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  املقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا،  
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال هـادي لـه،    

  . وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
للَّـه حـق تقَاتـه وال تمـوتن إِالَّ وأَنـتم      يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا ا(

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحـدة  (،)١()مسلمونَ
وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّـه الَّـذي   

يا أَيها الَّذين آمنوا (.)٢()تتساَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
يصـلح لَكُـم أَعمـالَكُم ويغفـر لَكُـم      *اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً

كُموبفَ*ذُن فَقَد لَهوسرعِ اَهللا وطي نماوميظا عزفَو أما بعد. )٣()از:  
وما خلَقْت (: فقد شرع اهللا عبادته وجعلها الغاية من خلق اخللق قال تعاىل 

اِإلنسو الْجِن وندبعي(: وكان نداء كل نيب لقومه )٤()إِالَّ ل وا اللَّهدبأَنْ اُع
وا الطَّاغُوتنِبتاجا( )٥()وم وا اللَّهدبقُونَ اعتأَفَال ت هرغَي إِلَه نم ٦()لَكُم(  

  

                                 
 .١٠٢: آل عمران (١)
 .١: النساء (٢)
 .٧١،٧٠: األحزاب (٣)
 .٥٦: تالذاريا (٤)
 .٣٦: لالنح (٥)
 ٦٥: .األعراف(٦) 
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إمنا الدين احلق هو حتقيـق  : ( يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية حول هذا املعىن
العبودية هللا بكل وجه وهو حتقيق حمبة اهللا بكل درجة وبقدر تكميل العبودية 

هللا فهي وكل حمبة ال تكون ... تكمل حمبة العبد لربه فتكمل حمبة الرب لعبده
  .)١()باطلة، وكل عمل ال يراد به وجه اهللا فهو باطل

وكم هم الذين يقصرون مفهوم أركان اإلسالم ويأخذون به مبتوراً، ولـذا  
الصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، : نرى كثرة األخطاء يف أمهات العبادات

ـ  ة واألمة مطالبة بالرجوع إىل النبع الصايف واإلطالع على سرية سلف األم
ة لتحقق القدوة الصادقة للمجتمع وال جناة وال عز وال فالح إال بالعبادة احلقَّ

هللا وفق ما شرعه سبحانه وكل عبادة حتيد عن املنهج الذي رمسه رسول اهللا 
e  فهي باطلة مردودة؛ وهذا هو نداء رسول اهللاe يقرع األمساع ":  ـنم

وا فَهنرأَم هلَيع سالً لَيملَ عمع د٢(" ر(.  
، ولذا لزم تصحيح العبادة لكن الكثري مل يستجيبوا هلذا النداء وحرفوا مفهوم

هذا املفهوم وبيان أركان اإلسالم بشيء من التيسري والتوضيح ال سيما لعامة 
الناس وبعض اجلاليات اإلسالمية اليت حتتاج إىل معلومات يف هـذا البـاب   

  .واضحة سهلة مبنية على الدليل
 معة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ وهي السـباقة يف هـذا   وقامت جا

  .ـ بإصدار سلسلة رسائل التعريف باإلسالم السياق

                                 
 ).٤١ص: (ةالعبودي (١)
 )٤٤٩٣(برقم باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور: يف كتاب األقضية مسلم رواه (٢)
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وقد كلفتين عمادة البحث العلمي مشكورة أن أضع كتاباً جيمـع أركـان   
اإلسالم بأسلوب سهل واضح ليكون معيناً للمحتاجني ممن جيهلون بعـض  

الم فكان هذا الكتـاب اسـتجابة لطلبـها؛    األحكام مما يتعلق بأركان اإلس
وأرجوا أن ينتفع منه الكثريون سائالً الويل ـ جال وعال ـ أن ينفعين مبـا    
علمين وأن يعلمين ما جهلت، وأن يكتب األجر والثواب ملن أشار وأعـان  

  .وشجع، إنه ويل ذلك والقادر عليه
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد   
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  اإلميان: املبحث األول 
  :ويشمل ما يأيت

  أصول اإلميان - ١
  أركان اإلميان  -٢
  : اإلميان باهللا -٣
  : ما يتضمنه اإلميان باهللا -٤
  .اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل -٥
  .اإلميان بألوهيته -٦
  .اإلميان بأمساء اهللا وصفاته -٧
  : تعاىلمثرات اإلميان باهللا -٨
  :اإلميان باملالئكة -٩

  :من هم املالئكة -١٠
  كيف تؤمن باملالئكة؟ -١١
  :مثرات اإلميان باملالئكة -١٢
  :اإلميان بالكتب -١٣
  :معىن اإلميان بالكتب -١٤
  :ما يتضمنه اإلميان بالكتب -١٥
  :مثرات اإلميان بالكتب -١٦
  .اإلميان بالرسل -١٧

  التعريف بالرسل -١٨
  :نه اإلميان بالرسلما يتضم -١٩
  :مثرات اإلميان بالرسل -٢٠
  :اإلميان باليوم اآلخر -٢١
  املراد باليوم اآلخر -٢٢
  :ما يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر -٢٣
  :مثرات اإلميان باليوم اآلخر -٢٤
  :اإلميان بالقدر -٢٥
  معىن اإلميان بالقدر  -٢٦
  .ما يتضمنه اإلميان بالقدر -٢٧
  :بالقدرمثرات اإلميان  -٢٨
  .االهتمام بالعقيدة ملاذا -٢٩
  :أهداف العقيدة اإلسالمية -٣٠
  الوالء والرباء -٣١
أمهية الوالء والـرباء يف عقيـدة    -٣٢

  .املسلم
  .صور مواالة الكفار -٣٣
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  اإلميان
االعتقاد بالقلـب والنطـق باللسـان    : وشرعاً .التصديق :معىن اإلميان لغة

قَالَت اَألعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا (: تعاىلقال  .والعمل باجلوارح واألركان
ي قُلُوبِكُمانُ فلْ اِإلميخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَكوقال  ) ١()وe" : اإلميان

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خـريه  
ـ وقال احلسن البصري ـ رمحه ا . ) ٢("وشره ليس اإلميان بالتمين وال : (هللا 

  ).بالتحلي، ولكن شيء وقر يف القلب، وصدقه العمل
وإذا اجتمع اإلسالم واإلميان فسر اإلسالم باألعمـال الظـاهرة، واإلميـان    

وإذا افترق اإلسالم واإلميان بأن جاء ذكر اإلسـالم دون  .  باألعمال القلبية
ذا إذا جاء ذكر اإلميان وحده غـري  وهك.  اإلميان فاملراد باإلسالم الدين كله

. مقترن باإلسالم فاملراد به الدين كله، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتفقـا 
  .واهللا أعلم

أصول اإلميان اليت جيب اإلميان ا ستة ذكرها اهللا يف كتابه، : أصول اإلميان
تولُّـوا   لَـيس الْبِـر أَنْ   (: قال اهللا تعاىل. وكذا جاءت ا نصوص السنة

وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخـرِ  
نيبِيالنابِ وتالْكو كَةالئالْم٣( )و(  

                                 
  .١٤اآلية : سورة احلجرات (١)
 ).٨( الساعة وعالمة والقدر واإلسالم اإلميان معرفة باب رواه مسلم يف كتاب اإلميان ،(٢) 
 .١٧٧اآلية : سورة البقرة (٣)
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  :فهذه اآلية قد مجعت بني مخسة من أصول اإلميان، وهي
  .ـ اإلميان باهللا١
  .خرـ اإلميان باليوم اآل٢
  .ـ اإلميان باملالئكة٣
  .ـ اإلميان بالكتب٤
  .ـ اإلميان بالرسل٥

إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْنـاه)   : وبقي اإلميان بالقدر، فقد ذكره اهللا تعاىل يف قوله
أما نصوص السنة فهي كثرية، نكتفي بذكر دليل منها، وهو العمدة  )١()بِقَدرٍ

  . سانيف بيان أصول اإلميان واإلسالم واإلح
اإلميان أن تؤمن : "eحدثين عن اإلميان؟ قال: وهو حديث جربيل، وفيه قال

  )٢(" باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره
  .ء من التفصيللستة اليت سنعرض هلا بشيأركان اإلميان ا فهذه هي

  : اإلميان باهللا :أوالً
  املستلزم للقبول لألخبـار واإلذعـان  اإلقرار واالعتراف : معىن اإلميان باهللا

وهيـة  للألحكام، بأن هلذا الكون خالقاً موجوداً ربا منفرداً بالربوبيـة واأل 
  .واألمساء والصفات

  :وعلى هذا املعىن الذي ذكر يتضح لنا أن اإلميان باهللا يتضمن أموراً

                                 
  .٤٩اآلية : سورة القمر (١)
 .)٧( ص هسبق خترجي (٢)
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  :اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل: األمر األول 
  :انه وتعاىل أمور أربعةوقد دل على وجود الرب سبح

  .ـ احلس٢.              ـ العقـل١
  .ـ الشرع٤.              ـ الفطرة٣
  : ـ داللة العقل على وجود اهللا تعاىل١

هذا الكون مبا فيه من اآليات الكونية والكائنات احلسية دليل عقلـي علـى   
بد هلا من وجود    ـ اهللا تعاىل ـ  فإن هذه العوامل العلويات والسفليات ال   

موجد أوجدها، ويتصرف فيها ويديرها، وحمال أن توجد بـدون موجـد،   
أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هـم)   :وحمال أن توجد أنفسها، قال اهللا تعاىل

   )١()واَألرض بل ال يوقنونَ أَم خلَقُوا السموات*الْخالقُونَ
ـ رضي اهللا عنه ـ هذه اآليات وكان مل يسلم  ولذا ملا مسع جبري بن مطعم  

، وذلك ملا وقر اإلميان يف قلبه، فكثرياً مـا   )٢( )كاد قليب أن يطري: (بعد قال
يرشد الرب سبحانه وتعاىل عباده إىل االستدالل على معرفته بآياته الظـاهرة  

وفـي اَألرضِ آيـات)   : من املخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعـاىل 
لنِنيوق٣( )لْم(   

