِ يَوْ وْ انَ بِصَ ضَ مَ مْ رَ كُ دُ نَّ أَحَ مَ تَقَدَّ ,  الَ يَ ِ نيْ مَ وْ يَ
لِ  مْ ذَ يَصُ لْ هُ فَ مَ وْ ومُ صَ انَ يَصُ لٌ كَ جُ ونَ رَ مَ إِالَّ أَنْ يَكُ   .]رواه البخاري ومسلم[ »كَ الْيَوْ

٤ (@Šç†Ûa@âbî•Z اهللا  وهو أن يصوم كل أيام السنة من غري أن يفطر ; فعن عبد
رَ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ^بن عمرو ا هْ امَ الدَّ نْ صَ امَ مَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »الَ صَ
٥ (@âbî–Ûa@¿@Þb•ìÛaZ ر وهو أن يصل الصائم بني األيام من غري أن يفط

بينها ; إال أنه يباح له أن يواصل الصيام إىل وقت السحور ; فعن أيب سعيد اخلدري 
لْ «: يقول  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع رسول اهللا  ÷ اصِ لْيُوَ لَ فَ اصِ ادَ أَنْ يُوَ مْ أَرَ أَيُّكُ لُوا ; فَ اصِ الَ تُوَ

رِ  حَ تَّى السَّ الُوا . حَ ولَ : قَ سُ ا رَ لُ يَ اصِ إِنَّكَ تُوَ الَ !  اهللافَ مْ ; إِينِّ أَبِيتُ لَسْ : قَ يْئَتِكُ هَ تُ كَ
قِنيِ  اقٍ يَسْ سَ نِي وَ طْعِمٌ يُطْعِمُ   .]رواه البخاري[ »يلِ مُ

אWאאW  
  :حيرم صيام ما ييل من األيام

١ (óz™þa@†îÇë@ŠİÐÛa@†îÇ@ïßìíZ  ُانِ «: قال  ÷ رَ مَ فعن ع مَ وْ انِ يَ ذَ هَ
ولُ  سُ َى رَ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاهنَ رُ عَ خَ مُ اآلْ الْيَوْ , وَ مْ كُ يَامِ نْ صِ مْ مِ كُ مُ فِطْرِ امَ ; يَوْ هِ يَامِ لُونَ  صِ أْكُ تَ

مْ  كِكُ نْ نُسُ   .]رواه البخاري ومسلم[ »فِيهِ مِ
٢ (@òqýrÛa@ÕíŠ’nÛa@âbícZ عرش  وهي أيام احلادي عرش والثاين عرش والثالث

قال : قال  ÷ يلِّ ذَ اهلُ  ةَ يَش بَ ; فعن نُ  من ذي احلجة التي تكون بعد عيد األضحى
بٍ « ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ يقِ أَيَّ ِ امُ التَّرشْ رٍ  أَيَّ ذِكْ   .]رواه مسلم[ »هللاوَ
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يصح  , الالعظام هاحلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة, وفرض من فرائض
ولُ اهللا «: قال ÷فعن أيب هريرة إسالم من أنكر وجوبه;  سُ طَبَنا رَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصخَ قَ : فَ

وا جُّ جَّ فَحُ مُ احلَ يكُ لَ ضَ اهللاُ عَ رَ دْ فَ ا النَّاسُ قَ ا أَهيُّ   . ]رواه مسلم[ »يَ
¢ ﴿: فقال سبحانه  ;قرن اهللا تعاىل بني احلج والعمرة وأمر بأدائهام  وقد

العمرة احلج وبني عىل املتابعة  ملسو هيلع هللا ىلص, كام حث النبي ]١٩٦: البقرة[ ﴾£ ¤ ¥
نْفِي الْكِريُ «: فقال  امَ يَ نُوبَ كَ الذُّ رَ وَ قْ يَانِ الْفَ نْفِ ُامَ يَ إِهنَّ ةِ ; فَ رَ مْ الْعُ جِّ وَ َ احلَ وا بَنيْ ابِعُ تَ

ةِ  ضَّ الْفِ بِ وَ هَ الذَّ يدِ وَ دِ بَثَ احلَ  ÷, وعن أيب هريرة ] رواه أمحد والرتمذي والنسائي[ »خَ
مْ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  امَ الْعُ يْنَهُ ةٌ ملَِا بَ ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ ةُ إِىلَ الْعُ ورُ لَيْسَ لَهُ  ,رَ ُ جُّ املَربْ احلَ وَ
نَّةُ  اءٌ إِالَّ اجلَ زَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »جَ

WאאW  
عي واف والسَّ للطَّ  ;يف أشهر خمصوصة احلرامِ  اهللاِ  بيِت  قصدُ : احلج هو 
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  .التي سيأيت بياهنا , وغريها من املناسكةفَ رَ والوقوف بعَ 

  . عي واف والسَّ احلرام للطَّ  اهللاِ  بيِت  زيارةُ : أما العمرة فهي 

WאאW  

عن اإلسالم;  الكافر وال املرتد املرشك وال جيب احلج عىلال ف: اإلسالم) ١

 ﴾] S R Z Y X W V U T ﴿: قال تعاىل
  . ]٢٨: التوبة[

نْ «:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي جنون امل عىلج احل جيبفال : العقل) ٢ مُ عَ لَ فِعَ الْقَ  رُ
ثٍ  نِ : ثَالَ نِ النَّائِمِ  عَ عَ , وَ تَيْقِظَ تَّى يَسْ نِ الصَّ  حَ عَ , وَ ْتَلِمَ تَّى حيَ تَّى  بِيِّ حَ نُونِ حَ املَجْ
لَ    .]ماجه والنسائي وابن والرتمذي رواه أمحد وأبو داود[ »يَعْقِ

فإن حج صح حجه, فال جيب احلج عىل الصغري الذي مل يبلغ ,  :البلوغ) ٣

يَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ « ^ ابن عباس ; فعنوينوي عنه وليه الَ لَقِ قَ اءِ فَ حَ وْ بًا بِالرَّ كْ : رَ
الُوا مُ ? قَ وْ نِ الْقَ ونَ : مَ لِمُ الُوا. املُسْ قَ نْ : فَ الَ  مَ ? قَ ولُ اهللا: أَنْتَ سُ عَتْ إِلَيْهِ . رَ فَ رَ فَ
الَتْ  قَ بِيا فَ أَةٌ صَ رَ الَ : امْ جٌّ ? قَ ا حَ ذَ رٌ : أَهلَِ لَكِ أَجْ مْ وَ إال أنه ال جيزئه .  ]رواه مسلم[ »نَعَ

بِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ^عن حجة اإلسالم; فعن ابن عباس  جَّ  يٍّ أَيُّامَ صَ , حَ
 رَ ةً أُخْ جَّ ُجَّ حَ يْهِ أَنْ حيَ لَ نْثَ فَعَ ِ   .]والبيهقي رواه الطرباين وابن خزيمة واحلاكم[ »ثُمَّ بَلَغَ احلْ

¢ £ ¤   ¡�  | { ~﴿: لقوله تعاىل : االستطاعة )٤
والنفقة  القدرة عىل الزاد وآلة الركوب :; ويقصد باالستطاعة]٩٧: آل عمران[ ﴾¥
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مدة ذهابه ورجوعه, وتكون نفقته زائدة عىل نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة 
  .ذهابه وإيابه 

ة البدنية للحاج; بأن يكون بدنه سالًام من القدر :ومن االستطاعة 
أو املصاب بعاهة  ,األمراض والعاهات التي تعوق عن احلج; كالشيخ الكبري

  .تحمل مشاق السفريو ,متنعه من أن يثبت عىل راحلته
  .وماله  أن يكون الطريق آمنًا ; بحيث يأمن فيه عىل نفسه: ومن االستطاعة 
هلا إذا أرادت  ط خاص باملرأة ; فيشرتطوهذا الرش :وجود اَملْحَرم ) ٥

وهو الرجل − أن يصحبها زوجها أو أحد حمارمها  السفر للحج أو العمرة
 ; حلديث ابن عمر −املأمون البالغ العاقل الذي حيرم عليه تزوج املرأة عىل التأبيد

ْ «: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ^ ا ذُو حمَ هَ عَ مَ أَةُ ثَالثاً إِالَّ وَ افِرُ املَرْ مٍ ال تُسَ رواه [ »رَ

  . ]البخاري ومسلم
;  م للحجرَ حْ ذهب بعض أهل العلم إىل جواز خروج املرأة التي ال جتد املَ  

إذا كانت يف رفقة آمنة من النساء أو الرجال الصاحلني, وهذا خاص بحج 
  .الفريضة دون حج النافلة 

أو وفاة  يشرتط يف املرأة أيضًا أن ال تكون معتدة عن طالق :ة عدم الِعدَّ ) ٦
R Q P O S   T﴿: كان السري إىل احلج; لقوله تعاىلمدة إم

Y X W V U﴾ ]١: الطالق[.  
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אא 
  : التاليةإذا أراد املسلم العمرة , فعليه اتباع األعامل 

وجعل لكل  ملسو هيلع هللا ىلصالتي حددها النبي  )١(الذهاب إىل أحد املواقيت املكانية) ١
  :جهة ميقاهتم الذي خيصهم , وهي مخسة مواقيت 

א− أ  W  َّهبا من غري أهلها, وهي ميقات أهل املدينة ومن مر
  .<آبار عيل>اآلن  وتسمى
א− ب W  وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من ناحيتها من مرص

  ., وهي قبل اجلحفة إىل جهة البحر <رابغ>واملغرب , وحيرم احلاج اآلن من 
وهي ميقات أهل نجد ومن جاء من ناحيتها , وتسمى  Wא− ج

  .<السيل الكبري>اآلن 
وهي ميقات أهل اليمن وهتامة واهلند , وتقع يف جنوب مكة ,  W− د 

  .<السعدية>وتسمى اآلن 
سمى توهي ميقات أهل العراق , وسائر أهل املرشق , و Wא− هـ

  .<الرضيبة>اآلن 
فهذه املواقيت ال جيوز ملن قصد مكة وأراد احلج أو العمرة أن يتجاوزها 

  .أو من غري أهلها  ,سواء كان الذي مر عليها من أهلهامن غري إحرام , 

                                        
, ال جيوز ملن أراد السفر ألداء احلج أو  ملسو هيلع هللا ىلصهي أماكن حتيط بمكة حددها النبي : ة املواقيت املكاني) ١(

  .العمرة أن يتجاوز أحدها من غري إحرام 
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سفان أو أما من كان مسكنه بعد هذه املواقيت املكانية; كمنطقة قديد أو عُ  
ة , فميقاته هو موضعه الذي يسكن فيه ; لقول النب نْ «:  ملسو هيلع هللا ىلصي َمـــرِّ الظهران أو جدَّ مَ وَ

أَ  يْثُ أَنْشَ نْ حَ لِكَ فَمِ انَ دُونَ ذَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »كَ
  .; فيُحرم منهخيرج إىل أدنى احلل; كالتنعيمإنه ومن كان من أهل مكة ف 
ال شعر العانة , وأز امليقات جترد من ثيابه املخيطةإذا وصل املعتمر إىل) ٢
 الطِّيب , وال يرضه إذا بقي أثر, وتطيب يف رأسه وحليته وبدنهإلبطني, واغتسلوا

  .بعد اإلحرام , ولكن يتجنب تطييب ثيابه 
  . يبأما املرأة فتغتسل حتى ولو كانت حائضًا أو نفساء , إال أهنا ال تضع الطِّ 

ومها بالنسبة : بعد االنتهاء من االغتسال والتطيب يلبس ثياب اإلحرام ) ٣
للرجل إزار يضعه عىل النصف األسفل من جسمه , ورداء يضعه عىل النصف 
األعىل من جسمه , ويشرتط أن يكونا غري خميطني, أما املرأة فلها أن تلبس ما تشاء 
من الثياب غري متربجة بزينة , وجتتنب تغطية وجهها وكفيها , إال إذا خشيت الفتنة , 

  .فيجوز هلا سرت وجهها بغري النقاب
بعد لبس مالبس اإلحرام يصيل املعتمر يف امليقات إن كان وقت صالة ) ٤

  .وأحرم بعدمها  ,فريضة , وإال صىل ركعتني تطوعاً 
, ثم ) لبيك عمرة: (إذا فرغ من الصالة ركب دابته وأحرم بالعمرة قائالً ) ٥

لبيك اللهم لبيك , لبيك ال رشيك لك لبيك , إن احلمد والنعمة لك : (يلبي قائالً 
   رِ دْ بقَ  فُتلبِّيويرفع الرجل صوته بذلك , أما املرأة ) . وامللك , ال رشيك لك



 
 
 

 

א ©¨

٢٣٠

حرام الذي هو الركن األول س باإلوهنا يكون املسلم قد تلبَّ . ها نفَس  عُ سمِ ما تُ 
  .من أركان العمرة 
جيوز للمحرم إن كان خائفًا من عائق يعوقه أو مانع يمنعه من إمتام ) ٦

فإن حبسني حابس :  − بعد التلبية بالعمرة− يشرتط فيقول عمرته ونسكه أن 
حابس أو منعه مانع من إمتام النسك جاز له أن  فمحيل حيث حبستني ; فإذا حبسه

  .حرامه وال يشء عليه حيل من إ
لبية , أثناء سريه إىل مكة ويقطعها إذا ابتدأ وينبغي للمحرم أن يكثر من التَّ 

  .بالطواف 
إذا وصل املعتمر إىل مكة يسن له االغتسال قبل دخوله إىل مكة ويتوضأ ) ٧

م رجله اليمنى , بسم اهللا : وقال  ,ألجل الطواف, فإذا دخل املسجد احلرام قدَّ
, ر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك, اللهم اغفلسالم عىل رسول اهللاوالصالة وا

  .أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
بعد ذلك يتوجه املعتمر إىل احلجر األسود فيستلمه بيده اليمنى ويقبِّله , ) ٨

رس له استالمه , فإنه يستقبل قبَّل يده, فإن مل يتياستلمه وفإن مل يتيرس له تقبيله 
  ).بسم اهللا , واهللا أكرب: (احلجر ويشري إليه بيده, قائالً 

ثم جيعل احلجر األسود والكعبة عن يساره, ليبتدئ بالطواف سبعة أشواط 
وهذا الطواف هو الركن الثاين من . ابتداًء من احلجر األسود  حول الكعبة,
  .أركان العمرة 

 ;وينتهي باحلجر األسود  ,من احلجر األسوديبتدئ الشوط يف الطواف 
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  .أشواط  ةيفعل ذلك سبع
جل املعتمر يف ابتداء الطواف أن يضطبع ; بأن يكشف عن كتفه ) ٩ ُيسنُّ للرَّ

أليمن , وطرفيه عىل كتفه األيرس , فإذا إبطه ا حتتجيعل وسط ردائه واأليمن 
  .فرغ من طواف السبعة أشواط أعاد الرداء إىل حالته قبل االضطباع 

َمل يف األشواط الثالثة األوىل; بأن ) ١٠ ُجل املعتمر أيضًا الرَّ ويسن للرَّ
  .يرسع امليش مع مقاربة اخلطوات, ويميش بقية األشواط األربعة كمشيه املعتاد 

ر, وهو القوس املبني جْ ىل املعتمر أن جيتنب الطواف داخل احلِ ينبغي ع) ١١
  بينه وبني الكعبة  فمن مرَّ  ;أمام الكعبة من جهة امليزاب; ألنه جزء من الكعبة 

  .ال يكون قد طاف حول الكعبة 
إذا وصل املعتمر يف الطواف إىل الركن اليامين , وهو الركن الذي قبل ) ١٢

ستالمه من غري تقبيل , وإن مل يتمكن بسبب الزحام احلجر األسود , فُيسن له ا
  .له وال يشري إليه قبِّ فيميش عنه وال يُ 
: يقول إنه إذا كان املعتمر يف الطواف بني الركن اليامين واحلجر األسود ف) ١٣

﴿¬ °  ̄ ®  ̧ ¶ µ  ́ : البقرة[ ﴾± ² ³

٢٠١[.  
: ويقول له,بحسب ما يتيرس  إىل احلجر األسود استلمه وقبَّله;فإذا وصل ) ١٤

, األول يفعل فيه كام فعل يف الشوط, ثم يبدأ بالشوط الثاين و)بسم اهللا واهللا أكرب(
  .إىل أن ينتهي من األشواط السبعة 
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للمعتمر أثناء طوافه أن يذكر اهللا تعاىل ويدعوه بام شاء , وله أن يقرأ ) ١٥
  .يف أمر الدنيا والكالم  ,القرآن , وجيتنب لغو احلديث

ىل املعتمر أن يوايل بني أشواط الطواف وال يفصل بينها بيشء ; جيب ع) ١٦
وجب عليه إعادة  −غري الصالة−يشء وكان الفاصل طويالً بفإن فصل بينها 

  .الطواف من جديد 
وعىل املعتمر أثناء الطواف املحافظة عىل وضوئه , فإذا انتقض وضوؤه أثناء 

ي احتاجه للوضوء قصريًا الطواف وجب عليه أن يتوضأ , فإن كان الزمن الذ
  .أكمل الطواف من حيث انتهى 

لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي ان الطواف حول الكعبةاحلائض والنفساء جتتنب) ١٧
ي«: لام حاضت  ’ رِ تَّى تَطْهُ َ أَنْ الَ تَطُويفِ بِالْبَيْتِ حَ ريْ اجُّ غَ لُ احلَ عَ فْ امَ يَ يلِ كَ عَ  »افْ

  .هر طُّ الحصول إىل حني  طوافال انرفتؤخِّ .  ]رواه البخاري ومسلم[
وهو البناء : إذا أتم املعتمر أشواطه السبعة توجه إىل مقام إبراهيم ) ١٨

̧  ﴿: القائم أمام الكعبة ; فيقرأ قوله تعاىل  ¶ µ ´ ¹﴾ ]البقرة :

تيرس له, وإال صالمها يف أي مكان يف ثم يصيل ركعتني خلف املقام إن  , ]١٢٥
, ويف الثانية الفاحتة كاملة ﴾B A C ﴿احلرم, يقرأ يف األوىل الفاحتة و

 .كاملة  ﴾D C B A ﴿و 
  .إذا فرغ من صالته رجع إىل احلجر األسود فاستلمه إن تيرس له  )١٩
بعد ذلك خيرج املعتمر إىل املسعى للسعي بني الصفا واملروة سبعة ) ٢٠
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أشواط, وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة , فيبتدئ بالصفا ; فإذا دنا منه 
̀  u {z y x w v ﴿: قرأ  _ ~ } |   d c b a

e m l k j i h gf n ﴾ ]ثم يصعد عىل  ]١٥٨: البقرة ,
ال هلإ إال اهللا وحده ال : (ويقول  ,الصفا فيستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكرب اهللا

رشيك له , له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير , ال هلإ إال اهللا وحده أنجز 
, ويكرر هذا الدعاء ثالث مرات, )وهزم األحزاب وحدهوعده , ونرص عبده 
  .ويدعو بام شاء
بعد االنتهاء من الدعاء ينزل من الصفا متوجهًا إىل املروة ماشيًا; فإذا ) ٢١
األخرضين ركض ركضًا شديدًا بحسب استطاعته,  )نياخلطَّ (الَعَلَمني بلغ بني 

إىل مشيه حتى يصل إىل املروة ,  الثاين عاد الَعَلمَ أما املرأة فال تركض, فإذا بلغ 
  .وهو يف أثناء السعي يدعو ويذكر اهللا ويقرأ القرآن 

, ورفع ) ٢٢ إذا وصل املعتمر إىل املروة صعد عليه, واستقبل القبلة, وكربَّ
  .يديه بالدعاء , ويقول ما قاله عىل الصفا , فيكون بذلك قد أتم شوطه األول 

جهًا إىل الصفا , فيميش يف موضع ثم بعد ذلك ينزل عن املروة متو) ٢٣
األخرضين حتى يصل إىل الصفا , فيكون  العلمنيبلغ بني امليش , ويركض إذا 

, وهكذا حتى يكمل  فعله يف الشوط األول بذلك قد أتم شوطه الثاين , ويفعل ما
بحيث يكون ذهابه من  ; سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وينتهي آخرها عند املروة

  .وة شوطًا , ورجوعه من املروة إىل الصفا شوطًا الصفا إىل املر
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 الصفا واملروة , حيلق بعد االنتهاء من األشواط السبعة للسعي بني) ٢٤
املعتمر رأسه إن كان رجالً أو ُيقرصِّ بأن يأخذ من مجيع أجزاء شعره , أما املرأة 

  ) .سم تقريباً  ٢(قدر أنملة  فتأخذ من أطراف شعرهافليس هلا إال التقصري; 
 قني ثالثًا, ودعاحلِّ دعا للم ملسو هيلع هللا ىلصواحللق للرجال أفضل من التقصري; ألن النبي 

  .واحدة ينللمقرصِّ 
وإذا كان وقت احلج قريبًا, وكانت عمرته هذه للحج, فيستحب له التقصري 

  .حتى يتمكن من احللق يف احلج 
بعد احللق أو التقصري يكون املعتمر قد أتم نسك العمرة وأعامهلا ; ) ٢٥

فيتحلل من مالبس اإلحرام , ويلبس مالبسه املخيطة, ويتطيب ويفعل كل ما 
  .رًا عليه أثناء اإلحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر واألظفار كان حمظو

אא 

WאאאW   
  :, وهي)١(ق ألداء احلج, وكل طريقة تسمى نسكاً ائطر هناك ثالث

: إحرامه ; بأن يقول عندوهو أن ينوي احلاج بإحرامه احلج فقط  :اإلفـراد  − أ 
وهذا النسك ال يسبقه أداء عمرة قبله , وال يلزم من نواه ذبح .  )لبيك حجا(

  .اهلدي يف آخر حجه 
                                        

  .هو الطريقة التي يؤدي هبا احلاج أعامل احلج : النسك ) ١(
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ة واحدة ; إحرامه احلج والعمرة معًا بنيَّ جيمع احلاج يف وهو أن :الِقـران  − ب
; فيؤدي احلاج مناسك العمرة كام مر ) لبيك حجا وعمرة: (مهفيقول عند إحرا

بيانه , إال أنه ال يأخذ من شعره شيئًا وال يتحلل , وإنام يبقى عىل إحرامه إىل حني 
  .ينتهي من أعامل احلج كاملة , ويلزمه يف آخر حجه ذبح هدي 

يتحلل وهو أن ينوي احلاج بإحرامه العمرة يف أشهر احلج , ثم  :التمتع  − ج
منها حتلالً كامالً , ثم حيرم بعدها باحلج يف اليوم الثامن من ذي احلجة; برشط أن 

  .أخرى  ولزمه أن يؤدي عمرة ,ال خيرج من مكة ويرجع إىل بلده , وإال انقطع متتعه
ي «:  ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل األنساك الثالثة هو التمتع ; لقول النبي  رِ نْ أَمْ بَلْتُ مِ تَقْ لَوْ اسْ

رْ  بَ تَدْ ا اسْ قْتُ امَ ا سُ يَ هلَ تُ مَ لُّوا ,دْ نيَ حَ عَ النَّاسِ حِ لَلْتُ مَ حلََ   . ]ومسلم رواه البخاري[ »وَ

WאאאאFאE )١(W 
فهو احلاج عمرته ودخل اليوم الثامن من ذي احلجة; فإن كان قارنًا  إذا أدَّى) ١

يتحلل منها , وإن كان متمتعًا فيُحرم من مكانه  وملالعمرة عىل إحرامه بعد أداء  باٍق 
الذي هو فيه بعد أن يغتسل ويزيل شعر العانة واإلبطني, ويتطيب, ويلبس مالبس 

, فإن كان خائفًا من أن يمنعه عائق من إمتام حجه )لبيك حجا: (اإلحرام, ويقول 
  ). نيتَ ْس بَ  حيث َح يلِّ حِ فمَ  ٌس ني حابِ َس بَ وإن َح : (يشرتط ويقول

  .أما املفرد فإنه حيرم باحلج من امليقات; ألنه ليس عليه ُعمرة 

                                        
  .سمي بذلك ألن الناس كانوا يف هذا اليوم يستقون الامء حلمله معهم إىل عرفة ومزدلفة: يوم الرتوية ) ١(
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وقت الضحى ; فيصيل فيها ) ١(ىنً إحرامه إىل مِ ثم يذهب احلاج بعد ) ٢
 الصالة الرباعية , ويصيلالة يف وقتهاوالعرص واملغرب والعشاء كل صالظهر 
  .)قرصاً ( ثنتني
أن يميض عليه أغلب  ويكفيهى إىل فجر يوم عرفة , نً يبيت احلاج يف مِ ) ٣

  .الليل يف منى

WאאאאFE )٢(W  
ى نً مِ  إذا طلعت الشمس يف اليوم التاسع , وهو يوم عرفة , سار احلاج من) ١

  . إن تيرس له )٣(ة ويبقى فيها إىل وقت الزوالرَ مِ إىل عرفة , فينزل بنَ 
والوقوف بعرفة هو الركن الثاين من أركان احلج بعد اإلحرام, وهو الركن 

جُّ «: ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم فيه ; لقول النبي  نْ لَ احلَ رِ مِ جْ ةِ الْفَ الَ بْلَ صَ اءَ قَ نْ جَ مَ ةُ ; فَ فَ رَ ةِ عَ يْلَ
ْعٍ  جُّ  )مزدلفة( مجَ دْ تَمَّ حَ قَ هذا الركن  فمن فاته. ]رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه[ »هُ فَ

  .فقد فاته احلج 
بعد الزوال يصيل احلاج الظهر والعرص مجعًا وقرصًا مجع تقديم بأذان ) ٢

  .وإقامتني 
                                        

, تقع يف الطريق بني مكة وعرفة , وهي املوقع الذي )كم ٧(منطقة تبعد عن رشق مكة مسافة : ى ِمنً ) ١(
 .توجد فيه اجلمرات الثالث

 .جنوب رشق مكة ) كم ٢٥(منطقة تقع عىل مسافة : عرفة أو عرفات ) ٢(
 .لسامء إىل جهة الغربهو الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالتحرك عن وسط ا: وقت الزوال ) ٣(
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بعد االنتهاء من الصالة يدخل احلاج إىل عرفة ويبقى فيها إىل غروب ) ٣
الشمس , يصيل ويذكر اهللا ويترضع إليه بالدعاء رافعًا يديه مستقبل القبلة , 

ال هلإ إال اهللا وحده ال رشيك له , له امللك وله احلمد وهو عىل ( :ويكثر من دعاء
  ) .كل يشء قدير

م , أو احلديث إىل أصحابه بام فيه منفعة , أو وجيوز للحاج أن يسرتيح بالنو
  .قراءة الكتب املفيدة 

, فإذا وصل )١(إذا غربت شمس اليوم التاسع, سار احلاج إىل مزدلفة) ٤
وال يصيل املغرب والعشاء . صىل املغرب والعشاء مجعًا وقرصًا, بأذان وإقامتني

ء قبل وصوله قبل وصوله إىل مزدلفة, إال إذا خيش خروج وقت صالة العشا
  .بسبب الزحام 

وصوله إىل وال ينبغي للحاج أن ينشغل بجمع حىص اجلمرات بمجرد 
  .غل بأداء الصالة , وله أن جيمع احلىص من أي مكان تشمزدلفة , بل عليه أن ي

يبيت احلاج بمزدلفة, ويبقى فيها إىل الفجر, وال يلزم من املبيت النوم, ) ٥
  .يف مزدلفة بل يتحقق املبيت بمجرد البقاء 

السن,  االنرصاف من مزدلفة بعد منتصف الليل; ككبار ألهل األعذاروجيوز 
.  همزحام; وجيوز أن ينرصف معهم مرافقووالعجزة واملرىض الذين يشق عليهم ال

  .أما من ليس له عذر فيبقى إىل الفجر 

                                        
 .)املشعر احلرام(ي من منى, وتسمى منطقة تقع عىل الطريق بني عرفة ومنى إىل اجلنوب الرشق: مزدلفة ) ١(
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 راماحلَ  رِ عَ ْش إذا صىل احلاج صالة الفجر يف اليوم العارش, توجه إىل املَ ) ١

وهو وضوح النهار قبل  ;اإلسفاروقت  , فدعا اهللا وكربَّ حتى)مسجد مزدلفة(
  .ا يف مكانهعَ ودَ  اهللاَ  رَ كَ رام, ذَ احلَ  رِ عَ ْش  له الذهاب إىل املَ طلوع الشمس, فإن مل يتيرسَّ 

مس إىل منى, فإذا مرَّ إذا أسفر الصبح جدًا انطلق احلاج قبل طلوع الش) ٢
ذا الوادي هو الذي أرسع يف امليش; ألن ه −بني ُمزدلفة وِمنى− بوادي ُحمَرسِّ 
  . أبرهة احلبيش وجيشه لام أرادوا هدم الكعبة  أهلك اهللا فيه
  .من أي مكان  )١(ن جيمع حىص اجلمراتوللحاج أ
إذا وصل احلاج إىل منى توجه إىل مجرة العقبة, وهي اجلمرة األخرية ) ٣

األقرب إىل مكة, فريميها بسبع حصيات كأمثال حبة احلمص أو الفول; رميًا 
  .متتاليًا , واحدة بعد واحدة , يكرب مع كل حصاة 

إن كان متمتعًا أو قارنًا,  )٢(هديهإذا فرغ احلاج من رمي مجرة العقبة ذبح ) ٤
له  جازن ينحر هديه بنفسه , فإن مل يستطع أواألفضل . املفرد فال هدي عليه أما

  .أن يوكل غريه بالذبح عنه 
بعد نحر اهلدي حيلق احلاج رأسه إن كان ذكرًا , أو ُيقرصِّ , واحللق ) ٥
  ) .يانه يف العمرةكام سبق ب(أما املرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة . أفضل 

                                        
مراجم متتالية تقع آخر منطقة منى من جهة مكة , وهي التي يرمي فيها احلاج  ةهي ثالث: اجلمرات ) ١(

 .احلىص يوم العيد وأيام الترشيق
 .هو ما يذبحه أو ينحره احلاج يف منى أو مكة من اإلبل والبقر والغنم : اهلدي ) ٢(
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م أو يؤخر يف أعامل اليوم العارش من غري حرج ) ٦ فلو  ;جيوز للحاج أن يقدِّ
  .م احللق عىل النحر جاز , وهكذا مي جاز , ولو قدَّ م النحر عىل الرقدَّ 
; )١(إذا فعل احلاج عملني من أعامل اليوم العارش , حتلل التحلل األصغر) ٧

  .فيحل له كل يشء كان حمرمًا عليه قبل اإلحرام , إال املعارشة الزوجية 
بعد الفراغ من أنساك احلج يف منى, يتوجه إىل مكة ليطوف طواف ) ٨

وهو الركن الثالث من أركان احلج; فيطوف سبعة أشواط , ثم يسعى  اإلفاضة,
واملروة سبعة أشواط; إن كان متمتعًا, وكذا إذا مل يكن سعى مع  بني الصفا
, فيحل له كل )٢(وبذلك يكون احلاج قد حتلل التحلل األكرب. طواف القدوم

  .يشء كان حمرمًا عليه حتى املعارشة الزوجية 
رشيق التَّ  ضة والسعي يرجع احلاج إىل منى ليبيت فيها أيامبعد طواف اإلفا) ٩
  ., ويرمي اجلمرات الثالث  )٣(الثالثة

WאאW  
والثاين  أيام الترشيق هي األيام الثالثة التي بعد يوم النحر, وهي احلادي عرش
ز صيامها إال عرش والثالث عرش من ذي احلجة , وهي أيام أكل ورشب ال جيو

                                        
, د اإلحرام; كلبس الثياب املخيطةهو أن يباح للحاج فعل كل ما كان حمظوراً عليه بع: التحلل األصغر ) ١(

 .حيرم عليه املعارشة الزوجية  وتقليم األظفار , وقص الشعر , والتطيب , إال أنه 
 .هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان حمظوراً عليه بعد اإلحرام حتى املعارشة الزوجية : كرب التحلل األ) ٢(
هي أيام احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة, وسميت بذلك : أيام الترشيق ) ٣(

 .ألهنم كان يرشقون فيها حلوم األضاحي , ويربزوهنا للشمس لتجفيفها 
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  :وتتلخص أعامل أيام الترشيق بام يأيت .  ر عليهقدِ يَ للحاج الذي عليه هدي ومل 
, شمسمنى , يبقى حتى زوال البعد أن يبيت احلاج ليلة احلادي عرش يف ) ١

وهي − ثم بعد الزوال يذهب إىل اجلمرات الثالث; فريمي اجلمرة الصغرى 
بسبع حصيات متتاليات; واحدة بعد األخرى,  −األقرب إىل مسجد اخليف

ويدعو دعاء طويالً بام جهة اليمني, ويكربِّ مع كل حصاة يرميها, ثم يتقدم قليالً 
  .شاء إن تيرس له ذلك

ة الوسطى; فريميها بسبع حصيات متتاليات, ثم يتوجه مبارشة إىل اجلمر) ٢
ويستقبل القبلة ويدعو دعاء جهة اليسار, يكرب مع كل حصاة , ثم يتقدم قليالً 

  .طويالً إن تيرس له ذلك 
, ويرميها بسبع )مجرة العقبة(ثم يتوجه بعدها مبارشة إىل اجلمرة الكربى ) ٣

  .و بعدها حصيات متتاليات; يكرب مع كل حصاة , ثم ينرصف وال يدع
م الثاين عرش , فإذا زالت الشمس يف اليويت احلاج يف منى ليلة الثاين عرشيب) ٤
, يفعل ما فعله يف اليوم احلادي عرش; فريمي اجلمرات الثالث; احلجة من ذي

وتوجه إىل مكة لطواف  ,فإن كان متعجالً خرج من منى قبل غروب الشمس
عذر وجب عليه البقاء إىل اليوم  الوداع ; فإن أدركه الغروب وهو يف منى لغري

الثالث عرش وهو آخر أيام الترشيق; فريمي اجلمرات الثالث بعد الزوال كام 
  .فعل يف اليومني قبله

بعد الفراغ من رمي اجلمرات يف أيام الترشيق, وأراد احلاج مغادرة مكة; ) ٥
ويصيل بعدها  فعليه أن يتوجه إىل مكة ليطوف طواف الوداع سبعة أشواط,
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, التجارة وأثم عليه بعدها أن يغادر مكة, وال يتأخر فيها من أجل التسوق  ركعتني,
تَّى «:  ملسو هيلع هللا ىلصع آخر; لقول النبي الزيارة , وإال لزمه طواف ودا وأ دٌ حَ نَّ أَحَ رَ نْفِ الَ يَ

هِ بِالْبَيْتِ  دِ هْ رُ عَ ونَ آخِ   . ]رواه مسلم[ »يَكُ
; للسفر ه يف طريقه, أو تزودفإن تأخر بسبب زحام, أو انتظار رفقته يف السفر

  ., وال يلزمه طواف آخر فال حرج عليه
وال يمكنها أن تتأخر وإذا أصاب املرأة قبل طواف الوداع حيض أو نفاس , 

  .أن ترحل من غري أن تطوف للوداع  اجاز هل ;عن رفقتها يف السفر 
  .وبذلك يكون احلاج قد أهنى نسك احلج 

WאאאW  
وهي األعامل التي ال جيوز للحاج أو املعتمر فعلها وهو ُحمِرٌم, ويرتتب عىل 

  :حظورات هي وهذه امل. , وبعضها يفسد احلج )١(فعلها فدية
بأي وسيلة كاحللق أو النتف ; سواء أزاله بنفسه أو أزاله له  :إزالة الشعر) ١

  ² ³ ¯ ° ±﴿: تعاىلغريه , وسواء كان الشعر قليالً أو كثريًا ; لقوله 
µ ´﴾ ]ويدخل يف ذلك شعر اجلسم كله; ] ١٩٦: البقرة.  

ه لعذر; , أما من حلقلغري عذر فهو آثم وعليه الفدية من حلق رأسه 
إطعام  أو, صوم ثالثة أيام :وهي الفديةعليه , إال أن , فال إثم عليهمرض أو أذىك

                                        
ما يقدمه احلاج من مال أو طعام أو ذبيحة, بسبب ارتكابه أمرًا حمظورًا يف احلج, وهي هي : الفدية ) ١(

 .ختتلف باختالف نوع املحظور 
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  ., وهو خمريَّ بفعل أي واحدة من هذه الثالثشاة ذبح أو  , ستة مساكني
شعره وغسله ومتشيطه, ولو أدى ذلك إىل سقوط  كُّ جيوز للمحرم َح  

  .يشء من شعره, ولكن ينبغي عليه أن يفعل ذلك برفق
ال جيوز للحاج بعد اإلحرام باحلج أو العمرة أن يقص  :تقليم األظافر )٢

عليه قصها  مُ حرُ يَ فأما بعد اإلحرام . أظفاره , وإنام يستحب له ذلك قبل اإلحرام
| { ﴿: ينايف مقصود اإلحرام; قال تعاىله الذي باإلمجاع ; ألنه من الرتفُّ 

 ُق لْ وَح , اإلحرامِ  وضعُ  :فُث التَّ > :^ باسابن ع; قال  ]٢٩: احلج[ ﴾~
  .< ِاألظافر وقصُّ ,  ولبس الثياِب  ,الرأس
فال جيوز للمحرم إذا كان ذكرًا أن يغطي رأسه  :تغطية الرأس بمالصق )٣

بيشء مالصق , سواء كان طاقية , أو غرتة , أو عاممة , أو يضع رداءه عىل رأسه , 
  .للرأس ونحو ذلك مما يعد غطاءً 

 ;ال يقصد به التغطية كحمل العفش واحلقائب ئاً شيأما إذا وضع عىل رأسه 
  .فال بأس به 

ومما جيوز للحاج أن يستظل بسقف السيارة , أو يستظل بخيمة ; فهذا ال 
  .يعد من حمظورات اإلحرام

  . ; فتسرته بغري نقابوال جيوز للمرأة أن تغطي وجهها إال إذا خشيت الفتنة 
الثياب  س إزارًا ورداًء وجيتنب لبساألصل يف املحرم أن يلب: لبس املخيط )٤

والرساويل,  ; كالقميص,العضو الذي خيطت من أجله لتغطِّياملخيطة التي خيطت 
  .والثوب, واجلوارب, واخلفني, والقفازين, ونحوها 
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, إال أنه ال يعد من املخيط املنهي عن لبسه, بل خيوط أما النعل وإن كان فيه
   .وال جيوز له لبس ما غطَّى الكعبني; كاخلُفِّ  .إن الرشع قد ورد بجوازه

  . تربجما فيه و ,القفاز والنقابواملرأة هلا أن تلبس ما شاءت إال 
ه أو نِ دَ طرًا عىل بَ أو عِ  يباً ال جيوز للمحرم أن يضع طِ  :والعطور الطيب )٥
حرام ويبقى أثره, فال حرج فيه, يب الذي يضعه عىل بدنه قبل اإلأما الطِّ  .إحرامه

  .جب غسلهييب عىل مالبس اإلحرام, فإن كان الطِّ أما 
 ةأكولأن يصيد شيئًا من احليوانات الوحشية محرم للمُ  ال جيوز :الصيد )٦
جيوز له اإلعانة عىل صيدها; سواء كالغزال واألرنب والطيور, وال  ;اللحم

باإلشارة أو الداللة عليها , فإن صاد هو أو صيدت له , فال جيوز األكل منها; 
  .ألهنا يف حكم امليتة 

, ومل يقصد بصيده الشخص املحرم, جاز إذا صاد شخص غري حمرم صيداً و
  .منه  للمحرم األكل

  .ويباح للمحرم صيد البحر وطعامه من غري قيد 
, غريه عقد النكاح, وال أن يعقد لهال جيوز للمحرم أن يعقد  :د النكاحعق )٧

ولو كان العاقد غري حمرم; فإن عقد أو عقد له غريه نكاحًا , مل ينعقد , وكان 
  .العقد باطالً 
وهو أشد حمظورات اإلحرام ; ألن املحرم إذا جامع زوجته قبل  :اجلامع )٨

ته حمرمة فسد حجها أيضًا, وعليهام التحلل األول فسد حجه, وإذا كانت زوج
ق حلمها ) إبل(ة نَ دَ وهي ذبح بَ  ;إمتام حجهام والفدية عن كل واحد منهام, ويفرَّ
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  .قادموعليهام إعادة احلج من العام ال ,معىل فقراء احلر
أما إذا كان اجلامع بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين ; فإنه ال يفسد 