  انظروا إىل هذه األرض وما فيها من اآليات الدالة على عظمة خالقها: واملعىن

                                 
 ٣٦، ٣٥اآليتان : سورة الطور (١)
 .)٤٨٥٤(سورة الطور تفسري باب رواه البخاري يف كتاب التفسري ،(٢) 
 .٢٠اآلية : سورة الذاريات (٣)
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  .وقدرته الباهرة، وذلك مما فيها من صنوف النبات
  : ـ داللة احلس على وجود اهللا سبحانه وتعاىل٢

 يـا : فإن اإلنسان يدعو ربه سبحانه وتعاىل مبا يريد من أمور الدنيا، فيقـول 
ويدعو بالشيء الذي يريده فما يلبث إال وقد استجيب له، يرى ذلك رب؛ 

رأي العني،   أال يدل ذلك على وجوده سبحانه؟ وهذا أمر مشاهد يعترف 
به الكافرون وامللحدون، وما أمجل هذه القصة اليت مسعتها، فقد ذكرهـا يل  

نـا  بينما حنن يف سفر إىل بعض البلدان، وكنا قـد ركب : (أحد الدعاة، فقال
طائرة هلذا السفر، إذا بالطائرة حيدث فيها شيء، وأحـس الركـاب أـم    
هالكون ال حمالة، فأخذت مصحفي، وأخذت أقرأ، فجاء نـاحييت ملحـد،   

زد، ارفـع  : ووقف جبانيب وهو يقول. زد من القراءة: فقال يل بأعلى صوته
، وال )ريواحلمد هللا فقد جنونا من هذا األمر اخلط. صوتك، لعل اهللا أن ينجينا

غرابة من فعله هذا، فقد فعله من قبله من املشركني الذين قال اهللا تعـاىل يف  
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم (: وصفهم

   )١( )إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ
  .نه وتعاىلفهذه داللة حسية على وجوده سبحا

   :ـ داللة الفطرة على وجوده سبحانه٣
فإن كثرياً من الناس الذين مل تنحرف فطرهم يؤمنـون بوجـود اهللا، حـىت    
البهائم العجم تؤمن بوجود اهللا، فالفطر جمبولة على معرفة الـرب سـبحانه   

                                 
 .٦٥اآلية : سورة العنكبوت (١)



 
 
 

 
١١ 

هورِهم وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُ(: قال اهللا تعاىل. وتعاىل وتوحيده 
ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا 

 نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موـلُ  *يقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو
 نةً ميا ذُركُنلُونَوطبلَ الْما فَعا بِمكُنلهأَفَت مهدع١()ب(   

فهذه تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على شهادته بوجـوده سـبحانه   
  .وتعاىل

   :ـ داللة الشرع على وجوده سبحانه٤
فقد جاءت الرسل بشرائع اهللا املتضمنة جلميع ما يصلح للخلق، وهذا يـدل  

لعاملني سبحانه وتعاىل، وال سيما هذا القرآن على أن الذي أرسلها هو رب ا
  .ايد الذي أعجز البشر أن يأتوا مبثله

ومما يدل على وجود اهللا هذه احليوانات واملهاد واجلبال واألار والبحـار،  
واختالف ألسنة الناس وألوام وما بينهم من تفـاوت العقـول والفهـوم    

ن احلكم يف وضع كل عضـو  واحلركات والسعادة والشقاوة ويف تركيبهم م
وفـي  (:من أعضائهم يف احملل الذي هو حمتاج إليه فيه، ولذا قـال تعـاىل  

   )٢()أَنفُِسكُم أَفَال تبصرونَ
  فيا عجباً كيف يعصى اإللـه        أم كـيف جيحده اجلــاحــد
  وهللا يف كل حتريكـــــة       وفـي كـل تسكينة شــاهـد

                                 
 .١٧٣، ١٧٢اآليتان : سورة األعراف (١)
 .٢١اآلية: سورة الذاريات (٢)
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  تــدل عـلـى أنـه واحــد       ويف كـل شـيء لـه آيـة
  :وصدق أبو نواس حني قال

  تأمل يف رياض األرض وانظر       إلـى آثـار مـا صنع املـــليك
  بأحـداق هي الذهب السميـــك      عيـون من جلني شـاخصات

  .على قضب الزبرجد شـاهدات    بـأن اهللا لـيس لـه شـريــك
 ا األعرايب حني سئل عن وجود الـرب  وما أمجل هذه اإلجابة اليت أجاب

إن البعر ليدل على الـبعري، وإن أثـر   ! يا سبحان اهللا: سبحانه وتعاىل، فقال
األقدام ليدل على املسري؛ فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجـاج، وحبـار   

  .ذات أمواج أال يدل ذلك على وجود اللطيف اخلبري؟
ومعنـاه أن تعتقـد   : ان بإلوهيتهما يتضمنه اإلميان باهللا اإلمي:  األمر الثاين

بقلبك مع اإلقرار بلسانك أنه وحده اإلله احلق ال شريك له يف ألوهيته ومجيع 
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحـق  (: قال اهللا تعاىل. ما يعبد من دونه ألوهيتهم باطلة

ه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ موالْكَبِري يلالْع ١()و(.  
واإلميان بألوهية الرب تبارك وتعاىل يقتضي أن ال يصرف العبد نوعـاً مـن   
أنواع العبادة لغريه سبحانه وتعاىل فهو اإلله احلق الذي يستحق أن يعبد فال 
يتوجه العبد بعبادة قلبية وال بعبادة قولية وال بعبادة عملية إال لـه سـبحانه   

  يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين (:  تعاىلقال اهللا. وتعاىل

                                 
 .٦٢اآلية : سورة احلج (١)



 
 
 

 
١٣ 

واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِـه  (: وقال تعاىل،)١( )من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
 : "eوقال . )٣( )ُهوقَضى ربك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيا(: ،وقال تعاىل )٢()شيئاً

لَ عمالً أَشـرك  أَنا أَغْنى الشركَاِء عنِ الشرك من عم :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى
عم يهرِ يفيغَي كَهرشو هكْتر٤(" ت(.  

فالواجب على العبد أن ال يتوجه بأي نوع من أنواع العبادة كنـذر وذبـح   
ستعانة وذل وخضوع وخشية وإنابة وصالة وحج وزكاة ودعاء واستغاثة وا

  .وغريها من سائر العبادات لغري اهللا تعاىل؛ فصرفها لغريه شرك
  :ما يتضمنه اإلميان باهللا اإلميان بأمساء اهللا وصفاته: األمر الثالث

ومعىن اإلميان بأمساء اهللا وصفاته إثبات ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابـه وسـنة   
ألمساء والصفات على الوجه الالئق به من غري حتريـف وال  من ا eرسوله 

وللَّـه اَألسـماُء الْحسـنى    (: قال اهللا تعاىل. تكييف وال متثيل تعطيل وال
  .)٥( )فَادعوه بِها

وعلى العبد أن يستشعر عظمة هذه األمساء والصفات فيتعبـد هللا سـبحانه   
ث العبد حمبة وخوفاً ورجاًء ملعبـوده  وتعاىل ا؛ فإن اإلميان ذه األمساء يور

  .سبحانه وتعاىل
                                 

 .٢١اآلية: رة البقرةسو (١)
 .٣٦اآلية: سورة النساء (٢)
 .٢٣اآلية: سورة اإلسراء (٣)
 ).٢٢٩٨(رواه مسلم يف كتاب الزهد، باب من أشرك يف عمله غري اهللا  (٤)
 .١٨٠اآلية: سورة األعراف (٥)



 
 
 
 

 
     ١٤ 

  :مثرات اإلميان باهللا تعاىل
  :لإلميان باهللا تعاىل مثرات عظيمة نذكر منها

  .حبيث ال يتعلق بغريه تعاىل ـ حتقيق توحيد اهللا١
  .ـ كمال حمبة اهللا تعاىل وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا٢
  .ما أمر به واجتناب ما ى عنهـ حتقيق عبادته بفعل ٣
ـ حترير العبد من رق املخلوقني والتعلق م وخوفهم ورجائهم والعمـل  ٤

  .ألجلهم فإن هذا هو العز احلقيقي
  :اإلميان باملالئكة: ثانياً

هم عامل غييب خلقهم اهللا تعاىل من نور، وجعلهم طائعني من هم املالئكة ؟ 
فجربيل وكل بـالوحي،   .صه اهللا اله، متذللني له، ولكل منهم وظائف خ

وإسرافيل موكل بنفخ الصور، وهو أيضاً أحد محلة العرش وميكائيل موكل 
بالقطر والنبات، ومنهم من وكل بقبض أرواح بين آدم وكل ذي روح وهو 

  .وغري هؤالء ممن علمنا أعماهلم ووظائفهم. ملك املوت وأعوانه
  كيف تؤمن باملالئكة؟

ولكن األصل أم  ،ونداهشد ي، وقَونَداهشي غييب ال ـ تؤمن بأم عامل١
ال يشاهقـال اهللا  . ، وهم خملوقون من نور، خاضعون هللا أمت اخلضـوع ونَد

  )١()ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ(  تعاىل
  .ـ نؤمن بأمساء من علمنا أمساءهم، ونؤمن بوظائف من علمنا وظائفهم٢

                                 
 .٦اآلية: سورة التحرمي (١)



 
 
 

 
١٥ 

  :ت اإلميان باملالئكةمثرا
  .ـ العلم بعظمة اهللا وقوته وسلطانه١
ـ شكر اهللا على عنايته ببين آدم؛ حيث وكَّل من هؤالء املالئكة من يقوم          ٢

  .حبفظهم
  .)١(ـ حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهللا٣

  :اإلميان بالكتب: ثالثاً
 بأا كلها مرتلة من عند اهللا عـز هو التصديق اجلازم : معىن اإلميان بالكتب

 وجل إىل عباده باحلق املبني واهلدى املستبني، وأن هذه الكتب كالم اهللا عـز 
  .وجل ال كالم غريه