  .احلج , ويلزمهام فدية ; وهي ذبح شاة يفرق حلمها عىل فقراء احلرم 
ألن ذلك كله من مقّدمات اجلامع; فهو املبارشة بتقبيل أو ملس أو ضم; )٩
فث الذي هنى اهللا عنه يف قولهيف  داخل J  I  N    M  L  K    ﴿: الرَّ

P  O﴾ ]١٩٧: البقرة[.  
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حُم إذا بلغت املرأُة, ثم يعتاُدها يف أوقاٍت احليُض دٌم يُ : تعريُفه −  أ  رخيه الرَّ

  .معلومةٍ 
 املرأة تسع سنني هجرّية ; لقول عائشةيبدأ احليض من بلوغ  :وقـُتـه − ب

ِ سِ  عَ سْ تِ  ةُ يَ ارِ اجلَ  تِ غَ لَ ا بَ ذَ إِ « :’    .]رواه الرتمذي والبيهقي معّلقاً [ »ةٌ أَ رَ امْ  يَ هِ فَ  نيَ ن
 ةُ أَ رْ املَ  تِ غَ لَ ا بَ ذَ إِ « :’ رأِة سنَّ اخلمسَني; لقول عائشةوينقطُع غالبًا ببلوِغ امل

 ْ وقد يستمرُّ بعد اخلمسني; فإذا . ]ذكره أمحد[ »ضِ يْ احلَ  دِّ حَ  نْ مِ  تْ جَ رَ خَ  ةً نَ سَ  نيَ سِ مخَ
  .رأِت املرأُة الّدَم بعد اخلمسني عىل هيئتِه قبَلها; فهو دُم حيضٍ 

: أقلُّ احليض يوٌم وليلٌة, وأكثُره مخسَة عَرش يومًا; قال عطاء :مـّدُته − ج
  . »َرَأْيُت َمْن َحتِيُض َيْومًا, َوَحتِيُض َمخَْسَة َعَرشَ «
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 :’ش حْ ْمنة بنت َج حلَ  ملسو هيلع هللا ىلصُة أّياٍم أو سبعٌة; لقوله غالُب احليِض ستّ و 
» َ   .]رواه أمحد وأبو داود والرتمذي[» ...يلِ سِ تَ اغْ  مَّ اهللا ثُ  مِ لْ  عِ يفِ  ةٍ عَ بْ  سَ ىلَ إِ  امٍ يَّ أَ  ةَ تَّ  سِ يضِ يَّ حتَ
  : حيرُم عىل احلائِض مجلُة أموٍر; منها: ما حيرُم عىل احلائضِ  − د

 ~ w x y {z | }﴿: له تعاىللقو: اِجلامعُ  − 
  . ]٢٢٢:البقرة[﴾  �
  . ]١: الطالق[﴾ F G ﴿: لقوله تعاىل: الطَّالُق  − 
الةُ  −  رواه البخاري [ »ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ فَ  ةُ ضَ يْ احلَ  تِ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ « : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله : الصَّ

  .]ومسلم
ومُ  −  ْ  تْ اضَ ا حَ ذَ إِ  نَّ اكُ دَ حْ إِ  سَ يْ لَ أَ « : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله : الصَّ ْ وَ  مْ صُ تَ  ملَ  :نَ لْ قُ  ?لِّ صَ تُ  ملَ

  . ]رواه البخاري ومسلم[» ىلَ بَ 
َ غَ  اجُّ احلَ  لُ عَ فْ ا يَ  مَ يلِ عَ فْ ا«: لعائشة لّام حاضت ملسو هيلع هللا ىلصلقوله : الطَّواُف  −   نْ أَ  ريْ

  . ]رواه البخاري ومسلم[» يرِ هُ طْ ى تَ تَّ حَ  تِ يْ البَ  بِ ويفِ طُ  تَ الَ 
  .]٧٩:قعةالوا[﴾  I J K        L﴿: لقوله تعاىل: مسُّ املصحِف  − 
» ضٍ ائِ  حَ الَ وَ  بٍ نُ جلُِ  دَ جِ سْ املَ  لُّ حِ  أُ الَ « :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله : اللُّبْث يف املسجد − 

  . ]رواه أبو داود, وصّححه ابن خزيمة, وضّعفه مجاعةٌ [
  : ما يوجُبه احليُض  − هـ

إذا حاضت املرأة كان ذلك عالمًة عىل بلوغها, وجيُب عليها الغسُل عند 
ِ  تِ نْ ي كُ تِ الَّ  امِ يَّ األَ  رَ دْ قَ  ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ « :ملسو هيلع هللا ىلصانقطاِع دِم احليِض; لقوله  , ا يهَ فِ  نيَ يضِ حتَ

  . ]رواه البخاري ومسلم[ »يلِّ صَ  وَ يلِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ 
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  : هِر احلائضِ عالمُة طُ  − و
  نقطع الدم عن احلائض; بحيث إذا احتشت بقطنة يف زمن احليض اإذا  − 

  .ال تتغّري فقد طهرت
ْفرةَ  − يف زمن احليض فهو حيٌض; لام روى علقمة  ُكْدرةَ وال وإذا رأت الصُّ
يعني − فُ سُ رْ ا الكُ يهَ فِ  −وهو وعاء−ةِ جَ رَ الدِّ بِ  نَ لْ سِ رْ يُ  نَّ كُ  اءَ سَ النِّ  نَّ أَ « :عن أّمه
ةَ  ةُ رَ فْ الصُّ  يهِ فِ  −القطن ائِشَ  »اءَ ضَ يْ البَ  ةَ صَّ القَ  نَ يْ رَ ى تَ تَّ حَ  نَ لْ جَ عْ  تَ الَ : ولُ قُ تَ , فَ إِىلَ عَ

ة. ]قه البخاريوعلّ  ,رواه مالك[ من  ماء أبيض يأيت بعد احليضِة يدلُّ عىل طهارِهتا: والَقصَّ
  .احليضِ 

ْفرُة والُكْدرُة يف زمن الطهر فهي طهٌر, وال تعتدُّ هبا املرأُة; لقول  −  وأّما الصُّ
والبخاري  ,ه أبو داودروا[ »ئاً يْ شَ  رِ هْ الطُّ  دَ عْ بَ  ةَ رَ دْ الكُ وَ  ةَ رَ فْ الصُّ  دُّ عُ  نَ ا الَ نَّ كُ « :’أمِّ عطيّة 

  .]<بعد الطهر> :بدون قوله
   :ما تقضيه احلائُض بعد طهِرها −ز

تقيض احلائُض بعد طهرها الصوَم, وال تقيض الصالَة; حلديث معاذة أّهنا 
 :تْ الَ قَ فَ  ?ةَ الَ  الصَّ يضِ قْ  تَ الَ وَ  مَ وْ  الصَّ يضِ قْ تَ  ضِ ائِ احلَ  الُ ا بَ مَ «  :’سألت عائشة 

» ةِ الَ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ  نُ الَ وَ  مِ وْ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ نُ فَ ,  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  عَ مَ  كَ لِ ا ذَ نَ يبُ صِ يُ  انَ كَ 
  . ]البخاري ومسلم رواه[

مِس لزَمها أن ُتصَيل الظُّ وإذا طهرِت احلائُض قبَل غُ  َرص هَر والعَ روِب الشَّ
غرَب والعشاَء ومتى طهرْت قبل طلوِع الفجِر لزَمها أن تصَيل امل  , من هذا اليومِ 
  .من هذه الليلةِ 



 
 
 

 

א ©¨

٢٤٨

RH@čò™bznüa@ŽâbØycZ@ @
ِم يف غِري أوقاتِه املعتادةِ : تعريُفها −  أ  ٍق رْ من مرٍض وفساٍد, من عِ  سيالُن الدِّ

  .الَعاِذل: يف أدنى الرحِم يسّمى
ومن جاوز دُمها مخسة عرش يومًا فهي مستحاضٌة; ألّنه ال يصلُح أن يكوَن 

  .دُمها حيضاً 
  :املستحاضُة هلا حاالٌت : ُل املستحاضةِ أحوا − ب 
أن تكون هلا عادٌة منتظمٌة قبل االستحاضة تعرف عدَدها من األياِم,  :األوىل

ياَم يف أّياِمها; سواٌء  كان ووقَتها من الّشهر; فإّهنا تعمل عليها, وتدُع الّصالَة والصِّ
استحاضٌة;  الّدم فهوعندها متييٌز لدم احليض أو ال ; فام زاد عىل أّيام عادهتا من 

ْ  تْ انَ ا كَ مَ  رَ دْ ي قَ ثِ كُ امْ « :’ألّم حبيبة  ملسو هيلع هللا ىلصلعموِم قوله   مَّ ثُ  كِ تُ ضَ يْ حَ  كِ سُ بِ حتَ
 .]رواه مسلم[» يلِّ صَ  وَ يلِ سِ تَ اغْ 

أن ال تكون هلا عادٌة أو كانت هلا عادٌة ولكن نسيتها; فإن كان دُمها  :الثانيةُ 
محر, وكان األسود ال يزيد عىل متمّيزًا بعضه أسود ثخني منتن وبعضه رقيق أ

أكثر احليض وال ينقص عن أقلِّه; فهي ممّيزٌة تدع الّصالة زمن حيضها األسود, 
 ينِّ إِ  ;اهللا ولَ سُ رَ  ايَ « :قالت ’ثم تغتسل وتصّيل; حلديث فاطمة بنت أيب ُحبَيش 

 ;ةِ ضَ يْ احلَ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ  قٌ رْ عِ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ  !الَ  :الَ قَ فَ  ?الةَ الصَّ  عُ دَ أَ فَ أَ  رُ هُ طْ  أَ الَ فَ  حاضُ تَ سْ أُ 
رواه [» يلِّ صَ وَ  مَ الدَّ  كِ نْ  عَ يلِ سِ اغَ فَ  تْ رَ بَ دْ ا أَ ذَ إِ فَ  ;ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ فَ  ةُ ضَ يْ احلَ  تِ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ فَ 

 نِ ي عَ كِ سِ مْ أَ فَ  فُ رَ عْ يُ  دُ وَ سْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ضِ يْ احلَ  مُ دَ  انَ ا كَ ذَ إِ « :ويف لفظ ,]البخاري ومسلم
قٌ ضَّ وَ تَ فَ  رُ اآلخَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  , ةِ الَ الصَّ  رْ وَ عِ امَ هُ إِنَّ   .]رواه النّسائي[ »ئِي; فَ
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ا عادٌة وال متييٌز; فهي متحّريٌة; فتجلس من كلِّ شهٍر أن ال يكون هل :الثالثةُ  
وتضع  بعد أن تغسل املحّل,− تتحّراها, ثّم تغتسل وتصوم وتصيل ستَّة أو سبعَة أّيامٍ 

حاض تَ ْس تُ  وكانت−  ’ْمنة بنت جحش حلَ  ملسو هيلع هللا ىلص; لقوله − عليه ما يمنع نزول الّدم
 ىلَ إِ  امٍ يَّ أَ  ةَ تَّ  سِ يضِ يَّ حَ تَ فَ  ;انِ طَ يْ لشَّ ا اتِ ضَ كَ رَ  نْ مِ  ةٌ ضَ كْ رَ  هِ ذِ  هَ امَ نَّ إِ « :−حيضة شديدة

  .]رواه أمحد وأبو داود والرتمذي[» ...يلِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ , اهللا  مِ لْ  عِ يفِ  ةٍ عَ بَ سَ 
ها: أحكاُم املستحاضةِ  − ج ها; أمهُّ أّنه جيب عليها  :للمستحاضِة أحكاٌم ختصُّ

مَّ « :وفيهأن تتوّضأ يف وقت كّل صالة; حلديث فاطمة بنت أيب ُحبيش,  ئِي ثُ ضَّ تَوَ
ةٍ  الَ لِّ صَ    .]البخاريرواه [ »لِكُ

SH@@ŽâbØycğäÛabÐZ@ @
ُم اخلارُج من ُقبِل املرأِة بسبِب الوالدةِ  :تعريُفه −  أ    .هو الدَّ
  .ال حّد ألقِل مّدِة النِّفاس: مـّدُته − ب

ة مَ لَ َس  وأما أكثره فأربعون يومًا, وما زاد عىل ذلك فهو استحاضة; حلديث أمِّ 
ْ  اءُ سَ فَ النُّ  تِ انَ كَ « :قالت ’ رواه [ »ماً وْ يَ  نيَ عِ بَ رْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  دِ هْ  عَ ىلَ عَ  سُ لِ جتَ

  .]أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه
حيرم بسبب النِّفاس مجيُع ما حيرم بسبب احليِض, : ما حيرُم بالنَِّفاس − ج

 .وحكُم النّفساِء كحكِم احلائِض فيام تقضيهِ 
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WאW 
إّن من أعظم الّتعاليم التي أمر اُهللا هبا املرأَة هو احلجاُب; اّلذي جعله اُهللا 
ِوساَم عّزِهتا, وعنواَن عّفتِها, ومظهَر صالِحها; وهلذا كان من املهّم أن تعرف 

  .النّساُء ما يتعّلق باحلجاِب من أحكاٍم وآداٍب 

QH@člbv§a@ŽÑíŠÈmZ@ @
فضفاضٍة,  هو ما سرت عموم جسم املرأة من ثياٍب واسعةٍ  :رشعاحلجاُب يف ال

ُد مفاتنَها, وال تظهر شيئًا من بدِهنا   .ال تصف برشَهتا, وال حتدِّ
الرشع فاملرأة املحجبة هي التي سرتت جسدها, وأخفت مفاتنها إال ما أباح 

; − هم اهللالفقهاء رمح ; كام قال مجهورإذا أمنت الفتنة− الوجه والكفان  إظهاره وهو
عن عبد اهللا بن . ]٣١: النور[﴾  g h      i j     k     l m﴿ : قال تعاىل 

ةُ « :قال ^عمر  رَ ينَةُ الظَّاهِ انِ  الزِّ فَّ الكَ هُ وَ جْ  ’, وعن عائشة ]رواه البيهقي[» الوَ
ا« :قالت  نْهَ رَ مِ ا ظَهَ انِ : مَ فَّ الكَ هُ وَ جْ   . ]رواه البيهقي[» الوَ

أَةُ «: ملسو هيلع هللا ىلص هرت وجهها; لقولواألفضل للمرأة أن تس ةُ  الَ تَنْتَقِبُ املَرْ مَ رِ الَ املُحْ  , وَ
بِسُ القُ  لْ نِ تَ يْ ازَ  .; فغري املحرمة يرشع هلا االنتقاب وسرت الوجه]رواه البخاري[» فَّ

RH@áØŽy@člbv§aZ@  
o n m  ﴿: قول اهللا تعاىلاحلجاب واجب عىل املرأة املسلمة البالغة; ل

t s r q p  { z y xw v u  } |
  .]٥٩: األحزاب[﴾ ¢ £ ¤ ~� ¡
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 ﴾t  xw v u ﴿ :ةُ اآليَ  هِ ذِ هَ  تْ لَ زَ ا نَ ملّ  «: ’وقالت أّم سلمة 
 »نهاسْ بَ لْ يَ  ودٌ سُ  ةٌ يَ سِ كْ أَ  نَّ يهِ لَ عَ وَ  ,انَ بَ رْ الغِ  نَّ هِ وسِ ؤُ  رُ ىلَ عَ  نَّ أَ كَ  ارِ صَ نْ األَ  اءُ سَ نِ  جَ رَ خَ 

   .]رواه أبو داود, وابن أيب حاتم[

S@HéÜöbšÏë@člbv§a@òČîàçcZ@ @
    A B ﴿إّن التزام املرأة باحلجاب هو عبادٌة تتقّرب هبا املسلمُة إىل رّهبا 

C D  E F G H I J K L M N O P﴾ ]فليس ]٣٦: األحزاب ;
  . ; بل هو عبادٌة وأمٌر رشعيٌّ واجُب االّتباعتوارثها املجتمع ادًة اجتامعيّةً احلجاُب ع

TH@člbv§a@ÂëŠ‘@Z@ @
ذكر العلامُء رشوطًا للحجاِب حّتى يكوَن رشعيا, وتكوَن املرأُة ممتثلًة ألمر 

  :اهللا جّل وعال
 m ﴿: أن يكون ساترًا جلميع البدن; فال يبدو منه عضٌو; لقوله تعاىل :األّوُل 

n o p q r s t  u v xw y z { | } 
�~ ¡ ¢ £ ¤﴾ .  

ْ  الءِ يَ اخلُ  نَ مِ  هُ ثوبَ  رَّ جَ  منْ  « :ملسو هيلع هللا ىلصولّام قال النبي  قالت  .» ةِ يامَ القِ  يومَ  إليهِ  اهللاُ رِ ظُ نْ يَ  مل
 فُ شِ كَ نْ تَ  نْ ذَ إِ : تْ الَ , قَ » اً ربْ شِ  هُ ينَ خِ رْ تُ «: الَ قَ  ?نّ وهلِ يُ ذُ بِ  اءُ سَ النِّ  عُ نَ صْ تَ  يفَ كَ فَ : ةَ مَ لَ سَ  أمُّ 

فاحلجاب . ]رواه الرتمذي والنّسائي[ »يهِ لَ عَ  نَ دْ زِ  يَ الَ  ;اعاً رَ ذِ  هُ ينَ خِ رْ تُ «: الَ , قَ نَّ هُ امُ دَ قْ أَ 
املرشوع ما سرت مجيع أجزاء اجلسم, وليس من احلجاب يف يشء ذاك الذي يغّطي 

  .كّل يشء أسفل البدن ويفّصلالرأس فقط 



 
 
 

 

א ©¨

٢٥٢

فُّ عن البدن; ألن الغرض ِش  يَ , وال قيٍق غري رَ  − كثيفاً − فيقًا أن يكون َص  :الثّاين 
رت, فإذا مل يكن ساترًا ال يسّمى حجابًا; فقد قال  نْ « :ملسو هيلع هللا ىلصمن احلجاب السِّ انِ مِ نْفَ صِ

ا  َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ اءٌ : أَهْ نِسَ , وَ َا النَّاسَ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ نَابِ الْبَقَ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ عَهُ مٌ مَ وْ قَ
يَاتٌ  ارِ يَاتٌ عَ اسِ ِ  ,كَ ائِالَتٌ ممُ نَ ؤُ رُ  , يالَتٌ مَ لْ خُ دْ , الَ يَ ةِ تِ املَائِلَ ةِ الْبُخْ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ

نْ اجلَ  دُ مِ ا لَيُوجَ حيَهَ إِنَّ رِ ا , وَ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ ةِ  نَّةَ وَ ريَ سِ ا مَ ذَ كَ ا وَ ذَ   .]رواه مسلم[ » كَ
 يلبسن ثيابًا رقيقة تصف لون اجلسد, أو قصرية): كاسيات عاريات(ومعنى 

تكشف بعضه, أو ضيّقة تربزه كأنه عاٍر أو قريبًا من العاري; فهي كاسية يف االسم 
ْمنَهّن التّربج بوسائل متعددة, أي مميالت غريهّن فيُعلِّ ): مميالت(و. عارية يف احلقيقة

أي زائغات عن طاعة اهللا تعاىل, وما ): مائالت(و. ومميالت لقلوب الّرجال بفعلهنّ 
رؤوسهن كأسنمة (ومعنى . التسّرت, ومائالت يف مشيتهن كذلكيلزمهّن من احلياء و

  . أي يعملن شعورهّن بلّفها وتكويرها إىل أعىل كأسنمة اإلبل الامئلة): البخت
 ’ أّن حفصة بنت عبد الرمحن دخلت عىل عائشة) املوّطأ(وروى مالٌك يف 

تُْه عائشُة, وَكَستْها مخارًا كثيفاً    .وعليها مخاٌر رقيٌق فَشقَّ
مزركشًا  أّال يكون زينًة يف نفسه; فال يكون ُمبَهرجًا, وال مطّرزًا, وال :لثّالُث ا

; فإذا ﴾ g h   i j  k l m  ﴿: األنظار; لقوله تعاىلبألوان تلفُت 
حجَب  كان زينًة يف ذاته; فال جيوُز ارتداُؤه, وال يسّمى حجاًبا; ألّن احلجاَب هو ما