  :ما يتضمنه اإلميان بالكتب
  .ـ اإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا حقا١ً
، والتوراة eـ اإلميان مبا علمنا امسه منها، كالقرآن الذي نزل على حممد٢

، والزبور e، واإلجنيل الذي أنزل على عيسىeاليت     أنزلت على موسى
  .، أما ما مل نعلم امسه فنؤمن به إمجاالeًالذي انزل   على داود

ـ تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وأخبار مـا مل يبـدل أو   ٣
  .الكتب السابقة حيرف من

يم ا، ومجيع الكتـب  ـ العمل بأحكام ما مل ينسخ منها، والرضا والتسل٤
وأَنزلْنا إِلَيـك الْكتـاب   (: قال اهللا تعاىل. السابقة منسوخة بالقرآن العظيم

                                 
 ).١/٢٨١(حماضرات يف العقيدة والدعوة، للشيخ صاحل الفوزان (١)



 
 
 
 

 
     ١٦ 

أي حاكمـاً   .)١( )بِالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه
قة، إال  عليه، وعلى ذلك ال جيوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السـاب 

  .ما صح منها، وأقره القرآن
  :مثرات اإلميان بالكتب

  .ـ العلم بعناية اهللا خبلقه حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به١
  .ـ العلم حبكمة اهللا حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم يف أحواهلم ٢

  .)٢( ) لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً (: قال تعاىل
  .)٣( عمة اهللا يف ذلكـ شكر ن٣

  :اإلميان بالرسل: رابعاً
الرسل هم قوم اختارهم اهللا تعاىل؛ ليكونوا واسطة بينه وبني من هم الرسل؟ 

خلقه، وذلك بإبالغهم شرعه وما جيب عليهم هللا، وغري ذلك مما أوحـاه اهللا  
ما (: قال اهللا تعاىل. eإليهم، وأول الرسل نوح عليه السالم، وآخرهم حممد

  )٤( ) نَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِينيكَا
والرسل بشر خملوقون، ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء، فـال  
جيوز االستغاثة م وال دعاؤهم وال النذر هلم وال الذبح، وغري ذلـك مـن   

                                 
 .٤٨اآلية: سورة املائدة (١)
 .٤٨اآلية : سورة املائدة (٢)
 .شرح أصول اإلميان، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني (٣)
 .٤٠اآلية: سورة األحزاب (٤)



 
 
 

 
١٧ 

قُـلْ ال  (: eقال اهللا تعاىل لنبيه. ها ألحد منهمأنواع العبادة، ال جيوز صرف
    ـبيالْغ لَـمأَع كُنـت لَوو اَء اللَّها شاً إِالَّ مرال ضفْعاً وفِْسي ننل كلأَم

  ـريشبو يرـذا إِالَّ نوُء إِنْ أَننِي السسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَرتمٍ   السقَـول
  )١()يؤمنونَ

  :ما يتضمنه اإلميان بالرسل
  :اإلميان بالرسل يتضمن أربعة أمور

ـ أن رسالتهم حق من عند اهللا؛ فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفـر  ١
ومل يتبعوه هم مكذبون للمسيح  e باجلميع؛ فالنصارى الذين كذبوا حممداً

  .eابن مرمي غري متبعني له أيضاً؛ ألنه بشرهم مبحمد 
براهيم وعيسى وموسى ونوح إلمنا امسه منهم مثل حممد وـ اإلميان مبن ع٢

  .وغريهم ممن ذكر امسه يف القرآن، ومن مل نعلم امسه منهم نؤمن به إمجاالً
  .ـ تصديق ما صح عنهم من أخبارهم٣
  .، فهو خامت الرسلeـ العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو حممد٤

  :مثرات اإلميان بالرسل
وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل، ليهدوهم إىل  ـ العلم برمحة اهللا١

  .صراط اهللا، ويبينوا هلم كيف يعبدون اهللا
  .ـ شكر اهللا على هذه النعمة٢
  .ـ حمبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم والثناء عليهم٣

                                 
 .١٨٨اآلية: سورة األعراف (١)



 
 
 
 

 
     ١٨ 

  :اإلميان باليوم اآلخر: خامساً
الناس فيه للحساب واجلـزاء،  يوم القيامة الذي يبعث اهللا : املراد باليوم اآلخر

ومسي باليوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده، حيث يستقر أهل اجلنة يف منـازهلم،  
ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّـه والْيـومِ   (: قال اهللا تعاىل. وأهل النار يف منازهلم

يك وما أُنـزِلَ مـن   والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَ(: وقال تعاىل، )١()اآلخرِ
فهذا هو الركن اخلامس مـن أركـان   . )٢( )قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ

زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن (:اإلميان، فمن كذب به فقد كفر، قال اهللا تعاىل
ما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبي     لَـى اللَّـهع ـكذَلو ملْـت

ِسري٣()ي(.  
  :ما يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر

  :اإلميان باليوم اآلخر يتضمن بعض األمور منها
باد على أعماهلم، فيجازي ـ اإلميان باحلساب واجلزاء حيث حياسب اهللا الع١

  .)٤()علَينا حسابهم ثُم إِنَّ* إِنَّ إِلَينا إِيابهم (: بعمله، قال اهللا تعاىلكالً 
  ـ اإلميان باجلنة والنار، وأا احلياة األبدية للخلق؛ فاجلنة أعدها اهللا ألهل٢

  الكافرين: املؤمنني الصادقني املخلصني، والنار أعدها ألهل معصيته: طاعته

                                 
 .١٧٧اآلية : سورة البقرة (١)
 .٤اآلية : سورة البقرة (٢)
 .٧اآلية : سورة التغابن (٣)
 .٢٦. ٢٥اآليتان: سورة الغاشية (٤)



 
 
 

 
١٩ 

ملُـوا  إِنَّ الَّذين آمنوا وع ( :قال اهللا تعاىل يف بيان دار املؤمنني. واملنافقني
ةرِيالْب ريخ مه كلَئأُو اتحالرِي  *الصجت ندع اتنج هِمبر دنع مهاؤزج

: وقال يف بيان الكافرين واملنافقني.  )١()من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبدا
ً)رِينلْكَافل تدي أُعالَّت ارقُوا النات(: وقال أيضاً.  )٢( )و   ـنلَع إِنَّ اللَّـه

خالدين فيها أَبـداً ال يجِـدونَ وليـاً وال     *الْكَافرِين وأَعد لَهم سعرياً 
  .)٣()نصرياً

  :ومما يلحق باإلميان باليوم اآلخر، اإلميان بكل ما يكون بعد املوت مثل
بعد دفنه؛ حيث يسأل عن ربه ودينـه  ونعين ا سؤال امليت : ـ فتنة القرب١

، أمـا  e ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونيب حممد: ورسوله؛ فأما املؤمن فيقول
  .ها ال أدري.. ها : الكافر فيقول

فأهل اإلميان ينعمون يف قبورهم، ويفسح هلم فيها : ـ عذاب القرب ونعيمه٢
  .مد البصر، ويرى كل منهم مرتله يف اجلنة

ملنافقون والظاملون فيعذبون يف قبورهم، ويضيق عليهم فيها، أما الكافرون وا
  .وتمأل عليهم ناراً، ويرى كل منهم مرتله يف النار، نعوذ باهللا منها

  :مثرات اإلميان باليوم اآلخر
  .ـ الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها والندم على فواا١

                                 
 .٨، ٧اآليتان: سورة البينة (١)
 . ١٣١اآلية: سورة آل عمران (٢)
 .٦٥، ٦٤اآليتان: سورة األحزاب (٣)



 
 
 
 

 
     ٢٠ 

  .ـ الرهبة من فعل املعصية واخلوف منها٢
  .ؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرةـ تسلية امل٣

  :اإلميان بالقدر: سادساً
ومعىن اإلميـان بالقـدر أن اهللا   : هذا هو الركن السادس من أركان اإلميان

سبحانه وتعاىل قدر األشياء يف القدم، وعلم سبحانه وتعاىل أـا سـتقع يف   
لومة، وهـي تقـع علـى    أوقات معلومة عنده سبحانه وتعاىل ويف أمكنة مع

  )١(واإلميان بالقدر يتضمن أمورا. حسب ما قدره اهللا تعاىل
اإلميان أن اهللا تعاىل عاملٌ بكل شيء مجلة وتفصيالً أزالً وأبداً، فقـد  : األول

  .علم ما كان وما سيكون، وعلم ما مل يكن لو كان كيف يكون
أَلَم تعلَـم  (: ل تعاىلقا. اإلميان بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ: الثاين

 لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كف كضِ إِنَّ ذَلاَألراِء ومي السا فم لَمعي أَنَّ اللَّه
ِسريويف صحيح مسلم )٢()ي " :   لُـقخـلَ أَنْ يقِ قَبالَئالْخ يرقَادم اللَّه بكَت

 ِسنيمبِخ ضاَألرو اتومالسةنس ٣"( أَلْف(  
اإلميان بأن مجيع الكائنات ال تكون إال مبشيئته، سواء كانـت ممـا   : الثالث

  وربك (: أو مما يتعلق بفعل العباد قال تعاىل يتعلق بفعله سبحانه وتعاىل،

                                 
 .للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،شرح أصول اإلميان(١) 
 .٧٠اآلية : سورة احلج (٢)
 .)٢٦٥٣( السالم عليهما وموسى آدم حجاج باب رواه مسلم يف كتاب القدر ،(٣) 



 
 
 

 
٢١ 

ارتخياُء وشا يم لُقخـي    (:وقال اهللا تعاىل ،)١()يف كُمرـوصي يالَّـذ وه
حاُءاَألرشي ف٢()امِ كَي(  
اإلميان بأن مجيع الكائنات خملوقة هللا سبحانه، وأنه مـا مـن ذرة يف   : الرابع

السموات واألرض إال واهللا خالقها وخالق حركاا وسكناا، ال خالق غريه 
اللَّه خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شـيٍء  (: قال اهللا تعاىل. وال رب سواه

  )٤()واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ(: وقال تعاىل، )٣()وكيلٌ
  :مثرات اإلميان بالقدر