  .ومنع ظهوَر الزينة لألجانب
اءَ اللّ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  وا إِمَ ْنَعُ دَ ـهِ مالَ متَ اجِ تٍ  ,اهللا سَ الَ نَ تَفِ جْ رُ لْيَخْ رواه أمحد [ »وَ
وإذا كان هذا وهّن . أي غري متطّيبات وال متزّينات: ومعنى تفالت. ]وابن حّبان
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  .خارجات للمسجد والعبادة ; فلغريه أوىل
التجميل  قومن هنا جيب عىل املرأة املسلمة املحّجبة أن جتتنب وضع مساحي

عند خروجها من بيتها; لام يف ذلك من إظهار الزينة التي ُأِمَرت بعدم إظهارها 
وال فرق يف ذلك بني اخلفيف . لغري املحارم, ولام فيه من لفت انتباه الرجال إليها

  .أو الثقيل من مساحيق التجميل
م العورة, و −واسعاً −أن يكون فضفاضًا  :الّرابعُ  ال غري ضّيق, وال ُجيسِّ

  .يظهر أماكن الفتنة
أّال يكون الثوُب مطّيبًا أو معّطرًا; لام فيه من إثارٍة للّرجال; لقوله  :اخلامُس 
َسَّ طِيبًا« : ملسو هيلع هللا ىلص الَ متَ دَ فَ جِ نَّ املَسْ اكُ دَ تْ إِحْ دَ هِ ا شَ فهذا إذا خرجت . ]رواه مسلم[ »إِذَ

  !إىل املسجد , فكيف إذا خرجت إىل غريه ?
ولُ « :÷باَس الّرجاِل; حلديث أيب هريرة أّال ُيشبَِه ل :السادُس  سُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لَعَنَ رَ

أَةِ  ةَ املَرْ بَسُ لِبْسَ لْ لَ يَ جُ جُ  ,الرَّ ةَ الرَّ بَسُ لِبْسَ لْ أَةَ تَ املَرْ والّلعُن . ] رواه أمحد وأبو داود[ »لِ وَ
  . هو الّطرُد من رمحِة اهللاِ 

تباهي أماَم النّاِس, أو أّال يكوَن لباَس ُشهرٍة; ُيقصد به الشهرُة وال :السابعُ 
جيلب النّظر إليه بسبب شهرته أو فخامته أو كونه عىل خالف املعتاد املعروف 

يَا « :ملسو هيلع هللا ىلصمن لباس أهل البلد, ونحو ذلك; لقوله  نْ ةٍ يفِ الدُّ رَ هْ بَ شُ نْ لَبِسَ ثَوْ مَ
هُ  ةِ  اهللاُأَلْبَسَ يَامَ مَ الْقِ وْ لَّةٍ يَ ذَ بَ مَ   .]رواه أمحد وابن ماجه[ »ثَوْ

WאאW 
جيُب عىل املرأِة يف صالِهتا أن تغطَي سائَر بدِهنا غَري وجِهها وكّفيها; وذلك 
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رٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصلقوِل النّبيِّ  امَ ائِضٍ إِالَّ بِخِ الَةَ حَ بَلُ اهللاُ صَ . ]ماجه رواه أبو داود والّرتمذّي وابن[» الَ يَقْ
    . ما يغطي الّرأَس والعنَق : خلامرُ , وااملحيضِ سنَّ  من بلغت: واحلائُض 

 :تصيلِّ ِيف ِدْرٍع َوِمخَاٍر َليَْس َعَليَْها إَِزارٌ  أّهنا قالت يف املرأةِ  ’وعن أّم سلمة 
ا كَ «  طِّ إِذَ غَ ا يُ ابِغً عُ سَ رْ ا  يانَ الدِّ يْهَ مَ دَ ورَ قَ   . ]رواه أبو داود[ »ظُهُ

جوِد  كوِع والسُّ بدًال من الّتجاِيف, وتسدَل وعليها أن جتمَع نفَسها يف الرُّ
ِك واالفرتاِش; ألّنه أسُرت هلا    . رجليها وجتعَلهام يف جانٍب بدًال من الّتورُّ

אWאW 
QH@čñŠİÐÛa@ŽÞb–@Z@ @

يستحبُّ للمرأِة أن حتافَظ عىل ما خيتصُّ هبا من خصاِل الفطرِة اّلتي حّث النبيُّ 
ْسٌ « :عىل تعّهدها يف قولِه ملسو هيلع هللا ىلص ةُ مخَ طْرَ ةِ  ,الْفِ طْرَ نْ الْفِ ْسٌ مِ تَانُ  :أَوْ مخَ ِ ا ,اخلْ ادُ الوَ دَ تِحْ  ,سْ

بْطِ  ِ نَتْفُ اإلْ ارِ  ,وَ فَ َظْ لِيمُ األْ قْ تَ بِ  ,وَ ارِ قَصُّ الشَّ : واالستحدادُ . ]رواه البخاري ومسلم[ »وَ
  .حلُق شعِر العانِة, وهو الّشعُر النّابُت حوَل الفْرِج 

أن تعتني بإزالِة شعِر العانِة, وشعِر اإلبطني, وبقصِّ  فينبغي عىل املرأةِ  
أظفاِرها كّلام طالت; لام يف ذلك من النّظافِة واحلسِن, وال تَرتكها أكثَر من أربعني 

ولُ « : ÷يومًا; لقوِل أنس  سُ قَّتَ لَنَا رَ بِ  قَصِّ يفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وَ ارِ لِيمِ  ,الشَّ تَقْ ارِ  وَ فَ  ,األَظْ
لْقِ وَ  ةِ  حَ انَ تْفِ  ,الْعَ نَ بْطِ  وَ نْ , أن الاإلِ كَ أكثرَ مِ ُ ا  نَرتْ مً وْ بَعِنيَ يَ رواه أبو داود, [ »أَرْ

  .]والّرتمذّي, والنّسائّي, وابُن ماجه
RH@@ŠÈŞ’Ûa@ŽÍj•ë@ŽÝzØÛaë@Žlbš¨aZ@ @

أن ختضَب يدهيا ورجليها باِحلنّاِء,  −وخاّصًة املتزّوجةَ −يستحبُّ للمرأِة 
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 :قالت ’فعن عائشَة  يتِها ال عند خروِجها;وأن تكتحَل باإلثمِد ونحِوه يف ب
ولِ « سُ ا كِتَابٌ إِىلَ رَ هَ ٍ بِيَدِ رتْ اءِ سِ رَ نْ وَ أَةٌ مِ رَ تِ امْ مَ بَضَ النَّبِ  اهللاأَوْ قَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ فَ دَ  ;يَ

الَ  قَ رِ  :فَ ا أَدْ أَةٍ  يمَ رَ دُ امْ لٍ أَمْ يَ جُ دُ رَ الَتْ ? أَيَ أَةٌ  :قَ رَ الَ . بَلِ امْ أَةً  :قَ رَ نْتِ امْ  لَوْ كُ
كِ  ارَ فَ تِ أَظْ ْ نَّاءِ » لَغَريَّ   .]رواه أبو داود والنّسائي[. َيْعنِي بِاْحلِ

ها عند ولكن ال تصبُغ أظفاَرها بام يتجّمُد عليها, ويمنُع وصوَل الامِء إلي
  .زالته عند الطهارةإ, ولو فعلت فعليها )املناكري(الّطهارِة; كـ

ِ من إِنَّ « :قال ^وعن ابن عّباٍس  ريْ ا خَ حَ دَ أَكْ ثْمِ مُ اإلِ هلِكُ َ  ; إنّ ْلُو الْبَرصَ جيَ
رَ  عْ نْبِتُ الشَّ يُ حجٌر أسوُد : واإلثمدُ . ]رواه أبو داود والّرتمذيُّ والنسائيُّ وابُن ماجه[ »وَ

  .يِرضُب إىل احلمرِة, يستعمُل لالكتحالِ 
باِحلنّاِء أو غِريها, وخاّصًة إذا كان فيه   كام جيوُز للمرأة أن تصبَغ شعَر رأِسها

واِد; فعن جابِر  ملسو هيلع هللا ىلصشيٌب, ولكْن يكرُه أن تصبَغه بالّسواِد; لنهِيه  عن الصبِغ بالسَّ
َ « :قال ^ اهللابن عبد ا ةِ  بِأَيبِ  أُيتِ امَ الثَّغَ يَتُهُ كَ حلِْ هُ وَ أْسُ رَ ةَ وَ كَّ تْحِ مَ مَ فَ وْ ةَ يَ افَ حَ قُ

ا ولُ  ;بَيَاضً سُ ا بِيشَ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَقَالَ رَ ذَ وا هَ ُ ريِّ اجْ غَ ادَ ءٍ وَ وَ : والّثغامةُ  .]رواه مسلم[ »تَنِبُوا السَّ
  .نبٌت أبيُض الزهِر والّثمِر يشبَّه به الّشيُب 

SH@éÔÜyë@ŠÈŞ’Ûa@ş—Ó@Z@ @
;  ملسو هيلع هللا ىلصأن تقصَّ شعَر رأِسها وتأخَذ منه; لفعِل زوجاِت النّبيِّ  جيوُز للمرأةِ 

اجُ النَّبِ «: فعن أيب سلمَة بِن عبد الّرمحِن قال وَ انَ أَزْ نْ رُ  ملسو هيلع هللا ىلصيِّ كَ نَ مِ ذْ أْخُ نَّ ؤُ يَ هِ وسِ
ةِ  رَ فْ الْوَ ونَ كَ تَّى تَكُ   .شعُر الّرأِس إذا بلَغ شحمَة األذنِ : فرةُ والوَ . ]رواه مسلم[ »حَ

هُ ولكن ال جيوُز هلا قَ  جاِل; لام ثبت ِه بالرِّ شبُّ ِه بالكافراِت, أو التَّ شبُّ بقصِد التَّ  صُّ
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شبُِّه بالكفاِر عموًما, وعن تشبُّه املرأِة بالرجاِل; فعن ابِن عّباٍس من النّهي عن التَّ 
ولُ «: قال ^ سُ نَ رَ ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللالَعَ جَ نْ الرِّ نيَ مِ بِّهِ اءِ املُتَشَ نْ  ,لِ بِالنِّسَ اتِ مِ بِّهَ املُتَشَ وَ

الِ  جَ اءِ بِالرِّ   .]رواه البخاري[ »النِّسَ
  .كام ال جيوُز للمرأِة حلُق شعِرها إّال من رضورةٍ 

TH@ŠÈŞ’Ûa@ŽÝ•ëZ@ @
ال جيوُز للمرأِة وصُل شعِر رأِسها, والزيادُة عليه بشعٍر آخَر; سواًء كان 

نَ اهللاُ « :ملسو هيلع هللا ىلصلام يف ذلك من التَّزويِر, وقد قال ; − كالباروكة−طبيعيا, أو صناعيا  لَعَ
ةَ  لَ صِ تَوْ املُسْ ةَ وَ لَ اصِ بشعِر  هي التي تصُل شعَرها: والواصلةُ . ]رواه البخاري ومسلم[» الْوَ
  .هي التي ُيعمُل هبا ذلك: غريها, واملستوِصلةُ 

UH@æbäþa@ŽwîÜÐmë@LŽ—àČäÛaë@LŽá‘ìÛa@Z@ @
وال  ٍء من جسِدها, وال األخُذ من شعِر حاِجبيها,ال جيوُز للمرأِة الوشُم يف يش

واملباعدُة بني أسناِهنا; رغبًة يف حتسِني صورِهتا; لام يف ذلك من تغيٍري  التّفريُج 
 ÷من تفعُل ذلك; فعن عبد اهللا بن مسعوٍد  ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيُّ خللِق اهللا تعاىل, وقد لعن 

تِ  لَعَنَ اهللاُ«: أّنه قال امَ اشِ شِ  الْوَ تَوْ املُسْ تِ وَ اتِ  ,امَ صَ املُتَنَمِّ اتِ وَ صَ النَّامِ اتِ  ,وَ لِّجَ املُتَفَ وَ
لْقَ  اتِ خَ َ نِ املُغَريِّ سْ   . ], واللفظ ملسلمرواه البخاري ومسلم[ »اهللالِلْحُ

غرُز اليِد أو الوجِه بإبرٍة ونحِوها, ثّم حشُو مكاِن الغرِز بالكحِل : شمُ والوَ 
عُل الوشَم بغِريها, واملستوشامُت وهي اّلتي تف: والواشامُت مجُع واشمةٍ  .ونحوه

  . وهي اّلتي تطلُب من غِريها أن تفعَل هبا ذلك: مجُع مستوشمةٍ 
. إزالُة شعِر احلاجبِني أو بعِضه; بحلٍق , أو نتٍف, أو مادٍة مزيلةٍ : والنّمُص  
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صاُت : مجُع نامصةٍ : والنّامصاُت  مجع : وهي اّلتي تفعُل النّمَص بغِريها, واملتنمِّ
صةٍ    .وهي اّلتي تطلُب من غِريها أن تفعَل هبا ذلك: متنمِّ

وهي اّلتي تطلُب الفَلَج, وهو التفريُج بني أسناِهنا; : مجُع متفلِّجةٍ : واملتفّلجاُت 
    . ِدَث بينها فرًجا يسرية; رغبًة يف التحسنيِ بأن تربَدها باملربِد ونحِوه; حتى ُحت 

ان فيها  عملّيِة تعديٍل, أو كأما إذا كانِت األسناُن فيها تشويٌه وحتتاُج إىل
  .إىل إصالِحها من أجِل إزالِة ذلك; فال بأَس  تسّوٌس, واحتاجِت املرأةُ 

Wאא،W 
إذا خرجِت املرأُة خارَج بيتِها; فال بد عليها من مراعاِة األحكاِم واآلداِب 

    : التاليةِ 
, وأن تكوَن غَري  وَن مسترتًة باحلجاِب عىل الوجِه اّلذي سبق بياُنهأن تك )١

  :  ملسو هيلع هللا ىلصمتزّينٍة ال باحليلِّ وال باألصباِغ ونحِوها, وال تكون متطّيبًة; فقد قال النّبيُّ 
دَ اهللاالَ « اجِ سَ اءَ اهللا مَ وا إِمَ ْنَعُ الَتٌ  متَ نَّ تَفِ هُ نَ وَ جْ رُ لَكِنْ لِيَخْ . ]رواه أبو داود[» , وَ
    . غُري متطّيباٍت : مجع تفلٍة; أي: تفالتو
حيلُّ هلا; فقد أمرها اُهللا تعاىل بذلك  أن تغضَّ بَرصها عن النّظِر إىل ما ال )٢

   s  r  q  p   o  ntu   ﴿: كام أمر الّرجاَل; فقال
  w  vxy    ~  }  |  {   z_    d  c  b    a  `

  ef ﴾]٣١−٣٠:النور[.  
يِم صوِهتا, وعند رخِ جاِل األجانِب من تَ كالِم مع الرِّ أن حتذَر عند ال )٣
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جاِل; فقد هنى اهللا املِيش من الّرضِب  برجلِها; لام يف ذلك من الفتنِة واإلثارِة للرِّ
̀  Z  a ] \ ﴿ :فقال جّل وعال النّساَء عن ذلك; _  ̂ ]

d c b  ﴾]وقال سبحانه. ]٣٢: األحزاب : ﴿Ç Æ Å Ä   È
Ë Ê É  ﴾]٣١: النّور[.  
أن جتتنَب مزامحَة الّرجاِل خصوصًا يف األسواِق ونحِوها, وأن حتذَر من  )٤

ؤْ «:  ملسو هيلع هللا ىلصاخللوِة بالّرجِل األجنبيِّ عنها; فقد قال الّرسوُل  انَ يُ نْ كَ نُ بِاهللامَ مِ  مِ الْيَوْ وَ
ا نْهَ مٍ مِ ْرَ ا ذُو حمَ هَ عَ أَةٍ لَيْسَ مَ رَ نَّ بِامْ وَ لُ ْ الَ خيَ رِ فَ خِ الِثَ  ;اآلْ إِنَّ ثَ يْطَانُ فَ امَ الشَّ   .]رواه أمحد[ »هُ

وقد يتساهُل بعُض النّساِء وأولياُؤهّن بأنواٍع من اخللوِة, واالختالِط مع 
الّشبهِة; كاخللوِة مع الّسائق, والّطبيِب, واخلادِم, واخللوِة واالختالِط مع األقارِب 

 ىلَ عَ  ولَ خُ الدُّ وَ  مْ اكُ يَّ إِ  «: ملسو هيلع هللا ىلصمن غِري املحارِم, وهذه أعظُم خطًرا من غِريها; لقولِه 
َ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  الَ قَ فَ   . اءِ سَ النِّ   »تُ وْ ملَ ا وُ مْ احلَ   : الَ قَ   ? وَ مْ احلَ  تَ يْ أَ رَ فَ أَ  اهللا ولَ سُ ا رَ يَ   : ارِ صَ نْ األْ

  ): احلمو املوت (   : ومعنى  . قريُب الزوِج; كأخ الزوج: واحلموُ . ]رواه البخاري ومسلم[
    . كام أّن اخلوَف من املوِت أكثُر من اخلوِف من غِريه  ;أي اخلوُف منه أكثُر من غِريه

; لام يف ذلك من الفتنِة; وهلذا قال  أن ال تصاِفَح رجالً ليس من حمارِمها )٥
افِحُ النّساءَ  الَ  إِينِّ «: ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيُّ  وقال ألصحابِه   .]رواه مالك والنّسائي وابن ماجه[» أُصَ
أْسِ أَ « : ~ نَ يفِ رَ َنْ يُطْعَ أَةً ألَ رَ سَّ امْ نْ أَنْ يَمَ يدٍ خريٌ لَهُ مِ دِ نْ حَ يَطٍ مِ خْ مْ بِمِ كُ دِ حَ

ِلُّ لَهُ  وال فرَق يف ذلك بني أن تكوَن املصافحُة بحائٍل أو بدون .]رواه الطرباينّ [ » الَ حتَ
    . حائٍل; من قّفاٍز ونحِوه; لام يفيض إليه من الفتنةِ 
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إن املتأمل لنصوص الرشيعة اإلسالمية يدرك أن التعدد واالختالف يف 

: توجهات البرش ومعتقداهتم سنة كونية مرتبطة بمشيئة اهللا وحكمته; قال تعاىل 
﴿ A K J I HG F E D C B L  QP O N M

S R ﴾ ]١١٩−١١٨: هود [ .  
ويتعامل  ,يعرتف هبذا االختالف ورشعة ربانية اساموي  اً دينباعتباره واإلسالم 

: ميع الناس أمر متعذر; قال تعاىلمعه كأمر واقع , ال سيام وأن حصول اهلداية جل
﴿ Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾ ]وضع ألتباعه وهلذا . ] ١٠٣: يوسف
م ــم أصوهلــم, وحتفظ عليهــم عالقاهتم بغريهــد التي تنظــس والقواعــاألس

عًا يف اعتباره أن كرامة املسلم واض ;وتعاليمهم وتصوهنا من اخللل واالضطراب
ته هلا املقام األول يف احلفظ والصيانة , وأن الرمحة والتسامح والربَّ والعدل  وعزَّ

   .مع مجيع اخللق جزء ال يتجزأ من نظام احلياة االجتامعية هلذا الدين العظيم 
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٢٦٢

لمسلم اجلديد , وحتدد له ل ُتبنيِّ وفيام يأيت سنعرض جلملة من املسائل التي 
من  سواء كانوا من األقربني أو ;أسس التعامل مع من حييط به من غري املسلمني

  :غريهم ; و ذلك ضمن املباحث التالية 
  .العالقات األرسية  −
  .العالقات الاملية  −
  .العالقات االجتامعية واإلنسانية −
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بنة األوىل يف كيانه, واألساس األرسة يف أي جمتمع من املجتمعات اللَّ  عدُّ تُ 
حيث  ; مهامً  اً تامعيجا اً مااألول يف تكوينه, وتكتسب األرسة أمهيتها من كوهنا نظ

  . قيَّ القوة والتطور والرُّ له مع يف رعاية وتوجيه أفراده , بام حيقق يعتمد عليها املجت
وبالنظر إىل هذه األمهية العظيمة, والدور اخلطري للحياة األرسية التي مبناها 

الزوجية; اهتم اإلسالم بتنظيم هذه العالقة إىل أبعد احلدود, وحرص  العالقة
  .رار والدوام عىل توفري األسباب التي هتيئ هلا دواعي االستم

 ;ولام كان اإلسالم يدعو مجيع الناس إىل الدخول فيه واتباع هديه القويم
ثاق وترابط أرسي متني, ميوبني غريهم أن الداخلني فيه قد يكون بينهم  ىراع

; وبيان حدوده وأبعادهه وإهناء عقده; فعمل عىل تنظيمه لُّ ليس باهلّني َح 
أن يسلام  إماطا برباط الزوجية قبل اإلسالم ن ارتباذَ فالزوجان غري املسلمني اللَّ 

  . مجيعًا يف الوقت نفسه , أو أن يسبق أحدمها اآلخر يف الدخول إىل اإلسالم 
  !فام حكم عقد الزوجية يف هذه األحوال ?
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٢٦٤

WאW 
واحد,  وجملسأمجع العلامء عىل أن الزوجني إذا أسلام معًا يف وقت واحد 

ان عىل نكاحهام وعقدمها الذي كان قبل اإلسالم, ما مل يوجد مانع أهنام ُيقَ  رَّ
رشعي يمنع من دوام هذا النكاح; سواء كان إسالمهام قبل الدخول أو بعد 

بعد  ملسو هيلع هللا ىلصهم رسول اهللا , فأقرَّ ملسو هيلع هللا ىلصوقد أسلم خلق كثري زمن النبي  ,الدخول
ن كيفيتها إسالمهم عىل عقود النكاح التي عقدوها قبل اإلسالم, ومل يسأهلم ع

  .أو مدى حتقق رشوطها
الذي أنشئ قبل اإلسالم مما ال يصح دوامه;  الزوجية أما إذا كان عقد

لنسب أو رضاع ; فإن النكاح ينفسخ بينهام عند الدخول يف اإلسالم; كأن يعقد 
امرأة أبيه, أو كان من عقد  وأابنته  وأأخته  وأرجل عىل امرأة من حمارمه; كأمه 

م; كأمه أو أخته من الرضاع عليها ممن بينه    .وبينها رضاع ُحمرِّ
ومن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة; فإنه خيتار من بينهن أربعًا, ويفارق 
الباقي; ألن اإلسالم ال يبيح له أن جيمع يف عصمته إال أربع نسوة; فعن عبد اهللا 

: ملسو هيلع هللا ىلص, فقال رسول اهللا سلم غيالن الثقفي وعنده عرش نسوةأ: عمر قالبن ا
نَّ > هُ ائِرَ قْ سَ ارِ فَ عاً وَ بَ كْ أَرْ سِ عاً >: , ويف رواية<أَمْ بَ نَّ أَرْ نْهُ ْ مِ رتَ رواه أمحد والرتمذي [< اخْ

  .]وابن ماجه وابن حبان
; فإنه خيتار إحدامها ويفارق األخرى; مثل ذلك لو كان متزوجًا من أختنيو

يان املحرمات من ألن اإلسالم ال يبيح له أن جيمع بني األختني; لقوله تعاىل يف ب
  .]٢٣:النساء[﴾    � ~ { | ﴿: النساء
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اإلسالم قبل يف أن يدخل أحدمها  :غري املسلمنيالصورة الثانية للزوجني 

  :اآلخر , وهذه الصورة يتفرع منها عدة حاالت 
@µëþa@ZŽí@æc@´uëŒÛa@†yc@áÜ@´îibnØÛaÝjÓë@†ÔÈÛa@†Èi@@Þì†ÛaZ@ @

إذا أسلم الزوج الكتايب قبل الزوجة الكتابية , وكان إسالمه بعد العقد 
خول هبا , فإنه ُيقرُّ  عىل عقده الذي أنشأه قبل اإلسالم; ألن عليها وقبل الدُّ

فيجوز استدامة هذا النكاح; قال املسلم جيوز له ابتداًء أن يتزوج من الكتابية , 
  .]٥: الامئدة[ ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿: تعاىل

أما إذا أسلمت الزوجة الكتابية قبل زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول 
ل; وال فرق يف ذلك بني أن يكون الزوج هبا ; فإنه ينفسخ نكاحها منه يف احلا

كتابيًا أو غري كتايب; ألنه ال جيوز لغري املسلم أن يتزوج مسلمة مطلقًا; لقوله 
 ́ ª ¬« ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦ ¥﴿ : تعاىل

µ ﴾ ]١٠: املمتحنة [.  
@òîãbrÛa@ Z´îibnØÛa@Ë@´uëŒÛa@†yc@áÜŽí@æcL@@ëc@æb×bàç†yc@

îibn×b@Ûa@†Èi@Lïibn×@Ë@ŠŁaë@Þì†Ûa@ÝjÓë@†ÔÈZ@ @
إذا أسلم الزوج سواء كان كتابيًا أو غري كتايب قبل زوجته غري الكتابية , 
وكان دخوله يف اإلسالم بعد العقد وقبل الدخول هبا , فإن ذلك يوجب الفرقة 
بينهام من وقت إسالمه; ألن املسلم ال جيوز له ابتداًء أن يتزوج من غري الكتابية ; 

  .]١٠: املمتحنة[ ﴾  Å  Æ Ç È ﴿: لقوله تعاىل 
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إذا كان إسالم أحد الزوجني قبل الدخول ووجبت الفرقة بينهام; فإن * 
م; للزوجة يف هذه احلال نصف املهر إذا كان الزوج هو الذي دخل يف اإلسال

ألن املفارقة حصلت بسبب منه, أما إذا كانت الزوجة هي التي دخلت يف 
  .اإلسالم فإهنا ال تستحق شيئًا من املهر; ألن الفرقة وقعت بسبب منها 

أما إذا كان إسالم أحدمها بعد الدخول ; فإنه جيب عىل الزوج املهر * 
  .الزوجة  كامالً يدفعه للزوجة, سواء كان السابق إىل اإلسالم الزوج أو

òrÛbrÛa@ZÞì†Ûa@†Èi@´uëŒÛa@†yc@âýgZ@ @
  :ال خيلو األمر يف هذه الصورة من أحد األحوال اآلتية 

  :الزوج والزوجة كتابية أن يسلم ) ١
سالمه بعد الدخول هبا; فإنه إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية, وكان إ

ز للمسلم ابتداًء نكاح النكاح الذي أنشأه قبل اإلسالم; ألنه جيوعىل عقد  يقرُّ 
 ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿: الكتابية; قال تعاىل

  .النكاح  افجاز له استدامة هذ ;]٥:الامئدة[
  :الزوج والزوجة غري كتابية  أن ُيسلم) ٢

أما إذا أسلم الزوج قبل زوجته غري الكتابية, وكان إسالمه بعد الدخول هبا; 
ه يتوقف عىل انقضاء العدة; فإن ء وانتهافإنه يفارقها, إال أن بقاء عقد الزواج بينهام

  ثالثة أشهر ملن  وهي ثالث حيضات ملن حتيض, أو− أسلمت قبل انقضاء العدة 
ا عىل عقدمها السابق وبقيت الزوجية  −, أو وضع احلمل للحاملال حتيض ُأقرَّ

قائمة بينهام, فإن مل ُتسلم الزوجة حتى انقضت عدهتا وقعت الفرقة بينهام من 
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ن حرب قبل امرأته هند باوقد أسلم أبو سفيان . وقت دخول الزوج يف اإلسالم
  .عىل عقدمها األول  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي بعده بأيام, فأقرمها اهي أسلمت بنت عتبة, و
  ) .كتايب أو غري كتايب(الزوجة والزوج غري مسلم أن تسلم ) ٣

إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج غري مسلم, سواء كان كتابيًا أو غري كتايب, 
وكان إسالمها بعد الدخول, فإنه جيب عىل املرأة مفارقة زوجها, وال جيوز هلا أن 

قد الزوجية بينهام متوقف عىل انقضاء عدهتا; فإن متكنه من نفسها, إال أن بقاء ع
ا عىل عقدمها السابق, وإن مل يسلم حتى  أسلم الزوج قبل انقضاء عدهتا, ُأقرَّ

عن داود ف; انقضت عدهتا وقعت الفرقة بينهام وبانت من زوجها بانقضاء عدهتا
, ةَ عَ رْ زُ  بنِ  امنِ عْ النُّ  بنُ  ادُ بَّ ه عَ لَ  قالُ يُ  بٍ لِ غْ ني تَ بَ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  انَ كَ >: بن كردوس قال ا

ِ ن بَ مِ  ةٌ أَ مرْ ا هُ دَ نْ عِ  تْ كانَ   نْ ى أَ بَ أَ , وَ  هُ تُ أَ رَ امْ  تِ مَ لَ سْ أَ ا, فَ ي انِ رصْ نَ  ادُ بَّ عَ  كانَ , وَ يمٍ ني متَ
سْ  قَ فَ , فَ  مَ لِ يُ  تِ مَ لَ سْ ا أَ ذَ إِ >: , وعن ابن عباس قال  ]رواه ابن أيب شيبة[< امهُ ينَ بَ  رُ مَ عُ  رَّ
َ النَّ    .]رواه البخاري[ <يهِ لَ عَ  تْ مَ رُ حَ  ةٍ اعَ سَ ا بِ هَ جِ وْ زَ  لَ بْ قَ  ةُ يَّ انِ رصْ

بعدهن  وقد أسلم بعض زوجات الصحابة قبل أزواجهن, وأسلم أزواجهن
 ; كامجديدة , ومل ينشئ عقوداً عىل أنكحتهم ملسو هيلع هللا ىلصيف مدة عدهتن; فأقرهم النبي 

  .بن أيب جهل حصل مع صفوان بن أمية, وعكرمة 
قبل زوجها فإنه جيب عليها إبالغه بإسالمها, ويستحب إذا أسلمت املرأة * 

 له أن عدم قبوله اإلسالم واعتناقه له هلا دعوته إىل اإلسالم بالكلمة الطيبة, وتبنيِّ 
  .يف فرتة عدهتا يوجب عليها مفارقته
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ين الذي  الولد إذا كان دون سن البلوغ أو كان جمنونًا فإنه يتبع أبويه يف الدِّ
ينتميان إليه; فإن كانا هيوديني كان هيوديًا مثلهام, وإن كانا نرصانيني كان نرصانيًا 

لُودٍ إِالَّ >:  ملسو هيلع هللا ىلصمثلهام, وإن كانا مسلمني كان مسلًام مثلهام; لقول النبي  وْ نْ مَ ا مِ مَ
ةِ يُ  طْرَ ىلَ الْفِ انِهِ  ;ولَدُ عَ دَ َوِّ اهُ هيُ وَ أَبَ انِهِ  ,فَ َ نَرصِّ انِهِ  ,أَوْ يُ سَ جِّ مَ   . ]رواه البخاري ومسلم[< أَوْ يُ

وإذا أسلم األبوان أو أحدمها, فإن الولد غري البالغ أو املجنون يصبح مسلًام 
هو األب تبعه تبعًا خلري األبوين دينًا, وهو دين من أسلم منهام; فإن كان املسلم 

ولده يف دينه وصار مسلًام مثله, وإن كان املسلم هو األم تبعها الولد يف دينها 
وصار مسلًام; ألن اإلسالم َيعلو وال ُيعىل عليه, وهو الدين الذي ارتضاه اهللا 

  .سبحانه وتعاىل لعباده
ال حيكم البالغ; فإنه  املجنونُ  قَل أو عَ  الولدُ  لغَ بَ أن أما إذا أسلم األبوان بعد 
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لُودٍ  >: ملسو هيلع هللا ىلصباع دين اإلسالم; لقول النبي بإسالمه إال إذا أقرَّ بنفسه باتِّ  وْ نْ مَ لَيْسَ مِ
هُ  انُ نْهُ لِسَ َ عَ ربِّ عَ تَّى يُ ةِ حَ طْرَ هِ الْفِ ذِ ىلَ هَ ولَدُ إِالَّ عَ   .]رواه مسلم[< يُ

WאאW 
ان معًا ; فإن حضانة األوالد تكون هلام اتفق العلامء عىل أنه إذا أسلم األبو

  . مجيعًا 
قبل ) األم(أما إذا أسلم أحد األبوين قبل اآلخر; فإذا أسلمت الزوجة 

; فإن حضانة الولد تكون لألم دون األب, أما إذا أسلم األب )األب(زوجها 
  .دون األم; فإن احلضانة تكون لألب املسلم
املسلم  بوين; ألن بقاء الولد مع غريوإنام كانت حضانة الولد للمسلم من األ

ٌ عليه; ألنه سيتأثر يف الغالب بدين حاضنه, فيخرج به ـــبَ  من أبويه فيه رضرٌ  نيِّ
  .شيئًا فشيئًا عن دين اإلسالم

كام أن احلضانة نوع من الوالية عىل الصغري, ومن املقرر رشعًا أن ال والية 
لَ سنان لكافر عىل مسلم; فعن رافع بن  أَتَتِ أنه أَسْ , فَ لِمَ أَتُه أن تُسْ رَ أَبَتِ امْ النَّبيَّ  مَ وَ

قالَت  ملسو هيلع هللا ىلص بْهُ : فَ يَ فَطِيمٌ أَو شِ هِ نَتِي , وَ افِعٌ ابْ قالَ رَ , وَ نَتِي : هُ قالَ لَهُ النَّبيُّ . ابْ : ملسو هيلع هللا ىلصفَ
يَةً « دْ نَاحِ عُ ا»اقْ قالَ هلَ يةً «: , وَ ي ناحِ عُدِ ام, ثمَّ : , قالَ »اقْ ينَهُ بيَّة بَ دَ الصَّ عَ : قالَ  وأقْ
ا« اهَ وَ عُ ها, فقال النَّبيُّ »ادْ بيَّة إىل أُمِّ املَتِ الصَّ ا«: ملسو هيلع هللا ىلص, فَ هَ دِ مَّ اهْ هُ فاملت  ;»اللَّ

ها ذَ بيَّة إىل أبيها فأخَ   . ]"الكربى"يف  رواه أبو داود والنسائي[. الصَّ
ها دعا النبي  بية لام مالت يف بادئ األمر إىل أمِّ هلا باهلداية فاملت إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفالصَّ
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هلا باهلداية عىل أن كوهنا مع الكافر خالف ُهدى اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصأبيها, فدّل دعاء النبي 
  .الذي أراده 

كام نص عىل ذلك علامء التابعني رمحهم اهللا تعاىل; فقال احلسن البرصي يف 
الِدَ >: الصغري  نْ وَ عَ املُسلِمِ مِ , وعن إبراهيم النخعي  ]علقه البخاري ووصله البيهقي[<  يهِ مَ

لِمُ >: أنه قال يف نرصانيَّني بينهام ولد صغري وأسلم أحدمها? قال  ا بِهِ املُسْ َ مهُ الَ < أَوْ
  . ]علقه البخاري ووصله عبد الرزاق[

WאאW 
فسها; وإنام يتوىل ذلك وليها; من األمور املقررة رشعًا أن املرأة ال تتوىل نكاح ن

ا بَاطِلٌ >: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  هَ احُ نِكَ ا فَ الِيهَ وَ نِ مَ ِ إِذْ ريْ تْ بِغَ حَ أَةٍ نَكَ رَ امَ امْ اٍت  < أَيُّ  َثالََث َمرَّ
, إال أنه عندما تسلم املرأة ويكون وليها غري ]رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه[

البنته يف الزواج بعد إسالمها; ألن الرشع قد  امسلم, فإنه ال يصح أن يكون ولي 
 a  b c d ̀ ﴿: قطع والية الكافرين عىل املسلمني, فقال تعاىل

e f ﴾ ]دين اإلسالم عىل غريه بقوله  علوَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي , وبنيَّ ]١٤١: النساء :
ىلَ > عْ الَ يُ لُو وَ عْ مُ يَ الَ سْ مة إال من كان فال يتوىل أمر املرأة املسل. ]رواه الدارقطني[< اإلِ
 ﴾a b c d e﴿: سلًام من أوليائها; لقوله سبحانهم
 }﴿: , وغري املسلمني يتولون أمر بعضهم البعض; لقوله جل جالله]٧١: التوبة[

  .]٧٣: األنفال[ ﴾� ~ { |
ها من املسلمني; فإن مل يوجد فيهم يكون ويلُّ املرأة املسلمة قريبَ  وعليه



 
 
 

 

א ©¨

٢٧٢

كالقايض, أو مسؤول اجلالية  ;أو من يمثله ن; كان وليها احلاكم املسلمومسلم
ُل رجالً من صالح املسلمني يتوىل عقد نكاحها    .املسلمة; فإن مل يوجد فتَوكِّ

سلمة; ألنه ال والية املوال يصحُّ أيضًا أن يتوىل الويلُّ املسلم عقد نكاح ابنته غري 
واليتهم عىل بعضهم  نت أن غري املسلمني إنام تكونله عليها; ألن اآلية القرآنية بيَّ 

ية عىل عالقة التوارث بني اآلباء واألبناء, نالبعض, هذا باإلضافة إىل أن الوالية مب
ين   .فانقطعت الوالية بذلك أيضًا  ;والرشع قد قطع هذه العالقة عند اختالف الدِّ

אWאאאW 
ين بني  األوالد وآبائهم; والية األب غري من األحكام التي تتأثر باختالف الدِّ

املسلم عىل أوالده املسلمني; فإذا ُحكم بإسالم األوالد, وكان األب غري مسلم; 
فإنه ال والية له عىل أموال أوالده إذا كانوا قارصين أو جمانني أو غري راشدين; 

ال ييل أمر وتنتقل الوالية إىل القريب املسلم, أو من يعيِّنه القايض وليا عليهم; ألنه 
 : ه; لقول− إذا توفرت فيه بقية الرشوط املعتربة− املسلم إال مسلم مثله 

﴿a b c d e﴾ ]أما غري املسلم فال والية له ]٧١: التوبة ;
  .]١٤١: النساء[ ﴾ a  b c d e f ̀ ﴿: تعاىللقوله  ;عىل املسلم

 أن ُيويص لغري املسلم عىل −مسلًام كان أو غري مسلم− كام ال جيوز لألب 
أوالده املسلمني بعد موته; ألن الوصية نوع من أنواع الوالية, وقد نفى الرشع 

  .أن يكون لغري املسلم عىل املسلم والية وسلطة 
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 باألخالق الفاضلة والقيم يف دعوته إىل التحيلِّ ز ديننا احلنميِّ إن من أهم ما يُ 

امية يف التعامل مع مجيع الناس; فاملسلم الذي ينتمي إىل هذا الدين ينبغي أن  السَّ
  ̧ ﴿: يكون أول من يمتثل هذه القيم واألخالق واقعًا وسلوكًا; قال تعاىل 

¹ º ﴾ ]٨٣: البقرة[  وقال ,  :﴿ ~ � ¡ ¢ ﴾ ]النحل :

نْ >: أمته بالتَّحيلِّ هبذه القيم فقال موجهًا هلم  ملسو هيلع هللا ىلصوىص النبي , وقد أ ]١٢٥ لْ مَ صِ
كَ  لَمَ نْ ظَ مَّ فُ عَ اعْ كَ , وَ مَ رَ نْ حَ طِ مَ أَعْ طَعَكَ , وَ   . ]رواه أمحد[< قَ

وليس هناك أحٌد أحق بالربِّ واإلحسان يف املعاملة من الوالدين اللََّذين مها 
مها واإلحسان  سبب وجود اإلنسان بعد اهللا تعاىل; ولذا رفع اهللا قدرمها وجعل برَّ

 g h i ﴿: إليهام يف منزلة بعد منزلة اإليامن به سبحانه; قال جل وعال 
j k ml n o ﴾ ]وقال أيضًا  ]٣٦: النساء , :﴿ g h i 

j k l  m n ﴾ ]٢٣: اإلرساء[.  
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ت عظمة اإلسالم حينام أوىص بالربِّ واإلحسان إىل الوالدين ولو وقد جتلَّ 
 f g h i j  k l m﴿: غري مسلمني; فقال تعاىل  كانا

n o p q r  s t u v w x y z { | 
} ~ _ ̀ a b c ed f g h i ﴾ ]١٥− ١٤: لقامن [ ,

 N O  P RQ S T U V W X Y Z ﴿: وقال جل ثناؤه 
  . ]٨: العنكبوت[ ﴾ [ \ ]