ـ االعتماد على اهللا تعاىل عند فعل السبب، حبيث ال يعتمد العبد علـى  ١
  .السبب نفسه، بل يعتمد على اهللا تعاىل؛ ألن كل شيء بقدر اهللا تعاىل

ألن حصوله نعمة مـن اهللا   ـ أن العبد ال يعجب حبصول ما متناه ورجاه؛٢
  .على العبد مبا قدره له من أسباب اخلري والنجاح

ـ الطمأنينة والراحة النفسية مبا جيري عليه من أقدار اهللا، فال يقلق بفوات    ٣
  .حمبوب أو حصول مكروه؛ ألن الكل بقدر اهللا تعاىل

  
  

                                 
 .٨٦اآلية: سورة القصص (١)
 .٦اآلية: سورة آل عمران (٢)
 .٦٢اآلية : سورة الزمر (٣)
 .٩٦اآلية: سورة الصافات (٤)
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  أمهية العقيدة
  :االهتمام بالعقيدة

العقيدة؛ إذ بـدوا   ساس الذي يبين عليه هويتضح لنا مما ذكر أن الركن األ
يتخبط الناس يف ظلمات الشرك وشهوات الدنيا؛ فهي احملرك األساسي حلياة 

قال اهللا تعاىل فيمن حرم هـذه  . اإلنسان؛ إذ بدوا يكون اإلنسان كاألنعام
هم إِالَّ كَاَألنعـامِ  أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ (العقيدة 

  .)١()بلْ هم أَضلُّ سبِيالً
وملا كانت حاجة الناس للعقيدة أعظم من حاجتهم لألكل والشرب كـان  

  .البد هلم أن يهتموا ا
  :أهداف العقيدة اإلسالمية

ـ إخالص النية والعبادة هللا تعاىل؛ ألنه اخلالق ال شريك له، فوجـب أن  ١
  .ه وحدهيكون القصد والعبادة ل

ـ حترير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب مـن  ٢
هذه العقيدة؛ ألنه من خال منها فإنه إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابـد  

  .للمادة احلسية فقط، وإما يتخبط يف ضالالت العقائد واخلرافات
الفكر؛ ألن ـ الراحة النفسية والفكرية فال قلق يف النفس وال اضطراب يف ٣

  .هذه العقيدة تصل املؤمن خبالقه
  ـ سالمة القصد والعمل من االحنراف يف عبادة اهللا تعاىل؛ ألن الرسل بينوا٤

                                 
 .٤٤اآلية: سورة الفرقان (١)



 
 
 

 
٢٣ 

هذه العقيدة واتباع الرسل ركن من أركان الدين؛ فمن ضل يف اتباع الرسل 
  .احنرف عن هذه العقيدة

صـاحل إال   ـ احلزم واجلد يف األمور حبيث ال جيد العبد فرصة يف عمـل ٥
  .وسارع إليها، وال يرى موقع إمث إال ابتعد عنه

ـ تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص يف تثبيت دينها غري مبالية مبـا  ٦
  .يصيبها يف سبيل اهللا

ـ الوصول إىل سعادة الدنيا واآلخرة بإصالح األفراد واجلماعات ونيـل  ٧
  .الثواب واملكرمات

  ا لنا وجلميع املسلمني آمنيأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن حيققه
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  الوالء والرباء
  :أمهيته يف عقيدة املسلم

من أصول العقيدة اإلسالمية أنه جيب على كل مسلم يدين ذه العقيـدة أن  
خـالص ويـواليهم،   ي أعداءها، فيحب أهل التوحيد واإليوايل أهلها ويعاد

ليه السالم والـذين  ويبغض أهل اإلشراك ويعاديهم؛ وهذه هي ملة إبراهيم ع
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ (: قال اهللا تعاىل. معه الذين أمرنا باالقتداء م

  ـنونَ مدبعا تممو كُمنآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبف
ا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونوا دنمؤى تتداً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا ونني

هدحو ١()بِاللَّه( ،وقال أيضاً للمؤمنني الذين آمنوا برسالة حممدe  :) اها أَيي
اُء بيلأَو مهضعاَء بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختوا ال تنآم ينالَّذ نمضٍ وع

نيمالظَّال مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوت٢()ي(  
فالوالء والرباء أصل عظيم من أصول الدين، ومما يؤسف له أن كـثرياً مـن   
الناس جهل هذا األصل؛ فكم تسمع ممن ينتسب هلذا الدين يقولون بدعوات 

يان، ويقولون بأن النصارى إخوة لنا، بل يزعمـون أن  وحدة األد إىل تدعو
. اليهود كذلك إخوة لنا، وهذا كله يخشى على صاحبه  الردة عن اإلسالم

  .)٣()إِنَّ الدين عند اللَّه اِإلسالم(: قال اهللا تعاىل

                                 
 .٤ اآلية: سورة املمتحنة (١)
 .٥١اآلية: سورة املائدة (٢)
 .١٩اآلية: سورة آل عمران (٣)
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 :لقد حرم اهللا على املؤمن مواالة الكفار ولو كانوا أقرب قريب،قال اهللا تعاىل
أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا آباَءكُم وإِخوانكُم أَوليـاَء إِنْ اسـتحبوا   يا (

  .)١()الْكُفْر علَى اِإلميان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
وجـب  وكما أنه سبحانه حرم مواالة الكفار أعداء العقيدة اإلسالمية فقد أ

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا (: قال تعاىل. سبحانه مواالة املؤمنني
ومـن يتـولَّ اللَّـه    *الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

مه اللَّه بزوا فَإِنَّ حنآم ينالَّذو ولَهسرونَ وبال٢( )الْغ(.  
  : صور مواالة الكفار

التشبه م يف امللبس والكالم وغريه، فيحرم التشبه م مبـا هـو مـن     -١
خصائصهم ومن عادم وعبادم، كحلق اللحى، وإطالة الشـوارب، ويف  

  . هيئتهم يف امللبس واألكل والشرب، وكذا التحدث بلغتهم إال عند احلاجة
  . م وعدم االنتقال إىل بالد املسلمني، ألجل الفرار بالديناإلقامة يف بالده -٢
  . السفر إىل بالدهم لغرض الرتهة ومتعة النفس -٣
  . إعانتهم ونصرم على املسلمني -٤
االستعانة م والثقة م وتوليتهم املناصب اليت فيها أسـرار املسـلمني    -٥

  . واختاذهم بطانة ومستشارين
  صاً التأريخ الذي يعرب عن طقوسهم وأعيادهمالتأريخ بتارخيهم خصو -٦

                                 
 .٢٣اآلية: سورة التوبة (١)
 .٥٦، ٥٥اآليتان: سورة املائدة (٢)
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  . كالتأريخ امليالدي
مشاركتهم يف أعيادهم أو مساعدم يف إقامتها أو نئتهم مبناسـبتها أو   -٧

  . هاحضور
  . التسمي بأمسائهم والعدول عن التسمي بأمساء املسلمني -٨
هم االستغفار هلم والترحم عليهم، ألن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما  - ٩

  .)١(عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ). ١/٢٣١: (حماضرات يف العقيدة، للشيخ صاحل الفوزان) ١(
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  .الشرك وأقسامه: املبحث الثاين
  

  ويشتمل على ما يأيت
.                          ـ تعريف الشرك١
.                           ـ أقسام الشرك٢
.                         ـ الشرك األكرب٣
.                 ـ تعريف الشرك األكرب٤
.      كرب على صاحبهـ خطر الشرك األ٥
.                   ـ أنواع الشرك األكرب٦
  .        ـ الشرك األصغر وأنواعه٧
  .             ـ تعريف الشرك األصغر٨
  .              ـ أنواع الشرك األصغر٩

ـ خطر الشرك األصغر على ١٠
  .صاحبه

  .ـ أنواع الشرك األصغر١١
ـ الفرق بني الشرك األكرب ١٢
  .شرك األصغروال

  .ـ زيارة القبور١٣
  

  .ـ أقسام زيارة القبور١٤
  .ـ الزيارة السنية وآداا١٥
  .ـ الزيارة البدعية١٦
  .ـ الزيارة الشركية١٧
  .ـ النفاق وأنواعه١٨

  . ـ معىن النفاق١٩ 
  . ـ أنواع النفاق٢٠
. ـ السحر والشعوذة وغريمها٢١
  . ـ حقيقة السحر٢٢
  . ـ هل له تأثري٢٣
   .لسحر على الفردـ ضرر ا٢٤
  . ـ حكم السحر والسحرة٢٥
  .ـ كيف حتصن نفسك من السحر٢٦
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  الشرك وأقسامه
  .هو أن جتعل هللا نداً :الشرك

  :الشرك قسمان: أقسام الشرك
  .الشرك األكرب: أوالً

  .)١(وهو أن جتعل هللا نداً يف ربوبيته أو ألوهيته أو أمسائه وصفاته: تعريفه
و أن جيعل هللا نداً يدعوه كما يدعو اهللا، أو خيافه أو ه: وقيل أيضاً يف تعريفه

  ).٢(يرجوه أو حيبه كحب اهللا، أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة
كأن تعتقد فيه اخللق والرزق واإلحيـاء  ) أن جنعل هللا نداً يف ربوبيته: (فقولنا

بـده  واإلماتة وسائر صفات الربوبية، أو أن جتعل هللا نداً يف ألوهيته، كأن تع
من دون اهللا، فتركع وتسجد له وتذبح له وتنذر له وتـدعوه مـن دون اهللا   
وهكذا، أو أن جتعل هللا نداً يف أمساء اهللا وصفاته كاشتـقاق الالت من اإلله، 

  .أما يف الصفات فتشبه املخلوق باخلالق. والعزى من العزيز؛ هذا يف األمساء
  :خطر الشرك األكرب على صاحبه

يغفره اهللا إال بالتوبة، وصاحبه إن لقي اهللا به فهو خملـد يف   الشرك األكرب ال
إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلـك  (: قال اهللا تعاىل .النار

  . )٣()لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماً

                                 
 ).١/٥١٦(، اللجنة الدائمة )٢/٤٨٣: (معارج القبول (١)
 ).٢٤ص: ( القول السديد يف شرح كتاب التوحيد ـ البن سعدي (٢)
 .٤٨اآلية : سورة النساء (٣)



 
 
 

 
٢٩ 

الشرك سببه إعراضهم عن تعلـم أصـل الـدين،    وغالب من يقع يف هذا 
وتساهلهم يف جانب التوحيد وعدم الوقوف على حقيقته وما يرشـد إليـه   
ويدل عليه، وإعراضهم عن تعلم نواقض اإلسالم ومفسداته اليت مىت دخلت 

  .عليه أفسدته وأحبطت عمل صاحبه
  :أنواع الشرك األكرب

كادعـاء  : ادة لغري اهللاوهو صرف شيء من أنواع العب: ـ شرك العبادة١
  .والنذر والذبح وغريها من العبادات كما ذكرنا

وهو أن يتخذ أنداداً من دون اهللا حيبوم كحب اهللا، كما : ـ شرك احملبة٢
ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَنداداً يحبونهم كَحب (: قال اهللا تعاىل

١()اللَّه(.  
وهو أن يقدم املرُء هواه على طاعة اهللا، فإن كان هـواه  : هلوىـ شرك ا٣

من الشرك والكفر فهذا شرك وكفر خمرج عن امللة، وإن كـان هـواه يف   
وجل، وهـذا   املعاصي فهذا نوع من الشرك، حيث أشرك هواه مع اهللا عز

. النوع ال خيرج من امللة، بل إن املعاصي كلها ال تكون إال عن طريق اهلوى
 .)٢()أَرأَيت من اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيالً( :هللا تعاىلقال ا

فباهلوى يقع اإلنسان يف معصية اهللا من البدع والشرك؛ فصاحب اهلـوى ال  
  .ينكر منكراً إال ما أشرب من هواه يعرف معروفاً وال

                                 
 .١٦٥اآلية: سورة البقرة (١)
 .٤٣ة اآلي: سورة الفرقان (٢)



 
 
 
 

 
     ٣٠ 

ليل مـا حـرم اهللا أو   وذلك يكون بطاعة اإلنسان يف حت: ـ شرك الطاعة٤
أَم لَهم شركَاُء شرعوا (: حترمي ما أحل اهللا، فقد جعل اهللا ذلك شركاً بقوله

اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم م(: وقال. )١(لَه  مهـانبهرو مهاربذُوا أَحخات
يـا  : ية أن عدي ابن حامت قالجاء يف تفسري هذه اآل. )٢(أَرباباً من دون اللَّه

أمل يكونوا حيلون لكم احلرام : "eفقال رسول اهللا . رسول اهللا لسنا نعبدهم
  .)٣("تلك عبادم: "قال. بلى: قال" فتحلونه وحيرمون احلالل فتحرمونه

  :الشرك األصغر وأنواعه: ثانياً
إىل هو ما أتى يف نصوص الشريعة تسميته شركاً، ومل يصل : الشرك األصغر

  .حد الشرك األكرب
   :أنواع الشرك األصغر

ما شاء اهللا وشئت؛ ولـوال اهللا  : احللف بغري اهللا، ويسري الرياء، وقول الرجل
 وفالن، وكذا طلب العلم لغري اهللا ولكن لتحصيله الوظيفـة والشـهادة، أو  

  .طلب العلم ألجل الرياء والسمعة، وحنو ذلك مما ينايف اإلخالص
  :على صاحبهخطر الشرك األصغر 

  صاحب الشرك األصغر ال خيلد يف النار، ولكنه معرض للوعيد وصاحبه على

                                 
 .٢١اآلية: سورة الشورى (١)
 .٣١اآلية: سورة التوبة (٢)
، وحسنه شيخ اإلسالم )١٠/١١٦(، والبيهقي )٨/٢٤٨: (أخرجه الترمذي يف تفسري القرآن (٣)

 ).  ٦٤ص: ( يف كتاب اإلميان
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خطر عظيم، فال يستهان به؛ فما أكثر الواقعني فيه ممن يدعي العلم فضالً عن 
غريهم من العامة وأشباههم، وقد يترقى بصاحبه إىل الشرك األكرب، فيجـب  

  .التحرز منه
  :الشرك األصغر أقسام

  :قسمنياألصغر إىل  ينقسم الشرك
  .ـ شرك خفي٢.               ـ شرك ظاهر١

  :الشرك الظاهر: أوالًً
  :وهذا الشرك ينقسم إىل قسمني

  .ـ شرك يف األقوال٢.          ـ شرك يف األفعال١
كلبس احللقة واخليط وحنومها وتعليـق التمـائم واحلـروز    : شرك األفعال

جلن أو املرض أو املصـائب وحنـو   والطالسم من أجل اتقاء العني أو اتقاء ا
ولكنه مشروط؛ فإن اعتقد أن هذه األشياء تستقل  ذلك، فهذا شرك أصغر،

أما إن اعتقد أا جمرد سبب فقد جعل . يف النفع والضر فقد صار شركاً أكرب
  .ما ليس سبباً سبباً؛ فهذا شرك أصغر

ه أو وذلك كاحللف بغري اهللا مثل أن حيلف بأبيـه أو جـد  : شرك األقوال
، وكذلك قول الـبعض  eالكعبة أو وحيايت وحياة فالن، أو حيلف بالنيب 

ما شاء اهللا وشئت، أو لوال الـبط يف الـدار   : مطرنا بنوء كذا، وكذا قول
  .شابه ذلك لسرقنا اللصوص، وما
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  :الشرك اخلفي: ثانياً
النوع أكثر أنواع الشرك وقوعاً،  اواملراد به شرك اإلرادات أي النيات، وهذ

يسلم منه العامل فضالً عن اجلاهل إال من رحم ربك، وهو البحـر   حيث ال
  .الذي ال ساحل له

  
  الفرق بني الشرك األكرب والشرك األصغر

  

  الشرك األصغر  الشرك األكرب
  أن صاحبه خالد خملد يف النار

 أنه حيبط األعمال بالكلية
 أن صاحبه حالل الدم واملال

 لتوبةأن اهللا تعاىل ال يغفره إال با
  منه قبل املمات

  ال خيلد صاحبه يف النار
 ال حيبط األعمال بالكلية

  أن صاحبه ال حيل دمه وماله
أن صاحبه بني املشيئة إن شاء اهللا 

  عذبه وإن شاء غفر له
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
٣٣ 

  زيارة القبور
شرع اهللا لعباده زيارة القبور حثاً هلم على االستعداد للقائه وتسليةً هلم ممـا  

لدنيا، ولكن حينما شرع لعباده زيارة هذه القبور بين هلـم أن  حيصل هلم يف ا
فما هو املشروع إذاً، وما هو غري . هناك من الزيارات ما مل يكن مشروعاً هلم

  مشروع؟
  : أقسام زيارة القبور

  :زيارة القبور تنقسم إىل ثالثة أقسام
  .ـ زيارة شركية ٣.    ـ زيارة بدعية ٢.    زيارة شرعية  ـ١
  :زيارة السنية أي الشرعية ال ـ١

كنت قد يـتكم عـن   : "قال eدليل هذه الزيارة حديث بريدة عن النيب 
  .  )١("زيارة القبور فزوروها، فإا تذكركم اآلخرة

  :وهلذه الزيارة آداب
  .أ ـ أن تكون نية الزائر هلذه الزيارة تذكرة اآلخرة ليتعظ بالقبور

  .وات من املسلمنيب ـ قصد الزيارة بالدعاء لنفسه ولألم
يف حديث أيب  e، لنهيه )٢(ج ـ أن ال تكون الزيارة مصحوبة بشد رحال 

  الَ تشد الرحالُ إِالَّ  : " eقال رسول اهللا : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

                                 
 يف -وجل عز - ربه وسلم عليه اهللا صلى النيب استئذان باب رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، (١)
 ).٩٧٧(أمه  قرب رةزيا

 .معىن شد الرحال أي ال يتأهب بإعداد رحله قاصداً السفر إىل زيارة هذه القبور (٢)



 
 
 
 

 
     ٣٤ 

جِدسم اجِدسم ى يإِلَى ثَالَثَةاَألقْص جِدسمامِ ورالْح جِدسمذَا و١(" ه.(  
  :لزيارة البدعيةـ ا٢

، فذهب لغرض e واملراد ا الزيارة اليت قام ا صاحبها على غري هدي النيب
الدعاء عندهم والصالة كذلك عند قبورهم، أو االعتكاف عند قبورهم ، أو 

اللهم إين أسألك جباه فالن وهو : التوسل جباه بعضهم عند اهللا تعاىل، فيقول
ن يرى أنه مل يدع إال اهللا ومل يعبـد  ميت أو غائب أو حاضر، فهذا وإن كا

ليس منه، واعتدى  سواه، فهو قد عبد اهللا بغري ما شرع، وابتدع يف الدين ما
  .يف دعائه، ودعا اهللا بغري ما أمره أن يدعوه به

  :ـ الزيارة الشركية٣
وهي أن يقوم الزائر قاصداً املقبور نفسه، فيدعوه من دون اهللا  جبلب نفع أو  

فاء مريض، ورد غائب، أو حنو ذلك من قضاء احلاجات؛ فهذا كش: دفع ضر
  . قد أشرك باهللا تعاىل شركاً أكرب، ال يغفر له إال بالتوبة منه

وال تدع من دون اللَّه ما ال ينفَعك وال يضرك فَإِنْ فَعلْت (: قال اهللا تعاىل
نيمالظَّال نإِذاً م كفَإِن*مإِنْ يإِنْ وو وإِالَّ ه لَه ففَال كَاش ربِض اللَّه كسس

هلفَضل ادرٍ فَال ريبِخ كرِد٢()ي(  .  
  ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من ال يستجِيب لَه إِلَى(: وقال أيضاً

                                 
 مسجد يف الصالة فضل واملدينة،باب مكة مسجد يف الصالة فضل كتابرواه البخاري يف  (١)
 .)٣٤٥٠(مساجد  ثالثة إىل إال الرحال تشد ال ،ومسلم يف كتاب احلج،باب)١١٨٩(واملدينة مكة
 .١٠٧، ١٠٦اآليتان : سورة يونس (٢)