ةٌ يف عَ : قالت  ^وعن أسامء بنت أيب بكر  كَ ِ رشْ يَ مُ هِ ي وَ تْ أُمِّ مَ دِ دِ قَ يشٍ  هْ رَ قُ
وا النَّبيَّ  دُ ِم إِذْ عاهَ هتِ دَّ مَ تَيتُ النَّبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوُ تَفْ عَ أَبِيها , فاسْ لْتُ  ملسو هيلع هللا ىلصمَ قُ ي : فَ إِنَّ أُمِّ

الَ  ا ? قَ هَ لُ أَصِ , أَفَ بةٌ اغِ يَ رَ هِ تْ وَ مَ دِ كِ «: قَ لـِي أُمَّ مْ , صِ عَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »نَ
فال  ;ب يف حق أوالدهم املسلمنيواج − ولو كانا غري مسلمني− إن بر الوالدين 

مها, وطاعتهام, واإلحسان إليهام, والقيام عىل رعايتهام, وال يتعرضوا  يمتنعوا عن برِّ
تم واإليذاء; ال جيوز أن يفعل ذلك هبام بحجة أهنام غري مسلمني;  ب والشَّ هلام بالسَّ

اهللا; كأن يطلبا اإلسالم يف حال َأَمرا األوالد بمعصية  ألن حرمة طاعتهام مقيَّدة يف
ة عن دين اإلسالم, أو ترك الفرائض والواجبات التي أمر اإلسالم  منهم الردَّ
مات التي هنى عن ارتكاهبا; كرشب اخلمر, أو أكل حلم  بالتزامها, أو فعل املحرَّ

والقاعدة  اخلنزير, أو ارتكاب الزنا, أو غري ذلك من األمور التي حرمها اإلسالم;
ة يف دين اهللا يَةِ >: أنه  −ملسو هيلع هللا ىلصكام بينها رسول اهللا − العامَّ عْصِ لُوقٍ يف مَ ةَ ملَِخْ اعَ الَ طَ

الِقِ    .]رواه أمحد والطرباين[< اخلَ
واملعروف,  ربُّ املسلم به والديه أن يدعومها إىل اإلسالم باحلسنىومن أعظم ما يَ 
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م ويبنيِّ هلام عظمة دين اإلسالم من خالل سلوكه القويم, وامتثاله تعاليم اإلسال
  .وآدابه وقيمه

WאאאאאW 
ومن سامحة اإلسالم أنه أمر املسلم أيضًا بصلة أرحامه واإلحسان إىل 

 g h ﴿: أقربائه, ولو كانوا غري مسلمني; قال تعاىل موجهًا عباده املؤمنني
i j k ml n       o p q ﴾ ]انه , وقال سبح ]٣٦: النساء
  K L  M ﴿: إىل أقربائه ولو كانوا غري املسلمني دِ ودُّ يف التَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َق لُ نًا ُخ مبيِّ 

N O P Q R S ﴾ ]أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص, ويف احلديث عن النبي  ]٢٣: الشورى :
مْ > لَكِنْ هلَ نِنيَ , وَ صالِحُ املُؤمِ لِيِّيَ اهللاُ وَ وا بِأَولِيائِي , إِنَّام وَ مٌ  إِنَّ آلَ أَيب فُالنٍ لَيسُ حِ  رَ
اــُبأَ  هلَِ   .َأِصُلها باملعروف الالئق هبا : ; أي]رواه البخاري ومسلم[< لُّها بِبِالَ

: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;هم ولو قاطعوهلَ ِص معاملة أقاربه; فيَ  نَ ِس فعىل املسلم أن ُحي 
لُ بِاملُكافِئِ > اصِ لَ لَيْسَ الوَ صَ ُهُ وَ محِ ا قُطِعَتْ رَ ي إِذَ لَ الَّذِ اصِ لَكِنَّ الوَ ا, وَ   .]البخاري رواه[< هَ

  . سنى واملعروف ترغيبًا هلم يف دين اإلسالم د إليهم باحلُ تودَّ وعليه أن يَ 
وعليه أن يكون عونًا للفقري واملحتاج منهم; فإن هذا كله من الرب واملعروف 

 i j   k l m n o p q ﴿: واإلحسان الذي أمرنا اهللا به; قال تعاىل 
r  s   t u v w x zy { | } ~   ﴾ ]٨: املمتحنة[.  

, ÷أثواٌب, فأعطى منها واحدًا لعمر بن اخلطاب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُأهِدَي للنبي 
  .فأهداه إىل أٍخ له من أهل مكة قبل أن يسلم 
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وعىل املسلم أن يعلم أن صلة األرحام واألقارب مصدر خري له يف الدنيا 
أيوب  فعن أيبواآلخرة; فيبارك اهللا له يف عمره ورزقه, وتكون سببًا لدخوله اجلنة; 

نِي اجلنَّةأخرب! يا رسول اهللا: أن رجًال قال ÷األنصاري  لُ لٍ يُدخِ مَ , فقال ين بِعَ
بُدُ ا> :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  اةَ تَعْ كَ يت الزَّ تُؤْ , وَ ةَ الَ يمُ الصَّ قِ تُ , وَ يئاً كُ بِهِ شَ ِ الَ تُرشْ لُ هللاَ وَ تَصِ , وَ

مَ  حِ   . ]رواه البخاري ومسلم[< الرَّ
, >: قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ÷وعن أنس  قِهِ زْ طَ لَهُ يف رِ بْسَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ

هُ  َ محِ لْ رَ يَصِ لْ هِ , فَ أَ لَهُ يف أَثَرِ نْسَ يُ   .]رواه البخاري ومسلم[< وَ
سخط  إنقاذ أقربائه وأهله من يوال ينبغي أن يغفل املسلم أن غايته العظمى ه

ه الفرصة; فقد اهللا وعذابه; فيحرص عىل دعوهتم إىل اإلسالم كلَّام سنحت ل
 ﴾o p q﴿: أوىص اهللا تعاىل نبيه بدعوة أهله وأقربائه; فقال تعاىل

, مراعيًا يف دعوهتم اخلطاب باحلسنى واملوعظة احلسنة; كام أوىص ]٢١٤: الشعراء[
 ~ |{ } v w x y z﴿: بذلك فقال  اهللا 
  . ]١٢٥: النحل[ ﴾ ¢ ¡ �



 

 ٢٧٧

 
 
 
 
אא 

 
 
WאW 

والديه وزوجته وأبنائه من  للقيام عىل رعايةِ  ه الشخُص مُ قدِّ ما يُ : النفقة هي 
  .من غري إرساف ;سكنٍ ومَ  ,سٍ لبَ ومَ  ,اٍب وَرش  ,طعامٍ 

ين بينه وبني املُ  ِق نفِ وهذه النفقة جتب عىل املُ  عليه ; ألن  ِق نفَ ولو اختلف الدِّ
 _ ~ { | } x y z ﴿: اهللا تعاىل قال يف حق الوالدين غري املسلمني

` a b c ed        f g h i﴾ ]مصاحبتهام  , ومن]١٥: لقامن
باملعروف أن ينفق عليهام; إذ ليس من اإلحسان وال من املعروف أن يعيش 

  .اإلنسان ميسور احلال وأبواه يف حاجة وفقر 
وكذا احلال بالنسبة لألوالد; فإن إنفاقهم عىل أبيهم واجب ولو كان غري 

وذلك ألن النفقة صلة ومواساة من حقوق القرابة, واهللا تعاىل قد جعل مسلم; 
  .للقرابة حقا, وبنيَّ أن الكفر ال يسقط حق القرابة كام يف اآلية السابقة

ين ما جاء يف حديث أسامء  وجوبومما يؤكد   ’النفقة مع اختالف الدِّ
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كِ >:  ملسو هيلع هللا ىلصيف صلة أمها , فأجاهبا النبي  ملسو هيلع هللا ىلصحينام استأذنت النبي  يل أُمَّ   . < صِ
حم الكافرة تُ >: ايب قال اإلمام اخلطَّ  وَصُل من الامل ونحوه كام فيه أن الرَّ

توَصُل املسلمة, ويستنبط منه وجوب نفقة األب الكافر واألم الكافرة, وإن كان 
  . ]٥/٢٣٤فتح الباري [< الولد مسلامً 

يني; لقوله جيب عىل الولد املسلم نفقة أبويه الذمِّ >: ويقول حممد بن احلسن
قلب ; وليس من املصاحبة باملعروف أن يت﴾ f g h i ﴿: تعاىل

واألجداد واجلدات من  )األحفاد( لفيف نعم اهللا, ويدعهام يموتان جوعًا, والنوا
قبل األب واألم بمنزلة األبوين يف ذلك, استحقاقهم باعتبار الوالدة بمنزلة 

  .]٤/١٠٥املبسوط [< استحقاق األبوين
; ألن النفقة )نرصانية أو هيودية(زوجته الذميَّة : وممن جيب عىل املسلم نفقتهم

ه, حكم من أ حكام عقد الزواج الصحيح, والزواج بالذميَّة مما أباحه اإلسالم وأقرَّ
  .فكان مقتضاه وجوب النفقة عليها 

للمسلم  أما غري الذميَّة , وهي من ال تتبع دينًا سامويًا فال نفقة هلا ; ألنه ال جيوز
; ]١٠: املمتحنة[ ﴾   Å  Æ Ç È ﴿: عصمته ; لقول اهللا تعاىل  يفأن ُيبقيها 
  .إذا بطل عقد الزواج تبعه بطالن اآلثار املرتتبة عليه ومنها وجوب النفقة ف

WאW 
جُل  امرأَته قبل اإلسالم مهرًا , ثم أسلم الزوجان; وكانت املرأة  إذا أصَدَق الرَّ

ه بعد اإلسالم ولو لِ دَ الزوج ببَ  طالُب قد قبضت َصداقها قبل اإلسالم ثم أسلام, فال يُ 
  . داق الذي قبضته مما حيرم تسميته مهرًا ; كأن يكون خنزيرًا أو مخراً كان الص
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أما إذا مل تكن املرأة قد قبضت صداقها ; فإنه جيب عليه بدل ذلك املهر 
مًا املحرم , فيعطيها مهر مثيالهتا; ألن اإلسالم ال يقر ملسلمة مه   .رًا حمرَّ

ولو كانت قبضت منه شيئًا وبقي هلا منه يف ذمته يشء; فإن هلا فيام تبقى مثله 
  .من مهر مثيالهتا 

WאאW 
التوارث بني األقارب من األحكام التي جاء اإلسالم بترشيعها وتنظيمها; 
فق قواعد فجعل اهللا تعاىل ألصناف من األقرباء نصيبًا يف مال قريبهم امليت و

  .وأصول حمددة 
ث ال يكون  وقد بنيَّ العلامء أن استحقاق القريب للامل الذي تركه قريبه املورِّ

ين بني  إال عند حتقق رشوطه وانتفاء موانعه, ومن أهم هذه الرشوط احتاد الدِّ
ين مانع من التوارث  ث; ومن هنا قررت الرشيعة أن اختالف الدِّ الوارث واملورِّ

مسلًام, أو كان املورث مسلًام سواء كان املورث كافرًا والوارث  بني األقرباء;
ثُ املُ >: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ^والوارث كافرًا; فعن أسامة بن زيد  رِ لِمُ الَ يَ سْ

افِرُ املُ  الَ الْكَ افِرَ وَ لِمَ الْكَ : قال ^, وعن عبدالله بن عمرو ]رواه البخاري ومسلم[< سْ
ارَ >:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  تَوَ تَّىالَ يَ ِ شَ تَنيْ لَّ لُ مِ   .] رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه[< ثُ أَهْ

אWאאאW 
مباح;  اكتسبه من طريق إن كان قدالامل الذي يكتسبه غري املسلم قبل إسالمه 

كالتجارة بالسلع املباحة, أو امتهان حرفة مباحة, أو غري ذلك مما هو مباح يف 
أصًال, فهذا ال خالف يف أنه مال حالل لصاحبه, والعقود التي أنشئت اإلسالم 
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وبقي أجلها إىل ما بعد اإلسالم عقود صحيحة ترتتب عليها آثارها  هقبل إسالم
  . من استحقاق الثمن للبائع, ووجوب تسليم السلعة للمشرتي

م; كعقود الربا, وامليرس, واملتاجرة أما إن كان  قد اكتسبه من طريق حمرَّ
باملحرمات; كبيع اخلنزير واخلمر واملخدرات; فإن كان الشخص قد أنشأ العقد 
املحرم وقبض ما ترتب عليه منه قبل الدخول يف اإلسالم; فهذا يعفى له عام قبض 
مًا يف األصل, وال يلزمه أن خيرج الامل احلرام من أصل ماله; ألن ذلك  ولو كان حمرَّ

 s t ﴿: كان قبله ; لقول اهللا تعاىل  مىض يف حال كفره, واإلسالم يمحو ما
u v    w   x y z { | ﴾ ]وقال جل شأنه يف حق  ]٣٨: األنفال ,

  .]٢٧٥: البقرة[ ﴾ a b c d e ̀ _ ̂ [ ﴿: الذي يتعامل بالربا 
أسلم قبل أن يقبض ما ترتب ووإن كان إنشاء العقد املحرم قبل اإلسالم, 

  .وُيعدُّ ذلك العقد منفسخاً املحرم, عليه, فال حيل له أن يميض يف ذلك العقد 
عىل ما  منه جزء آخر مل يقبضه, فإنه يقرُّ وإن كان قد قبض منه جزءًا, وبقي 

 u v w x y ﴿: قبضه, وينتقض فيام بقي ومل يقبضه; كام قال تعاىل 
z { | } ~ ﴾ ]بَا >: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص, ويف احلديث عن النبي ]٢٧٨: البقرة رِ وَ

وعٌ  وضُ لِيَّةِ مَ اهِ ومل  أبطل الربا بعد الدخول يف اإلسالم, ملسو هيلع هللا ىلص; فالنبي ]رواه مسلم[< اجلَ
يتعرض لام كان قبل اإلسالم ومل يأمر بردِّه, فدل عىل أنه باق عىل ملك من اكتسبه 

  .وقبض ثمنه
مَ يفِ >: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : قال ^وعن ابن عباس  مٍ قُسِ لُّ قَسْ وَ  كُ لِيَّةِ فَهُ اهِ ىلَ  اجلَ عَ

مَ لَهُ  ا قُسِ الَمِ وَ , مَ مِ اإلِسْ ىلَ قَسْ وَ عَ الَمُ فَهُ هُ اإلِسْ كَ مٍ أَدْرَ لُّ قَسْ   .]ماجه رواه أبو داود وابن[< كُ
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WאאFאאאאEW 
مع كون اإلسالم حث أتباعه عىل العدل واإلنصاف والرب يف التعامل مع 

عامل ينبغي خلق اهللا مهام كانت توجهاهتم ودياناهتم ; إالَّ أنه أكد عىل أن هذا الت
أن ال يقود املسلم إىل جماوزة احلد يف العالقة بينه وبني غري املسلم; فيصل به إىل 
درجة املواالة واملحبة والنرصة; ألن هذه املواالة ال تنبغي إال ملن أخربنا اهللا 

يف ) إنام(, و ]٥٥: الامئدة[ ﴾ ¼ « º ¹ ̧ ¶﴿: تعاىل عنهم يف قوله 
  .احلرص والقرص :تفيداللغة 

 ± ° ̄ ® ¬﴿: ; قال تعاىل الة هلماومأما غري هؤالء فال 
 B C﴿: , وقال سبحانه خماطبًا املؤمنني  ]٢٨: آل عمران[ ﴾́ ³ ²

D E F G H JI K L NM O P Q R S﴾ 
   :﴿A B C D E F G H I, وقال  ]٥١: الامئدة[
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٢٨٢

J K L M    N O P Q ﴾ ]١: املمتحنة[ .  
  :واملواالة التي هنى اهللا تعاىل املسلم عنها دائرة بني نوعني 

; وهي التي يرتتب عليها مودة وحمبة غري املسلمني من مواالة كفرية:  أحدمها
; اإلسالم وظهوره عىل دين ,أجل دينهم; أو معاونتهم ومنارصهتم من أجل دينهم

 A B C D E F G  H I J K L﴿ :قال تعاىل
M N O P Q R S T U ﴾ ]٢٢: املجادلة[ .  

أسوة  فاملسلم جيب أن يتربأ من أعداء اهللا وأعداء دينه ولو كانوا من أقربائه ;
 s t u﴿: يف إعالن الرباءة منهم ; فقال جل شأنه |بنبي اهللا إبراهيم 

v w x y     z { | } ~         �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈  ©   ª «  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ ﴾ 

  .]٤:املمتحنة[
مة: الثاين ; وهي أن تكون مواالة وحمبة غري املسلمني من أجل مواالة حمرَّ

وانتصارهم,  مصلحة دنيوية, مع بغض املسلم لدينهم وحب املسلمني ومتني عزهتم
ولكن وقع يف قلبه حمبة هلم بسبب مصالح دنيوية مشرتكة; كمن يتودد إليهم وحيبهم 

معينة, أو أن يتجسس لصاحلهم طمعًا فيام يدفعون من  ملساعدته يف حتصيل وظيفة
ر لصاحبه إال أنه معصية . أموال طائلة فهذا النوع من املواالة وإن كان غري مكفِّ

  .عظيمة وإثم كبري 
املسلمني,  أما إذا تعرَّض املسلم ألذى أو إكراه من غري املسلمني عىل معاداة

عرضه, فأظهر مواالهتم مع استقرار  وخيش عىل نفسه أن يفتن يف دينه أو نفسه أو
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 ̄ ® ¬﴿: معاداهتم يف قلبه; فذلك ال إثم فيه وال حرج; لقول اهللا تعاىل 

° ± ² ³ µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À 
Á Â Ã ﴾ ]أو أموالكم ,إذا خفتم عىل أنفسكم: ; أي]٢٨: آل عمران,   

ظاهرية أو أعراضكم; فال بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار يشء من املواالة ال
 m n o p﴿: باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة باإليامن ; كام قال تعاىل 

q r  s t u v w x y z { | }   
~ _ ̀ a b c d ﴾ ]١٠٦: النحل[.  