 
 
 

 
٣٥ 

  .)٢)(١()يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .٥اآلية: سورة األحقاف (١)
 ).٤٣٣-١/٤١٧: (انظر معارج القبول (٢)



 
 
 
 

 
     ٣٦ 

  النفاق وأنواعه
  :معىن النفاق
إظهار اخلري وإبطان الشر، أي إظهار اإلميان وإخفاء الكفـر،  : النفاق معناه

وقد جاءت سورة التوبة اليت تسمى الفاضحة ببيان ما عليه أهـل النفـاق،   
  .وحذرت املؤمنني من شرهم وما خيفونه من خبث وعداوة للمسلمني

  :أكرب وأصغر: ينقسم النفاق إىل نوعني:  فاقأنواع الن
واملراد به النفاق االعتقادي، وهو ينقسـم إىل سـتة    :النفاق األكرب: أوالً

  :أقسام
  .eـ تكذيب الرسول ١
  .eـ تكذيب بعض ما جاء به الرسول ٢
  .e ـ بغض الرسول٣
  .e ـ بغض ما جاء به الرسول٤
  .eـ املسرة باخنفاض دين الرسول ٥
  .e انتصار دين الرسولـ كراهية ٦

  : ويراد به النفاق العملي: ثانياً النفاق األصغر
وهو جرمية كربى، وذنب عظيم، وكبرية من كبائر الذنوب، ولكنه ال خيرج 

  .صاحبه عن ملة اإلسالم
  :من أنواع النفاق األصغر

  .ـ اخليانة ٣.             ـ الغدر٢.             ـ الكذب١



 
 
 

 
٣٧ 

  .ـ اخلصام املتبوع بالفجور٥.     ـ إخالف الوعد٤
آيةُ الْمنافقِ ثَالَثٌ إِذَا حدثَ كَـذَب ، وإِذَا وعـدe :"    دليل ذلك قوله 

وإِذَا خاصـم  ،وإِذَا عاهد غَدر : "ويف رواية".  .أَخلَف ، وإِذَا اؤتمن خانَ
ر٢("،)١(فَج.( .  

شاء يف مجاعة املسلمني لغري عـذر  ومنه أيضاً التخلف عن صالة الفجر والع
أَثْقَلَ الصالَة علَى الْمنافقني صالَةُ الْعشاِء ،  :" eدليل ذلك قوله . شرعي

  )٣(".َألتوهما ولَو حبوا، وصالَةُ الْفَجرِ ، ولَو يعلَمونَ ما فيهِما 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
أي مال عن احلق واملراد به هنا الشتم والرمي باألشياء القبيحة : معىن إذا خاصم فجر (١)

 .والبهتان
 خصال بيان ان ،بابومسلم يف كتاب اإلمي ،)٣٣( املنافق عالمات باب رواه البخاري يف، (٢)

 )٢١٩( املنافق
 املساجد ومسلم يف كتاب ،)٦٥٦(اجلماعة  يف العشاء فضل باب رواه البخاري يف الصالة، (٣)

 )١٠٤١(عنها  التخلف يف التشديد وبيان اجلماعة صالة فضل الصالة ، باب ومواضع



 
 
 
 

 
     ٣٨ 

  )١( السحر والشعوذة وغريمها
  :السحرحقيقة : أوالً 

السحر متحقق وقوعه ووجوده، ولو مل يكن موجوداً حقيقة مل ترد النواهي  
عنه يف الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدنيويـة واألخرويـة علـى    
متعامليه واالستعاذة منه أمراً وخرباً، وقد أخرب اهللا أنه كان موجوداً يف زمـن  

  . موسى عليه السالمفرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نيب اهللا
   :هل له تأثري:ثانياَ

نعم للسحر تأثري، فمنه ما ميرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالعقول، ومنه 
ما يأخذ باألبصار، ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه، ولكن ال يستقل السحر 
 بالتأثري بذاته، وإمنا يؤثر بقضاء اهللا وقدره وخلقه وتكوينه؛ ألنه سبحانه خالق

وما هم بِضارين بِه (: اخلري والشر، والسحر من الشر، ولذلك قال سبحانه
اللَّه إِالَّ بِإِذْن دأَح ن٢()م(.  

  :ضرر السحر على الفرد واتمع: ثالثا 
فهو يؤثر عليه يف حياته الدينية والدنيويـة؛ حيـث   : أما ضرره على اإلنسان

لعاملني؛ فبسببه يذهب املرُء إىل السحرة يدعوه إىل ترك الطاعة وعصيان رب ا
  :eقال . واملشعوذين إلجياد احللول املناسبة لشفائه؛ ومن مث يقع يف الشرك

  

                                 
 "والسحرة بالد احلرمني الشريفني واملوقف الصارم من السحر"انظر كتاب املؤلف  (١)
 .١٠٢اآلية : سورة البقرة (٢)



 
 
 

 
٣٩ 

  .)١("تى عرافاً أو كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممدأ من"
فهو ميرض اإلنسان أو يقتله أو جيعله يف حرية من أمـره،   :أما آثاره الدنيوية

  .عله يتخبط يف دنياه ليس له هدف مأمول، بل حياة كلها أمل وحزنفيج
فهو ظاهر وواضح؛ فالفرد لبنة من لبنات اتمـع،  : أما تأثريه على اتمع

فإذا وجدنا أفراد األمة قد أُصيبوا ذا املرض فمن أين تكون رفعـة األمـة   
الشـبه   إن السحر تأثريه على اتمع واضح وبني، فهو يـزرع . وصالحها

والشكوك يف نفوس الناس ويورث البغضاء واحلقد واحلسد، ال سيما إذا علم 
اإلنسان أنَّ فالناً من الناس قد سحره؛ فإن ذلك يدعو لالنتقام منـه بكـل   
وسيلة، وهنا حيصل اخللل يف اتمع، وينتشر العـدوان والقتـل، وتضـيع    

لطمأنينة، وحيل حملـها  األخالق اإلسالمية اليت ترفرف على اتمع باألمن وا
  .الذعر واخلوف وحب اجلرمية

  :حكم السحر والسحرة: رابعاً
فقد حكم اهللا تعاىل على متعلم السحر بالكفر يف كتابـه،  : أما حكم السحر

  .  )٢()وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوال إِنما نحن فتنةٌ فَال تكْفُر(: فقال تعاىل
  من السبع  eسحر حرام، سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد جعله فتعلُّم ال

  
                                 

، شرطهما على وصححه) ١/٨" (املستدرك" يف واحلاكم، )٩٥٣٢(أمحد اإلمام رواه(١) 
 إسناده: الذهيب وقال، صحيح حديث": أماليه" يف العراقي قال ).٨/١٣٥( والبيهقي

 ).٨٩(حيح اجلامع برقم  قوي،وصححه األلباين يف ص
 .١٠٢اآلية: سورة البقرة (٢)



 
 
 
 

 
     ٤٠ 

  .وذكر منها السحر )١("اجتنبوا السبع املوبقات"املهلكات فقال 
فاتفق مجهور أهل العلم على أن الساحر حكمه يف شريعة : أما حكم الساحر

اإلسالم القتل، وهذا هو املروي عن الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ فعـن     
  . )٢("حد الساحر ضربة بالسيف: "موقوفاًجندب 

أن أقتلـوا  : كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: "وعن جبالة بن عبدة قال
وعن حفصة ـ رضـي    )٣("فقتلنا ثالث سواحر: "قال" كل ساحر وساحرة

  .)٤("أا أمرت بقتل جارية هلا سحرا فقتلت: "اهللا عنهما ـ
  ؟)٥(كيف حتصن نفسك من السحر: خامساً 

؛ وذلك بتجريد القلب من التعلق بغري ـ حتقيق التوحيد اخلالص هللا تعاىل١
اهللا تعاىل، وكذا اجتناب الشرك بأنواعه، ويكون أيضـاً باجتنـاب كبـائر    
الذنوب وصغارها؛ فهذه األمور هلا تأثري كبري يف دفع شرور السحرة بإذن اهللا 

  .تعاىل
  . ن الشيطانفتحقيق اإلخالص هو سبيل اخلالص م: ـ اإلخالص٢

  قَالَ رب بِما أَغْويتنِي ألزينن لَهم في( :قال تعاىل على لسان الشيطان
                                 

 ،)٢٧٦٦(}..أموال اليتامى يأكلون الذين إن{:تعاىل اهللا قول رواه البخاري يف الوصايا، باب (١)
  .)٢٧٢(وأكربها  الكبائر بيان باب اإلميان ومسلم يف كتاب

 .)١٤٦٠( الساحر حد يف جاء ما  باب رواه الترمذي قي كتاب احلدود ، (٢)
 ).١/١٩٠: (أمحد ،) ١٠/١٧٩: (عبد الرازق (٣)
 ).٢/٢٢٢: (البخاري يف التاريخ الكبري (٤)
 .كتاب بالد احلرمني الشريفني واملوقف الصارم من السحر والسحرة (٥)



 
 
 

 
٤١ 

  .)١()إِالَّ عبادك منهم الْمخلَصني *وألغْوِينهم أَجمعني  اَألرضِ
من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة؛ فـإن  " :eقال : ـ التزام اجلماعة٣

  .)٢("طان مع الواحد وهو من االثنني أبعدالشي
وال سيما صـالة الفجـر؛   ـ احملافظة على الصلوات اخلمس يف مجاعة ٤

  .وذلك ألن التهاون يف صالة اجلماعة يسهل غواية الشيطان البن آدم
فهذا أعظم سبيل للحماية من الشـيطان؛   :ـ االعتصام بالكتاب والسنة٥

عمالً يكونان حرزاً لإلنسان مـن شـرور   فااللتزام بالكتاب والسنة علماً و
حدثنا رجل : "السحرة والكهان، روى ابن اجلوزي بسنده عن األعمش قال

ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأمـا أصـحاب   : كان يكلم اجلن، فقالوا
  .)٣("األهواء فإنا نلعب م لعباً