وال يدخل يف املواالة املنهي عنها ما يكون بني املسلم وغري املسلم من حمبة 
حيث ال تتعدى إىل حمبة طبيعية لقرابة أو مصاهرة; كمحبة الوالدين أو الزوجة, ب
م   .دينه أو ما هو عليه من باطل أو تدعوه إىل ارتكاب حمرَّ
 ,إعارة أو ,أو إجارة ,وال ينهى اإلسالم عن التعامل مع غري املسلمني بتجارة

 ملسو هيلع هللا ىلصأو رشاء; فهذا كله ال يدخل يف باب الوالء والرباء أبدًا, وسرية النبي  ,أو بيع
ل عىل أهنم كانوا يتعاملون مع غري املسلمني وأصحابه مليئة باحلوادث التي تد

  .بيعًا ورشاًء وإجارة وعارية وغري ذلك من التعامالت التجارية

WאאW 
لقد أمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني بإقامة العدل يف مجيع شؤون حياهتم; فقال 

 B C D E F G H I J K L M﴿: سبحانه
N O ﴾ ]١٣٥: النساء [.  
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٢٨٤

عىل الظلم  ونبه إىل أن بغض الناس ومعاداهتم ال ينبغي أن حتمل املسلم
 x y﴿: أعدائه ; قال تعاىل معواجلور; بل ينبغي أن يكون عادًال حتى 

z {    | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
©¨ ª « ¬ ® ﴾ ]وقال تعاىل ]٨:الامئدة , :﴿i j   k l m 

n o p q r  s   t u v w x zy { | } ~   ﴾ 
  .هو العدل : , والقسط ]٨:املمتحنة[

WאאאW 
 العقود من أهم األسسولقد أكد اإلسالم عىل أن االلتزام بالعهود واملواثيق 

 ﴾~ { | } z﴿: التي قام عليها دين اإلسالم ; قال تعاىل 
, بل إن ]٣٤:اإلرساء[ ﴾ ±       ° ̄ ® »¬ ª﴿: ; وقال تعاىل ]١:الامئدة[

  :﴿` aال اهللا تعاىل نص عىل الوفاء بالعهود حتى مع غري املسلمني; فق
b c d e f g  h i j k l m n o 

p  rq s t u v ﴾ ]وقال جل شأنه]٤:التوبة , :﴿I J K L 
M ON P             Q R S UT V W X Y  ﴾ ]٧:التوبة[.  
مليئة بام يدل عىل  − ريض اهللا عنهم ورمحهم رمحة واسعة− لف األمة َس  َريُ وِس 

حينام أرسه  ÷ن اليامن التزامهم بالعقود والعهود مع غري املسلمني; فهذا حذيفة ب
 املرشكون عليهام , اشرتطاملرشكون هو وأبوه , وأراد املرشكون أن خيلُّوا سبيلهام

العهد  افأعطومهوأصحابه يف بدر,  ملسو هيلع هللا ىلصإىل حممد  اإىل املدينة, وال يذهب اأن يذهب
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اخلرب, فقال عليه فأخربوه  ملسو هيلع هللا ىلصبالرشط, فجاء حذيفة وأبوه إىل النبي  اعىل أن يلتزم
ا, نَفِي هلَ >: والسالمالصالة  فَ ِ تَعِنيُ اهللاَـُانْرصَ نَسْ , وَ مْ هِ دِ هْ مْ  مْ بِعَ يهِ لَ ; ]رواه مسلم[< عَ

  .عىل التزام العهد والوفاء به ملسو هيلع هللا ىلصفانظر كيف حثهم النبي 
أن الروم صاحلت معاوية >: وعن صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز 

, فجعلهم ببعلبك, ثم عىل أن يؤدي إليهم ماالً, وارهتن معاوية منهم ره ÷ ناً
تْلَ من يف أيدهيم من  إن الروم غدرت, فأبى معاوية واملسلمون أن يستحلُّوا قَ

ريٌ من : رهنهم, وخلُّوا سبيلهم, واستفتحوا بذلك عليهم , وقالوا رٍ خَ دْ فاءٌ بغَ وَ
رٍ  دْ رٍ بِغَ دْ   . ]١٧٥األموال أليب عبيد ص[< غَ

مه وعقده , ما مل اخيدع يف التز فاملسلم مأمور بأن ال خيلف وال يغدر وال
ال طاعة ملخلوق يف : (يتضمن ذلك العقد خمالفة لرشع اهللا ودينه; فالقاعدة هنا 

ا >:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قالت ’; لام جاء يف حديث عائشة )معصية اخلالق مَ
طٍ لَيْسَ يف كِتَابِ اهللا; ْ نْ رشَ انَ مِ طٍ  كَ ْ ةَ رشَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ وَ باطِلٌ وَ   .]البخاري ومسلمرواه [< فَهُ

فإذا كان العقد الذي عقده اإلنسان قبل إسالمه يتضمن أمرًا حمرمًا; كأن يكون 
عقد ربا, أو عقدًا عىل رشاء مخر أو حلم خنزير, أو غري ذلك من األمور التي حرمها 

  .اإلسالم, كان العقد باطالً رشعًا , وال جيوز إمضاؤه , إال إذا أكره عىل ذلك 

אWאאאW 
املتزاورين  إن من أهم مقاصد الزيارة والتهادي حصول املحبة ودوام األلفة بني

واملتهادين; ولام كانت هذه املحبة واأللفة خاصة باملؤمنني; قيد اإلسالم التزاور 
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٢٨٦

أن يكون القصد تأليف قلوهبم : والتهادي بني املسلم وغري املسلم بضابط مهم وهو
ىل اإلسالم, ودعوهتم إىل دين اهللا, أما إذا كان ذلك ملجرد األُنس والتوادد; فعىل ع

  :منها ;املسلم اجتناب ذلك; ألنه يفيض إىل عدة مفاسد
عن  من عدم التورع ;بأخالق غري املسلمني وعاداهتميتأثر قد املسلم  أنَّ  )١
  .ه قِ لُ يف دين املسلم وُخ  ءٌ مما له أثر ّيس  ;وعدم االحتشام ,احلرام
ة واملحبة لدينهم )٢ فيضعف جانب  ;أنه قد يولد يف القلب نوعًا من املودَّ

  .ين الباطلالرباءة من الدِّ 
املسلمني,  أنه قد يفيض إىل االعرتاض وعدم الرضا بحكم اهللا تعاىل يف غري )٣

 مة, وما عليه املسلمون يفهم املتقدِّ تِ يَّ نِ دَ ال سيام عند من يقارن بني أخالقهم ومَ 
  .هذا الزمان 

  : املؤمنني عن خمالطتهم فقال ملسو هيلع هللا ىلصونظرًا هلذه املفاسد وغريها هنى النبي 
يٌّ > قِ كَ إِالَّ تَ امَ عَ لْ طَ أْكُ ال يَ , وَ ناً مِ ؤْ بْ إِالَّ مُ احِ   .]رواه أمحد وأبوداود والرتمذي[< ال تُصَ

 وال يعني هذا أن يقاطع املسلم غري املسلم مقاطعة تامة, بل ال بأس بالتزاور
والتهادي بقصد حتقيق مصلحة دينية أو حاجة دنيوية مرشوعة ; كام لو كان غري 
املسلم ضيفًا نزل عىل املسلم, أو كان املسلم يدعوه إىل دين اهللا ويرشده إىل احلق, 
أو كان بينهام تعامل جتاري تقتيض طبيعته أن يزور بعضهام البعض أو أن هيدي 

فاةُ >: ن أبيه قال ; فعن سعيد بن املسيب عبعضلبعضهام  تْ أَبَا طَالِبٍ الوَ َ رضَ ملَّا حَ
لَيهِ النَّبِيُّ  لَ عَ نْ  ملسو هيلع هللا ىلصدَخَ عِ بدُ اهللاوَ عَ لٍ وَ هْ هُ أَبُو جَ يَّةَ , فَقالَ النَّبيُّ  دَ مُّ : ملسو هيلع هللا ىلصبْنُ أَيب أُمَ ! أَيْ عَ

اجُّ لَكَ بِ  لْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ;ـقُ  نْدَ اهللاـأُحَ عَ , فَ هِ عِ لٍ وَ هْ يَّةَ  بدُ اهللاقالَ أَبُو جَ   : بْنُ أَيب أُمَ
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? فَقالَ النَّبيُّ ! أَبا طَالِبٍ يا  بْدِ املُطَّلِبِ ةِ عَ لَّ نْ مِ بُ عَ غَ ْ أُنْهَ : ملسو هيلع هللا ىلصأَتَرْ ا ملَ نَّ لَكَ مَ رَ فِ تَغْ َسْ  ألَ
; فنزلت نْكَ  \  ] S UT V W X    Y Z﴿: عَ

] ̂ _ ̀  a b c d e f﴾ ]رواه البخاري [< ]١١٣:التوبة

  .]ومسلم
مُ النَّبيَّ >: قال ÷ وعن أنس ْدِ ُودِيٌّ خيَ المٌ هيَ أَتاهُ ملسو هيلع هللا ىلصكانَ غُ , فَ ضَ رِ مَ , فَ

الَ لَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ  قَ هِ , فَ أسِ ندَ رَ دَ عِ عَ قَ هُ , فَ عُودُ , : يَ هُ ندَ وَ عِ هُ نَظَرَ إِىلَ أَبِيهِ وَ , فَ لِمْ أَسْ
الَ لَهُ  قَ مِ : فَ اسِ ا القَ جَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلصأَطِعْ أَبَ رَ , فَخَ مَ لَ أَسْ قُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص , فَ وَ يَ هُ دُ هللا: وَ مْ  احلَ

نَ النَّارِ  هُ مِ ذَ قَ ي أَنْ   .]رواه البخاري[< الَّذِ
ألسامء بنت أيب بكر يف استقبال أمها  −كام مر سابقاً − ملسو هيلع هللا ىلصوقد أذن النبي 

  . ملسو هيلع هللا ىلصألخيه املرشك ثوبًا أعطاه إياه النبي  ÷املرشكة, وأهدى عمر 
ن خمالفة رشعية; كالصليب وجيوز للمسلم قبول هدية غري املسلم إذا مل تتضم

أو الذبيحة التي ذبحت لغري اهللا, أو غري ذلك; فقد أهدى املقوقس ملك مرص وهو 
  . , فقبلها منه عليه الصالة والسالم ملسو هيلع هللا ىلصنرصاين هدية للنبي 

WאאW 
منهم  مع غري املسلمني, أن ال يتخذ عند التعاملمما ينبغي للمسلم مراعاته 

يشاركهم يف املأكل واملرشب بحيث يكون ذلك عادة له; لقول النبي  أصحاباً 
يٌّ >:  ملسو هيلع هللا ىلص قِ كَ إِالَّ تَ امَ عَ لْ طَ أْكُ ال يَ , وَ ناً مِ ؤْ بْ إِالَّ مُ احِ   .<ال تُصَ

أما إذا نزل غري املسلم ضيفًا عىل املسلم, أو نزل املسلم ضيفًا عىل غري 
, أو أن يأكل من ضيافته إذا الطعام والرشاب ; فإنه ال حرج يف أن يقدم لهاملسلم
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نُ >:  ملسو هيلع هللا ىلصخلت من املحرمات التي حرمها اإلسالم; وقد قال النبي  مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ
هُ  بِاهللا يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ اليَومِ اآلخِ ; فإكرام الضيف مأمور به ]رواه البخاري ومسلم[< وَ

إىل اإلسالم, وتوجيه له إىل  من دعوةٍ رشعًا ولو كان غري مسلم; لام يف إكرامه 

  .مكارم األخالق ما فيه من اخلري ليعرف حماسن هذا الدين و

يف املدينة وهم كفار, فأكرمهم رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصثقيف إىل النبي  وفدُ  مَ دِ وقد قَ 

إىل الطعام من امرأة  ملسو هيلع هللا ىلصحتى أسلموا, وُدعَي النبي  , ودعاهم إىل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .يف قصة الشاة املسمومة هيودية فقبل دعوهتا وأكل من طعامها, 

ومثل ذلك ما لو ُدعي املسلم إىل وليمة, فاجتمع فيها مع أناس من غري 

املسلمني; فال يرضه األكل معهم; ألنه مل يقصد مصاحبتهم, وإنام مجعه معهم 

  .الطعام كام جيمعه معهم السوق وغريه من األماكن العامة 

ومشاربتهم ما كان عىل  واحلاصل أن اليشء الذي ُينهى عنه يف مؤاكلتهم

أما احلاالت العارضة فال حرج . سبيل الصحبة والصداقة واملالزمة واملداومة

  .وال مانع من مشاركتهم يف الطعام والرشاب ,فيها

وهذا النهي عن املؤاكلة واملشاربة لغري املسلمني من باب صيانة دين 

هم وسلوكهم , أو املسلم من أن يتأثر بغري املسلمني فيعجب بعاداهتم وأخالق

  .يفتتن بدينهم 

WאאW 
, )مرحباً : (بتحية غري السالم ; كأن يقول له جيوز للمسلم أن يبدأ غري املسلم

  : أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص, وما شابه ذلك من األلفاظ ; لام ثبت عن النبي )أهالً وسهالً(أو 
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المِ >  بِالسَّ ال النَّصارَ ودَ وَ وا اليَهُ ؤُ يفتتح كتبه  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد كان النبي ]مسلمرواه [< ال تَبْدَ
الم عىل من اتَّبَع اهلُدى: (رسلها إىل امللوك واألمراء بقولهالتي أ   ).السَّ

الم ; لعموم قول املسلم بالسَّ  الم إذا ابتدأه غريُ السَّ  ردَّ وجيوز للمسلم أن يَ 
  . ]٨٦: النساء[ ﴾ Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø ﴿: اهللا تعاىل 

ى إىل دِ : (قالوعن أيب عثامن النهدي  وسَ مُ عليه يف كتب أبو مُ قانٍ يُسلِّ هْ
ليهِ وهو كافرٌ ? قال : كتابه, فقيل لَه  مُ عَ دْتُ : أَتُسلِّ دَ رَ َّ فَ يلَ مَ عَ لَّ تَبَ إيلَّ فَسَ إِنَّه كَ

يهِ  لَ   .]"األدب املفرد"رواه البخاري يف [) عَ
للمسلم أن وإذا كان املجلس خمتلطًا باملسلمني وغري املسلمني; فإنه جيوز 
 ^ يبدأ السالم ويقصد املسلمني بسالمه; لام ثبت من حديث أسامة بن زيد

ولَ ( سُ كِيَّةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأَنَّ رَ دَ ةٌ فَ طِيفَ يْهِ قَ لَ ارٍ عَ َ ىلَ محِ كِبَ عَ  − غليظ له مخل لباسٌ −رَ
هُ  اءَ رَ ةُ وَ امَ أُسَ جِ ; وَ رَ زْ ثِ بْنِ اخلَ ارِ ةَ يفِ بَنِي حَ بَادَ عْدَ بْنَ عُ رٍ  يَعُودُ سَ ةِ بَدْ عَ قْ بْلَ وَ ا  ;قَ ارَ فَسَ

ا رَّ تَّى مَ بْدُ اهللا حَ لِسٍ فِيهِ عَ جْ ِّ  بِمَ لُولَ  بْنِ  بْنُ أُيبَ بْدُ , سَ لِمَ عَ بْلَ أَنْ يُسْ لِكَ قَ ذَ ٍّ  اهللا بْنُ  وَ ; أُيبَ
ا ثَانِ وَ َوْ ةِ األْ بَدَ كِنيَ عَ ِ املُرشْ نيَ وَ لِمِ نْ املُسْ طٌ مِ الَ لِسِ أَخْ ا يفِ املَجْ إِذَ ودِ فَ يفِ , لْيَهُ نيَ املُ  وَ لِمِ سْ

بْدُ اهللا ةَ  بْنُ  عَ احَ وَ ٍّ , رَ رَ ابْنُ أُيبَ َّ ةِ مخَ ابَّ ةُ الدَّ اجَ جَ لِسَ عَ يَتْ املَجْ شِ امَّ غَ لَ هُ  فَ فَ ائِهِ أَنْ دَ بِرِ
الَ  قَ لَيْنَا: وَ وا عَ ُ ولُ اهللا; الَ تُغَربِّ سُ لَّمَ رَ مْ  ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ يْهِ لَ لَ  ,عَ نَزَ قَفَ فَ عَ  ثُمَّ وَ دَ مْ إِىلَ اهللافَ  اهُ

آنَ  رْ مْ الْقُ يْهِ لَ أَ عَ رَ قَ   .]رواه البخاري ومسلم[ ...)وَ
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WאאאאW  
أسلم ال يكلف بقضاء ما فاته من  أمجعت األمة عىل أن غري املسلم إذا

: تعاىل العبادة صالة أو صيامًا أو زكاة أو حجًا ; قال تعبادات مفروضة, سواء كان
﴿ s t u v  w x y z { | ﴾ ]ملسو هيلع هللا ىلص, والنبي ]٣٨: األنفال 

مل يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقيض شيئًا من الفرائض; ألن اإلسالم يمحو ما كان قبله; 
عىل  حينام جاء مسلًام; فاشرتط ÷عمرو بن العاص  ملسو هيلع هللا ىلصكام أخرب بذلك النبي 

مَ > :ملسو هيلع هللا ىلصأن ُيْغَفَر له, فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  الَ سْ ِ تَ أَنَّ اإلْ لِمْ ا عَ مُ أَمَ ْدِ هُ  هيَ بْلَ انَ قَ ا كَ رواه [ <مَ

  .]مسلم
بل إن من متام فضل اهللا تعاىل عىل عبده إذا أسلم أنه يثيبه عىل ما فعله من 

:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  قال: قال  ÷أيب سعيد اخلدري أعامل صاحلة قبل إسالمه; فعن 
هُ > مُ الَ نَ إِسْ سُ بْدُ فَحَ مَ الْعَ لَ ا أَسْ تَبَ اهللاُ إِذَ اكَ هَ لَفَ انَ أَزْ نَةٍ كَ سَ لَّ حَ نْهُ  , لَهُ كُ يَتْ عَ ِ حمُ وَ
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ا هَ لَفَ انَ أَزْ يِّئَةٍ كَ لُّ سَ لْتُ >: قال  ÷ وعن حكيم بن حزام. ]رواه النسائي[< ...كُ :  قُ
و سُ , ! لَ اهللايَا رَ ةٍ قَ دَ نْ صَ لِيَّةِ مِ اهِ َا يف اجلَ نَّثُ هبِ َ نْتُ أَحتَ وراً كُ أَيتَ أُمُ ةٍ أَرَ تاقَ ةِ  , أَوأَو عَ لَ صِ

مٍ , أَفِي حِ ولُ اهللارَ سُ قالَ رَ ? فَ رٌ ا أَجْ ريٍ :  ملسو هيلع هللا ىلص هَ نْ خَ تَ مِ لَفْ ا أَسْ ىلَ مَ تَ عَ لَمْ رواه [< أَسْ

 .]البخاري ومسلم

WאאאאW 
أن يلتزم  −مرأةارجالً كان أو −ل يف دين اإلسالم جيب عىل كل من دخ

أحكام اإلسالم وآدابه; فيجب عليه فعل الفرائض التي فرضها اهللا تعاىل; 
كالصلوات املكتوبة, وصيام شهر رمضان إن مل يكن له عذر يمنعه من الصيام, 

ليه احلول, وحج بيت اهللا احلرام إن وأداء الزكاة إذا ملك النصاب وحال ع
  .والتزام احلجاب بالنسبة للمرأة, وغري ذلك من الواجبات استطاع إليه سبيالً,

كام جيب عليه أن يمتنع عن فعل املحرمات وارتكاب املنكرات; فال يعتدي 
عىل اآلخرين يف أنفسهم بالقتل, وال عىل أعراضهم بارتكاب الزنا أو اللواط, 

هلم بالرسقة والرشوة وأكل الربا, وال يعتدي عىل عقله بتناول وال عىل أموا
: املسكرات واملخدرات, إىل غري ذلك مما حرمته الرشيعة اإلسالمية; قال تعاىل 

﴿ A B C D E F  G H I J  K L M N O 
P Q R S T U  V W X Y Z [  

\  ] _^ ̀ a b dc e f g h   ﴾ ]١٢: املمتحنة[.  
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  :عيها املسلم اجلديد أيضًا يف ابتداء إسالمه ما ييل ومن األحكام التي يرا
@c@M@@ÞbnËüaZ@ @

بن  أن ُثاممة ÷فيُرشع له أن يغتسل لدخوله يف اإلسالم; لام روى أبو هريرة 
وهُ أَنْ >: ملسو هيلع هللا ىلص, فقال النبي أسلم ÷ُأثال  رُ نٍ فَمُ ائِطِ بَنِي فُالَ بُوا بِهِ إِىلَ حَ لَ  اذْهَ تَسِ غْ < يَ

  . ]رواه أمحد[
هُ النَّبيُّ >س بن عاصم وعن قي رَ أَمَ مَ , فَ لَ هُ أَسْ رٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ دْ سِ ءٍ وَ لَ بِامَ تَسِ غْ رواه [< أَنْ يَ

  .]أمحد والرتمذي والنسائي
l@M@@æbnnüaZ@ @

  . إزالة اجللدة الزائدة التي فوق رأس العضو الذكري : واالختتان 
االختتان  فعىل املسلم اجلديد أن خيتتن إن مل يكن قد اختتن قبل إسالمه; ألن

عنه  ملسو هيلع هللا ىلص; فقد أخرب النبي |من شعائر اإلسالم ومن الفطرة, وهي ملة إبراهيم 
يمُ النَّبيُّ >: فقال  تَتَنَ إِبْراهِ وَ ابْنُ ثَامنِنيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاخْ هُ   .]ومسلم رواه البخاري[< وَ

  أما إذا مل يقدر عىل االختتان خوفًا عىل نفسه من التلف بسبب كرب سنه, 
فإنه ال  ;ف قد يودي بحياتهيبيب الثقة أنه حيصل له نزأو مرضه, أو أخربه الط

  .حرج عليه يف ترك اخلتان 
xM@ÜÈm@ò¤bÐÛa@ñ‰ì@áZ@ @

 ;قراءة سورة الفاحتة ركن من أركان الصالة; والصالة ال تصح إال بقراءهتا
ةِ الكِتَابِ >:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  َ احتِ أْ بِفَ رَ قْ ْ يَ ةَ ملَِنْ ملَ الَ ولذا .  ]ومسلمرواه البخاري [< الَ صَ