ا الَّـذين آمنـوا   ونجين(: قال اهللا تعاىل: تقوى اهللا تعاىل واإلنابة إليهـ ٦
  .)٤()وكَانوا يتقُونَ

  .ـ التوبة النصوح والتخلص من اآلثام٧
  فمن الوسائل :بذل الصدقات وصنع املعروف والقيام حباجات الناسـ ٨

                                 
 .٤٠، ٣٩اآليتان : سورة احلجر (١)
و صححه األلباين يف صحيح ) ٢١٦٧(رواه الترمذي يف الفنت ،باب ما جاء يف لزوم اجلماعة (٢) 
 .) ٢٣٦٣(  ماجة ابن سنن
 ).٣٩ص: (يستلبيس إبل (٣)
 .١٨اآلية : سورة فصلت (٤)



 
 
 
 

 
     ٤٢ 

اليت يتقى ا الشر بذل الصدقات للفقراء واحملتاجني؛ فإن يف بـذهلا   والسبل
  .دفعاً لكثري من الشرور أو ختفيفها

  :قى الشرعية ويشترط فيهاـ الر٩
  .ـ أن تكون بكالم اهللا تعاىل أو أمسائه وصفاته١
  .ـ أن تكون باللسان العريب أو مبا يعرف معناه من غريها٢
اهللا  هـو  ـ أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاا، بل يعتقد أا سبب واملؤثر٣

  .تعاىل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
٤٣ 

  .الشهادتان: املبحث الثالث 
  :يأيتويشتمل على ما 

  .ـ تعريف علم التوحيد١
  .ـ معىن اإلسالم٢
  .ـ أنواع التوحيد٣
  .ـ توحيد العلم واالعتقاد٤
  .ـ توحيد اإلرادة والقصد٥
  .ـ توحيد الربوبية٦
  .ـ توحيد األلوهية٧
  .ـ توحيد األمساء والصفات٨
  .ـ أثر التوحيد على األعمال وفضله٩

  .ـ معىن ال إله إال اهللا١٠
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ معىن حممد رسول١١
  .ـ العبادة١٢
  .ـ معىن العبادة١٣
  .ـ شروط العبادة١٤
  .ـ األصول اليت تبىن عليها العبادة١٥
  .ـ أنواع العبادة١٦
  

  
  



 
 
 
 

 
     ٤٤ 

  الشهادتان
هو علم يبحث عما جيب هللا من صفات اجلالل والكمال، وما : علم التوحيد

األفعال وما جيب هللا من ز له من يستحيل عليه من كل ما ال يليق به وما جيو
مره واجتناب نواهيه وعما جيب للرسل اخالص العبادة وأداء حقه بامتثال أوإ

واألنبياء، وما يستحيل عليهم، وما جيوز يف حقهم، وما يتصل بـذلك مـن   
. اإلميان بالكتب املرتلة واملالئكة األطهار ويوم البعث واجلزاء والقدر والقضاء

  .لسالمة من العواقب ونيل السعادة يف الدارينوفائدته تصحيح العقيدة وا
  :معىن اإلسالم

  .االنقياد واإلذعان: اإلسالم يف اللغة
األعمال الظاهرة، ومعناه االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقيـاد لـه   : وشرعاً

  .بالطاعة، واخللوص من الشرك
  )١()هومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّ(: قال تعاىل

ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محِسن فَقَـد استمسـك   (: وقال تعاىل
   .)٢()بِالْعروة الْوثْقَى

  .)٣()فَإِلَهكُم إِلَه واحد فَلَه أَسلموا وبشر الْمخبِتني(: وقال تعاىل
  . وإذا أطلق اإلسالم فإنه يشمل الدين كله

                                 
 .١٢٥اآلية : سورة النساء (١)
  .٢٢اآلية : سورة لقمان (٢)
 .٣٤اآلية : سورة احلج (٣)



 
 
 

 
٤٥ 

فهو يشتمل على األركـان  .  )١( )إِنَّ الدين عند اللَّه اِإلسالم(:ل تعاىلقا
اخلمسة، ودليل ذلك حديث جربيل الطويل، حينما جاء يعلم الناس دينهم، 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم : "... فقال
ج البيـت إن اسـتطعت إليـه    الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحت

  )٢("سبيالً
  :  التوحيد نوعان :أنواع التوحيد 

ويسمى التوحيد العلمي؛ ويتعلق باألخبار واملعرفة،  :نوع يف العلم واالعتقاد
  .)٣( )قُلْ هو اللَّه أَحد(وتدل عليه سورة 

  .وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات
ويسمى التوحيد القصدي اإلرادي ويتعلق بالقصد : والقصدنوع يف اإلرادة 

  .)٤()قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ( واإلرادة، وتدل عليه سورة
  .وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية

توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمسـاء  : فأنواع التوحيد ثالثة
  .والصفات

  

                                 
 .١٩اآلية: سورة آل عمران (١)
 ).٩(سبق خترجيه ص (٢)
 .١اآلية : سورة اإلخالص (٣)
 .١اآلية : سورة الكافرون (٤)



 
 
 
 

 
     ٤٦ 

  :توحيد الربوبية
والبعـث   لرزق، والتدبري واإلحياء واإلماتـة كاخللق وا: هو إفراد اهللا بأفعاله

فاهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت، الذي يدبر األمـور  . والنشور وغريها
ويرتل الغيث، وقد أقر به املشركون، ولكن إقـرارهم بـه مل يـنفعهم ومل    

واَألرض  م من خلَق السـموات ولَئن سأَلْته(يدخلهم اإلسالم،  قال تعاىل 
اللَّه قُولُن(: ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعاىل. )١()لَي بر لَّهل دمالْح

نيالَمفاإلقرار بوجود اهللا واالعتراف بأنه اخلالق الـرازق املـدبر ال   . )٢()الْع
 يقـرون بتوحيـد   يكفي يف دخول العبد اإلسالم، فإن كثرياً من املشركني

الربوبية، ومع ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم؛ لعدم إذعام لتوحيد العبـادة،  
وكثري من الناس ظن أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، 
وأم إذا أثبتوه هللا فقد وحدوه حق التوحيد، وهذا خطأ ظـاهر، ولـذلك   

ليس بشرك إمنا الشرك بزعمهم يعبدون غري اهللا ومع ذلك يزعمون أن فعلهم 
إذا جعلت خالقاً مدبراً مع اهللا، ونظراً جلهلهم بالتوحيد جعلهم يشـركون  

  .باهللا شركاً جلياً
  )٣(: توحيد األلوهية

  وهو إفراد اهللا بالعبادة فال يشرك مع اهللا أحد، فالدعاء والذبح والنذر

                                 
  .٣٨اآلية: سورة الزمر (١)
 .١اآلية: احتةسورة الف (٢)
 .القول الرشيد يف حقيقة التوحيد ـ للشيخ سليمان بن ناصر العلوان (٣)



 
 
 

 
٤٧ 

عبادات جيب أن ستعانة وغريها من الصالة واخلوف والرجاء والتوكل واالوال
يفرد الرب سبحانه وتعاىل ا؛ من صرف منها شيئاً لغري اهللا مل يكن موحداً، 

  .بل يكون مشركاً باهللا سبحانه وتعاىل وإن أقر بالتوحيد الربوبية
فتوحيد األلوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؛ فمـن  

إضاعتهم له وإمهـاهلم   عرفه حق املعرفة عرف ما عليه الكثري من الناس من
  .جانبه وجهل الكثري حبقوقه

وليعلم أن التوحيد ليس التخلي فحسب عن عبادة غري اهللا مـن األصـنام   
واألوثان، بل ال بد من التخلي عن مجيع العبادات اليت يـراد ـا غـري اهللا    

فمن عبد اهللا ومل يكفر ا . والرباءة منها ومن أهلها وإخالص مجيع العبادة له
فَمـن  (:قال اهللا تعـاىل . د من دون اهللا مل يكن متمسكاً بالعروة الوثقىيعب

ويف  .)١()يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِـالْعروة الْـوثْقَى  
   :eصحيح مسلم قوله 

"وند نم دبعا يبِم كَفَرو إِالَّ اللَّه قَالَ الَ إِلَه نم     ـهمدو الُـهم مـرح اللَّه
 لَى اللَّهع هابسحفمن مل يكفر بالطاغوت مل يكن متمسكاً بـالعروة  . )٢("و

بل ختلى عنها وأمهلها وأضاع حقوقهـا ومل يكـن   ) ال إله إال اهللا ( الوثقى 
يد الرسل بل أصل الدين الذي دعـت إليـه   حمعصوم الدم واملال؛ فأصل تو

اهللا بالعبادة والرباءة من كل معبود سوى اهللا؛ فهذه هي ملة  إفراد: الرسل هو

                                 
 .٢٥٦اآلية : سورة البقرة (١)
 )٢٥(برقم ،اهللا إال إله ال: يقولوا حىت الناس بقتال األمر باب رواه مسلم كتاب اإلميان،(٢) 



 
 
 
 

 
     ٤٨ 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه (: إبراهيم اليت قال فيها
بِكُم وبدا إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا 

 هـدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيوقـال   )١()ب
إِالَّ الَّـذي  *وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبـدونَ (: تعاىل

وإذا . )٢()وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ*فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ
نظرت إىل حال توحيد اإلهلية يف وقتنا هذا تراه قد ضاعت آثاره ومعامله عند 

  :كثري من الناس، ونضرب مثالني لذلك
 قال اهللا. فإن الذبح عبادة من أجلِّ العبادات وأعظمها :الذبح: املثال األول

فإذا تبني أن الذبح عبادة فصـرفها   )٣( )فَصلِّ لربك وانحر (: تعاىل لنبيه
حدثين رسول : ويف صحيح مسلم عن علي رضي اهللا عنه قال. لغري اهللا شرك

وقد كثـر  . )٤("لعن اهللا من ذبح لغري اهللا: "ربع كلمات وذكر منهابأ  eاهللا
؛ فبعض )العبادة(ل بتوحيد األلوهية الذبح لغري اهللا يف هذا الزمان لعموم اجله