  .جيب عىل املسلم اجلديد أن يبادر إىل تعلم قراءة سورة الفاحتة باللفظ العريب
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فإن مل يتمكن من تعلم الفاحتة عىل الفور أجزأه أن يسبح اهللا وحيمده وهيلله 
اهللا  أن رسول ÷ويكربه إىل أن يتعلمها كاملة; لام جاء يف حديث رفاعة بن رافع 

أْ >: قال له  ملسو هيلع هللا ىلص ضَّ تَوَ كَ  فَ رَ امَ أَمَ زَّ  اهللاُكَ عَ لَّ وَ أَقِمْ , جَ دْ فَ هَّ مَّ تَشَ ْ , ثُ ربِّ مَّ كَ انَ , ثُ إِنْ كَ فَ
أْ بِهِ  رَ اقْ آنٌ فَ رْ عَكَ قُ دِ , مَ َ امحْ إِالَّ فَ هُ  اهللاَوَ لْ لِّ هَ هُ وَ ْ ربِّ كَ   .]رواه أبو داود والرتمذي[< وَ

@…M@ÜÈm@õì™ìÛa@áZ@ @
 A B C D ﴿: تعاىل  الوضوء رشط لصحة الصالة; لقول اهللا

E F G H I J K L M N   
O P Q ﴾ ]أن الصالة ال تقبل من  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد بني النبي  ]٦: الامئدة

تَّى>: أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصغري وضوء ; فعن النبي  نَ النَّاسِ حَ دٍ مِ الَةٌ ألَحَ تِمُّ صَ هُ الَ تَ أَ  إِنَّ ضَّ تَوَ يَ
وءَ  ضُ عَ الْوُ يَضَ   .] رواه أبو داود[< −يعني موضعه− فَ

çM@@æbšß‰@âbî•@lìuëZ@ @
إذا دخل اإلنسان يف دين اإلسالم أثناء شهر رمضان, فإما أن يكون إسالمه 
بعد طلوع الفجر ; فحينئذ يلزمه أن يمسك بقية اليوم وينوي الصيام من الغد لام 

وإما أن يكون إسالمه قبل طلوع الفجر; فيلزمه أن . تبقى من أيام شهر رمضان
يل وما بعده من األيام إىل هناية الشهر , ويف كلتا احلالتني ينوي الصيام لليوم التا

  .ال يلزمه قضاء األيام التي مل يصمها قبل إسالمه 
@ë@M@@ŠİÐÛa@ñb×‹@lìuëZ@ @

إذا أسلم اإلنسان قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان; يلزمه أن 
  .ويومه  ُخيرج صدقة الفطر إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد
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ن شهر رمضان, فال يلزمه أما إذا كان إسالمه بعد غروب شمس آخر يوم م
   .إخراج زكاة الفطر 

  
@Ş@ŽlbnØÛa@č†à¡@ča@@ @
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 ٤٥........................................................الرشك األصغر:القسم الثاين

 ٤٦.........................تعريف الكبائر, والفرق بينها وبني الصغائر:تاسعاً 
 ٤٧............................................................حكم مرتكب الكبرية:عارشاً 
 ٤٩..................................................................اإليامن باملالئكة:الركن الثاين

 ٤٩ .....................................................................التعريف باملالئكة: أوالً 
 ٥٠............................................................وجوب اإليامن باملالئكة: ثانياً 

 ٥١........................................................................صفات املالئكة: ثالثاً 
 ٥٤..........................................................................أعداد املالئكة: رابعاً 

 ٥٤...........................................................................أسامء املالئكة:خامساً 



 ٢٩٧

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ٥٦...................................................................وظائف املالئكة:سادساً 
 ٥٨ ........................................................عالقة املالئكة ببني آدم:سابعاً 

 ٦٠.........................................................ثمرات اإليامن باملالئكة: ثامناً 
 ٦١..........................اإليامن بالرسل عليهم الصالة والسالم:الركن الثالث

 ٦٢..................................................................بالرسلمعنى اإليامن: أوالً 
 ٦٢..................................................................حكم اإليامن بالرسل: ثانياً 
 ٦٣..................................................................عدد األنبياء والرسل: ثالثاً 

 ٦٣........................................................أنبياء اهللا ورسله من البرش: رابعاً 
 ٦٥...............................................................التفاضل بني الرسل:خامساً 
 ٦٦...................................ورشائعهم خمتلفةدين األنبياء واحد:سادساً 
 ٦٧........................................................وظائف الرسل ومهامهتم:سابعاً 

 ٧٠...........................................................................صفات الرسل: ثامناً 
 ٧٣...................................................................معجزات الرسل:تاسعاً 
 ٧٥....................................................................................الوحي:عارشاً 

 ٧٩............................................................ملسو هيلع هللا ىلصخاتم األنبياء حممد بن عبد اهللا
 ٨٢........................................................................ملسو هيلع هللا ىلصمن أخالق النبي 

 ٨٤...............................................................بشارات األنبياء السابقني به
 ٨٦.......................................................................................ملسو هيلع هللا ىلصهـمعجزات

 ٨٨.......................................................................................ملسو هيلع هللا ىلصخصائصه
 ٩٠..............................................................................عىل أمتهملسو هيلع هللا ىلصحقوقه 



 ٢٩٨

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ٩٣...................................................................اإليامن بالكتب:الركن الرابع
 ٩٣.............................................................................املراد بالكتب: أوالً 
 ٩٥..................................................................حكم اإليامن بالكتب: ثانياً 
 ٩٦..................................................................كيفية اإليامن بالكتب: ثالثاً 

 ٩٧...............................................اهللالكالمحتريف أهل الكتاب: رابعاً 
 ٩٨.....................................................خصائص اإليامن بالقرآن:خامساً 

 ١٠١........................................................اإليامن باليوم اآلخر:الركن اخلامس
 ١٠١....................................................................باليوم اآلخراملراد :أوالً 
 ١٠٢....................................................................أسامء اليوم اآلخر :ثانياً 
 ١٠٢..................................................وجوب اإليامن باليوم اآلخر :ثالثاً 

 ١٠٣........................................................................أرشاط الساعة: رابعاً 
 ١٠٤.............................................................................ربـفتنة الق:خامساً 
 ١٠٥...............................................................القرب ونعيمهعذاب:سادساً 
 ١٠٦........................................................................النفخ يف الصور:سابعاً 

 ١٠٦..........................................................................البعث واحلرش: ثامناً 
 ١٠٧..................................................................أهوال يوم القيامة:تاسعاً 
 ١٠٨...................................................................احلساب واجلزاء:عارشاً 

 ١١٠...........................................................................امليزان:احلادي عرش
 ١١٠...........................................................................احلوض:الثاين عرش
 ١١١........................................................................الرصاط:الثالث عرش



 ٢٩٩

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ١١٢..................................................القنطرة بني اجلنة والنار:الرابع عرش
 ١١٢ ............................................................اجلنة وصفتها:اخلامس عرش
 ١١٣ ............................................................النار وصفتها:السادس عرش
 ١١٤......................................ثمرات اإليامن باليوم اآلخر:السابع عرش
 ١١٧..................................................................اإليامن بالقدر:الركن السادس
 ١٢١........................................................................منها اإلسالمخمالفات حذر

 ١٢١.......................................................................................السحر:  أوالً 
 ١٢١.........................................................................تعريف السحر) ١
 ١٢١..........................................................................أقسام السحر) ٢
 ١٢٢.............................................................حكم السحر وتعلمه) ٣
 ١٢٣.....................................................حكم الذهاب إىل السحرة) ٤

 ١٢٤........................................................................الكهانة والعرافة: ثانياً 
 ١٢٤....................................................................................تعريفها) ١
 ١٢٤ ............................................................حكم الكهانة والعرافة) ٢
 ١٢٥ .............................أعامل وصور تدخل يف الكهانة والعرافة) ٣

ب: ثالثاً   ١٢٧..........................................................................التامئم واحلُجُ
 ١٢٧...........................................................................تعريف التامئم) ١
 ١٢٧ ..................................................................حكم تعليق التامئم) ٢
 ١٢٨.......................................................من صور التامئم املحرمة) ٣
 ١٢٨.......................................................................التطري والتشاؤم: رابعاً 



 ٣٠٠

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ١٢٨...........................................................................تعريف التطري) ١
 ١٢٨ ............................................................التطري والتشاؤمصور) ٢
 ١٢٩ ..............................................................................حكم التطري) ٣
 ١٢٩ ............................................................عالج التطري والتشاؤم) ٤

 ١٣٠ ...........................................................................دعاء غري اهللا:خامساً 
 ١٣١ ...........................................................................التربك باآلثار:سادساً 
 ١٣٢ ...........................................................................تعريف التربك) ١
 ١٣٢ ...........................................................................ربكـواع التـأن) ٢
 ١٣٤ ..................................................................حكم التربك املمنوع)٣
 ١٣٥ ...........................................................................تناسخ األرواح:سابعاً 
 ١٣٥ ................................................................معنى تناسخ األرواح) ١
 ١٣٦...............................................حكم االعتقاد بتناسخ األرواح) ٢
 ١٣٦ ....................................................اخلوف من اجلن والشياطني: ثامناً 

 ١٣٩.................. االحتفال بأعياد غري املسلمني ومشاركتهم فيها:تاسعاً 

 عبادة املسلم:الفصل الثالث
 ١٤٥...............................................................................................أحكام الطهارة

 ١٤٦...........................................................................تعريف الطهارة: أوالً 
 ١٤٦...................................................................................أقسام املاء: ثانياً 
 ١٤٧................................................................................أحكام اآلنية: ثالثاً 

 ١٤٩........................................................آداب التخيل واالستنجاء :رابعاً 



 ٣٠١

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ١٥١.....................................................................أحكام الوضوء:خامساً 
 ١٥١........................................................................تعريف الوضوء )١
 ١٥١.............................................................................حكم الوضوء )٢
 ١٥٢.............................................................................فضل الوضوء )٣
 ١٥٢........................................................................فروض الوضوء )٤
 ١٥٣.............................................................................سنن الوضوء) ٥
 ١٥٣.............................................................................صفة الوضوء) ٦
 ١٥٥ ......................................................................نواقض الوضوء) ٧

 ١٥٥....................................أحكام املسح عىل اخلفني ونحومها:سادساً 
 ١٥٥................................تعريف املسح عىل اخلفني أثناء الوضوء) ١
 ١٥٥............................................................اخلفنيحكم املسح عىل) ٢
 ١٥٦.............................................................مدة املسح عىل اخلفني) ٣
 ١٥٦.......................................................رشوط املسح عىل اخلفني) ٤
 ١٥٦.............................................................املسح عىل اخلفنيصفة) ٥
 ١٥٧.......................................................مبطالت املسح عىل اخلفني) ٦
 ١٥٧.....................................................................املسح عىل اجلبرية) ٧
 ١٥٧.........................................................................أحكام الغسل:سابعاً 
 ١٥٧.........................................................................تعريف الغسل) ١
 ١٥٨.............................................................................حكم الغسل) ٢
 ١٥٨.........................................................................موجبات الغسل) ٣



 ٣٠٢

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ١٥٨....................................................................غسال املستحبةاأل) ٤
 ١٥٩..........................................................................فروض الغسل) ٥
 ١٥٩................................................................................سنن الغسل) ٦
 ١٦٠................................................................................صفة الغسل) ٧
 ١٦١............................................املحدث حدثاً أكربما حيرم عىل) ٨
 ١٦١..............................................................................أحكام التيمم: ثامناً 
 ١٦١...........................................................................تعريف التيمم) ١
 ١٦١..............................................................................حكم التيمم) ٢
 ١٦٢..................................................................من يُرشع له التيمم?) ٣
 ١٦٢..........................................................................فروض التيمم) ٤
 ١٦٣................................................................................سنن التيمم) ٥
 ١٦٣................................................................................صفة التيمم) ٦
 ١٦٣..........................................................................مبطالت التيمم) ٧
 ١٦٤..............................................................حكم فاقد الطهورين) ٨

 ١٦٥...............................................................................................أحكام الصالة
 ١٦٥............................................................................تعريف الصالة: أوالً 
 ١٦٥............................................................................حكم الصالة: ثانياً 
 ١٦٥............................................................................فضل الصالة: ثالثاً 

 ١٦٦.........................................عدد الصلوات املفروضة ومواقيتها: رابعاً 
 ١٦٧..........................................................?عىل من جتب الصالة:خامساً 



 ٣٠٣

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ١٦٨..........................................................رشوط صحة الصالة:سادساً 
 ١٦٩.............................................................................أركان الصالة: سابعاً 
 ١٧١..............................................................................سنن الصالة: ثامناً 

 ١٧٣.............................................................................صفة الصالة:تاسعاً 
 ١٧٦ ......................................................................الصالةمبطالت:عارشاً 

 ١٧٧.................................................................سجود السهو:احلادي عرش
 ١٨١...............................................................................................أحكام اجلنائز

 ١٨٢........................................حال املسلم عند املرض واالحتضار: أوالً 
 ١٨٤.................................................................................ل امليتيغست: ثانياً 
 ١٨٧.................................................................................تكفني امليت: ثالثاً 

 ١٨٨ ......................................................................الصالة عىل امليت: رابعاً 
 ١٩٠.................................................................محل اجلنازة ودفنها:خامساً 
 ١٩٣......................................................................................التعزية:سادساً 

 ١٩٥...............................................................................................أحكام الزكاة
 ١٩٥..............................................................................تعريف الزكاة: أوالً 
 ١٩٥................................................................................حكم الزكاة: ثانياً 
 ١٩٦......................................................احلكمة من مرشوعية الزكاة: ثالثاً 

 ١٩٦...............................................................رشوط وجوب الزكاة: رابعاً 
 ١٩٧...............................األموال التي جتب فيها الزكاة وأنصبتها:خامساً 
 ٢٠٣..........................................................................إخراج الزكاة:سادساً 



 ٣٠٤

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ٢٠٦..................................................................................نيزكاة الدّ: سابعاً 
 ٢٠٧...............................................................................................الصيامأحكام 

 ٢٠٧.............................................................................تعريف الصيام: أوالً 
 ٢٠٧................................................................................فضل الصيام: ثانياً 
 ٢٠٨...........................................................حكم صيام شهر رمضان: ثالثاً 

 ٢٠٩....................................................................ثبوت شهر رمضان: رابعاً 
 ٢٠٩...............................................?عىل من جيب صيام رمضان:خامساً 
 ٢١٠..........................................................................أركان الصيام:سادساً 

 ٢١١............................................األعذار املبيحة للفطر يف رمضان: سابعاً 
 ٢١٣.....................................................................سنن الصيام وآدابه: ثامناً 

 ٢١٥.....................................................................مباحات الصيام:تاسعاً 
 ٢١٥.....................................................................مبطالت الصيام:عارشاً 

 ٢١٧........................................................مكروهات الصيام:احلادي عرش
 ٢١٨..........................................................................زكاة الفطر:الثاين عرش

 ٢٢٠..................................................................صيام التطوع:الثالث عرش
 ٢٢٢...............................................األيام التي يكره صيامها:الرابع عرش

 ٢٢٣............................................األيام التي حيرم صيامها:اخلامس عرش
 ٢٢٥.................................................................................أحكام احلج والعمرة

 ٢٢٥...............................................................تعريف احلج والعمرة: أوالً 
 ٢٢٦..................................................رشوط وجوب احلج والعمرة: ثانياً 



 ٣٠٥

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ٢٢٨..........................................................................................صفة أداء العمرة
 ٢٣٤.............................................................................................صفة أداء احلج

 ٢٣٤...............................................................أنواع النسك يف احلج: أوالً 
 ٢٣٥ ................................أعامل احلج يف اليوم الثامن من ذي احلجة: ثانياً 
 ٢٣٦ ................................أعامل احلج يف اليوم التاسع من ذي احلجة: ثالثاً 

 ٢٣٨.............................أعامل احلج يف اليوم العارش من ذي احلجة: رابعاً 
 ٢٣٩..................................................أعامل احلج يف أيام الترشيق:خامساً 
 ٢٤١ ..................................................................حمظورات اإلحرام:سادساً 

 ٢٤٥ ..................................................................األحكام اخلاصة باملرأة املسلمة
 ٢٤٥.....................................أحكام احليض واالستحاضة والنفاس: أوالً 
 ٢٥٠ ..................................................................حجاب املرأة ولباسها: ثانياً 
 ٢٥٣ ..................................................................لباس املرأة يف الصالة: ثالثاً 

 ٢٥٤ .....................................................................أحكام زينة املرأة: رابعاً 
 ٢٥٧....... األجانبأحكام خروج املرأة من بيتها, وتعاملها مع:خامساً 

 عالقة املسلم اجلديد باملجتمع:الفصل الرابع
 ٢٦٣ .......................عالقة الزوجني ببعضهام بعد إسالمهام أو إسالم أحدمها

 ٢٦٤ .....................................................................إسالم الزوجني معاً : أوالً 
 ٢٦٥ ..................................................................إسالم أحد الزوجني: ثانياً 

 ٢٦٩ ............................................................................عالقة املسلم اجلديد بأبنائه



 ٣٠٦

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ٢٦٩........................................................د بعد اإلسالمالتبعية األو: أوالً 
 ٢٧٠.....................................................حضانة األوالد بعد اإلسالم: ثانياً 
 ٢٧١ .....................................................................الوالية يف النكاح: ثالثاً 

 ٢٧٢...................................................الوالية والوصاية عىل األوالد: رابعاً 
 ٢٧٣ ....................................عالقة املسلم اجلديد بوالديه وحمارمه وسائر أقاربه

 ٢٧٣ ................................نياإلحسان إىل الوالدين غري املسلمالرب و: أوالً 
 ٢٧٥............. الرب واإلحسان إىل األقارب واألرحام غري املسلمني: ثانياً 

 ٢٧٧..............................................................................العالقات املالية للمسلم
 ٢٧٧.............................................................................................النفقة: أوالً 
 ٢٧٨.............................................................................................هرـامل: ثانياً 
 ٢٨٩..........................................................................................املرياث: ثالثاً 

 ٢٧٩.....................................................املال املكتسب قبل اإلسالم: رابعاً 
 ٢٨١................................................................العالقات االجتامعية واإلنسانية

 ٢٨١............................................)املواالة واملعاداة(املحبة والنرصة: أوالً 
 ٢٨٣ ........................................................................العدل واإلنصاف: ثانياً 
 ٢٨٤ ............................................................االلتزام بالعهود والعقود: ثالثاً 

 ٢٨٥ ........................................................................التزاور والتهادي: رابعاً 
 ٢٨٧ ........................................................................األكل والرشب:خامساً 
 ٢٨٨ ...............................................................إلقاء التحية والسالم:سادساً 

 ٢٩٠ ........................................................................عات الدينيةالواجبات والتب



 ٣٠٧

 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ٢٩٠ ....... اإلعفاء من تكاليف اإلسالم الثابتة قبل دخوله يف اإلسالم: أوالً 
 ٢٩١ ..........................االلتزام بأحكام اإلسالم واخلضوع لتعاليمه: ثانياً 

 ٢٩٥ ....................................................................................قائمة املحتويات
  



אאאא 
  

  
  ).٢٤− ١(جمموعة الفتاو الرشعية ) ١
  ) .عملها − جلاهنا  − نشأهتا (هيئة الفتو الرشعية يف الكويت ) ٢
  .فتاو احلج والعمرة ) ٣
  .فتاو املغرتبني واملسافرين  )٤
  .فتاو الزكاة والصدقات ) ٥
  .فتاو املساجد والصالة فيها) ٦
  .ملجموعة الفتاو الرشعيةالفهرس الشامل ) ٧
  .التسهيل يف فقه العبادات ) ٨
  .امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد) ٩

  ).مطوية(نصائح للزوجني ) ١٠
  .)مطوية(فريضة دينية ورضورة وطنية  − طاعة ويل األمر ) ١١
  ).مطوية(وسطية اإلسالم ونبذ التطرف ) ١٢
  ).مطوية(متعمقة القروض االستهالكية ونظرة رشعية ) ١٣
  ).مطوية(العاملة املنزلية ضوابط رشعية وآداب اجتامعية ) ١٤
  ).مطوية(وأحكامه  باحلجا) ١٥
  ).مطوية(أحكام املريض يف الطهارة والصالة ) ١٦
  ).مطوية(السفر أحكام وآداب ) ١٧
 ).مطوية(ملسو هيلع هللا ىلص خاتم األنبياء ) ١٨
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