اجلهلة عندما يرتل مرتالً يذبح نسكاً تقرباً للجن لكي ال يؤذوه وحنو ذلك مما 
  .هو شرك باهللا

  

                                 
 .٤اآلية: سورة املمتحنة (١)
 .٢٨-٢٦اآليات: سورة الزخرف (٢)
 .٢االية: سورة الكوثر (٣)
 )١٩٧٨( .رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب حترمي الذبح لغري اهللا (٤)



 
 
 

 
٤٩ 

  .دعاء غري اهللا: املثال الثاين
فالدعاء عبودية عظيمة، وهو من أعظم األسباب وأقواها جللب النفع و دفع 

ه واحتياجه له؛ فقد أمـر اهللا تعـاىل   الضر، وهو عالمة على افتقار العبد لرب
:  eوقال  )١( )وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم(: عباده بدعائه، فقال

وإذا كان الدعاء عبادة من أجل العبادات وأعظمها . )٢("الدعاء هو العبادة "
فصرفه لغري اهللا شرك، ولكن انظر إىل أحوال الكثري من البشر ممن ينتسـبون  

فقد صـرفوا لألمـوات والغـائبني     .إلسالم وحاهلم عند أصحاب القبورل
دعاءهم، فتراهم يدعوم كأم يسمعون، ويستنجدون م كأم حاضرون 

والَّذين تدعونَ من دونِـه مـا يملكُـونَ مـن     (: قال اهللا تعاىل. قادرون
ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم  إِنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم*قطْمريٍ

فطلب الشفاعة مـن  . )٣() الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم وال ينبئُك مثْلُ خبِريٍ
املوتى وطلب احلاجات منهم سواء كانوا أنبياء أو صاحلني وحنو ذلك شـرك  

 بالتوبة، ومن مـات عليـه   باهللا، مناقض لتوحيد األلوهية، وال يغفره اهللا إال
  .أصبح من اخلالدين يف النار

  

                                 
 .٦٠اآلية: سورة غافر (١)
وصححه األلباين يف صحيح )٣٣٧١(العبادة  مخ الدعاء باب رواه الترمذي يف الدعوات ، (٢)

 ).١٣٢٩(سنن أيب داود برقم 
 .١٤، ١٣اآليتان: سورة فاطر (٣)



 
 
 
 

 
     ٥٠ 

  :توحيد األمساء والصفات
ومعىن توحيد األمساء والصفات هو أن يسمى اهللا ويوصف مبا مسى ووصف 

من غري حتريف وال تأويل، ومن غري  eأو مساه ووصفه رسول اهللا . به نفسه
وللَّـه  ( :فاته قولـه تعـاىل  ودليل اإلميان بأمساء اهللا وص. تكييف وال متثيل

اللَّه ال إِلَه إِالَّ هـو لَـه    (:وقوله تعاىل)١( ) اَألسماُء الْحسنى فَادعوه بِها
نساُء الْحموقوله )٢( )ىاَألسe" :    َّئَـةً إِالا مـماس نيعستةً وعست لَّهإِنَّ ل

نلَ الْجخا داهصأَح نا مداحللخالق  إنكار وإنكار أمساء اهللا وصفاته. )٣(" ةَو
وهذا . وجحد له، وال يدخل العبد يف اإلسالم حىت يؤمن بأمساء اهللا وصفاته

النوع من التوحيد جيب تدبره وفهمه، فقد غلط فيه بعض املنتسبني إىل العلم، 
وزل فيه فئام من الناس، فنفوا عن اهللا ما وصف به نفسه، زاعمـني نفـي   

يه، فضلوا بفهمهم الفاسد، وخالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع التشب
  )٤(سلف األمة

  :  أثر التوحيد على األعمال وفضله
  .ـ أنه من حققه دخل اجلنة بغري حساب وال عذاب١
  .ـ أنه مينع اخللود يف النار٣.   ـ أنه سبب ملغفرة الذنوب وتكفريها٢

                                 
 .١٨٠اآلية: ألعرافسورة ا (١)
 .٨اآلية: سورة طه (٢)
 ).٤٨٣٦(، ومسلم يف الذكر والدعاء برقم )٢٥٣١(رواه البخاري يف التوحيد  (٣)
 .القول الرشيد يف حقيقة التوحيد (٤)



 
 
 

 
٥١ 

  .تام يف الدنيا واآلخرةـ أنه حيصل لصاحبه اهلدى واألمن ال٤
  .ـ أن مجيع األعمال واألقوال متوقفة على التوحيد٥
  .ـ أنه خيفف على العبد املكاره ويهون عليه اآلالم٦
  .)١(ـ أن اهللا تكفل ألهله بالفتح والنصر٧

  معىن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا 
ال معبـود  : (الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو معىن ال إله إال اهللا

وعلى هذا التعريف هلذه الكلمة العظيمة نكون قد مجعنا بني نفي ) حبق إال اهللا
وإثبات؟ فالنفي املراد به نفي استحقاق العبادة عن كـل مـا سـوى اهللا،    

وجل وحده ال شريك له يف عبادتـه،   وإلثبات يراد به إثبات العبادة هللا عز
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحـق  (: قال اهللا تعاىل. كما أنه ليس له شريك يف ملكه

الْكَبِري يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ م٢()و(  
هو التصديق اجلازم من صميم القلب املواطئ  :eأما معىن حممد رسول اهللا

إنسهم وجنـهم،  : اسلقول اللسان بأن حممداً عبد اهللا ورسوله إىل كافة الن
شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، فيجب تصديقه يف 
مجيع ما أخرب به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأيت، وفيما أحل من حالل 

  وحرم من حرام، واالمتثال واالنقياد ملا أمر، والكف واالنتهاء عما ى عنه،
  . ام سنته مع الرضا مبا قاله والتسليم لهواتباع شريعته، والتز

                                 
 ).١٩-١٦ص: (القول السديد لشرح كتاب التوحيد ـ البن سعدي (١)
 .٦٢اآلية : سورة احلج (٢)



 
 
 
 

 
     ٥٢ 

ـ   ومعىن شهادة أن : (قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا 
طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما ـى  : حممداً رسول اهللا 

  .)١()عنه وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .األصول الثالثة (١)



 
 
 

 
٥٣ 

  العبادة
  )١()وما خلَقْت الْجِن واِإلنس إِالَّ ليعبدون(: قال اهللا تعاىل

إن املتأمل هلذه اآلية العظيمة جيد أا بينت الغاية العظمى اليت مـن أجلـها   
وهي حتقيق العبودية هللا تعاىل يف أرضه، هذه املهمة العظيمة اليت مـن   خلقنا،
ته فارغة من القصد، فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها باتت حيا قام ا

  . خاوية من معناها األصيل
اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه : والعبادة اليت من أجلها خلقنا اهللا، هي

  .األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، والرباءة مما ينايف ذلك ويضاده من
ال *رب الْعالَمني قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه (: قال تعاىل

نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيك٢()ش(  
   : )٣(شروط العبادة

فهذا شرط يف وجودها، ومعناه ترك التكاسل والتواين  :صدق العزمية :األول
نـوا  يا أَيها الَّذين َآم(: وبذل اجلهد يف أن يصدق قوله بفعله، قال اهللا تعاىل

  )٤()كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ*لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ
  ومعناها أن يكون مراد العبد جبميع أقواله وأعماله :إخالص النية :الثاين

                                 
 .٥٦اآلية: ة الذارياتسور (١)
 .١٦٣، ١٦٢اآليتان : سورة األنعام (٢)
ومعارج القبول ـ حافظ بن أمحد  ،) ١١( أعالم السنة املنثورة العتقاد الطائفة املنصورة ص (٣)

 ).١/٣٩٩(احلكمي 
 .٣، ٢اآليتان : سورة الصف (٤)



 
 
 
 

 
     ٥٤ 

بدوا اللَّه وما أُمروا إِالَّ ليع(: الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه اهللا، قال اهللا تعاىل
  ).١()مخلصني لَه الدين حنفَاَء

فال يعبد اهللا إال بوفق ما شرع، وهو : موافقة الشرع الذي أمر اهللا به: الثالث
ومن يبتـغِ  (: دين اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من أحد سواه، كما قال تعاىل

هنلَ مقْبي يناً فَلَنالمِ داِإلس رويف الصحيحني عن عائشة رضـي اهللا   .)٢()غَي
  ).٣("من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد:"eقال رسول اهللا: عنها قالت

فهذه ثالثة شروط للعبادة ال قوام هلا إال ا؛ فالعزميـة الصـادقة شـرط يف    
صدورها، والنية اخلالصة وموافقة السنة شرط يف قبوهلا؛ فال تكـون عبـادة   

  .امقبولة إال باجتماعه
  :األصول اليت تبىن عليها العبادة

  :أما األصول اليت تبىن عليها العبادة فهما أصالن
  .كمال الذل: الثاين                .كمال احلب : األول

مـن  : وال تنفع عبادة بواحد من هذين دون اآلخر، ولذا قال بعض السلف
، )٤(رجىءاهللا باحلب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو م عبد

                                 
 .٥اآلية: سورة البينة (١)
 .٨٥اآلية : سورة آل عمران (٢)
، ) ٢٦٩٧( .مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذا باب خاري يف الصلح،رواه الب (٣)

  ).٥/١٣٣( األمور  حمدثات ورد الباطلة األحكام نقض ومسلم يف كتاب األقضية باب
املرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى اإلميان وخيرجونه عن حقيقته وهم أقسام وفرق (٤) 

 .متعددة خمتلفة يف معىن اإلميان



 
 
 

 
٥٥ 

، ومن عبده باحلـب واخلـوف   )١(ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري
والَّذين آمنوا (: قال تعاىل يف وصفه للمؤمنني. )٢(والرجاء فهو مؤمن موحد

لَّهاً لبح د(: وقال أيضاً. )٣()أَش      هِـمبر ةـيشخ ـنم ـمه ينإِنَّ الَّـذ
إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا (: وقال أيضاً. )٤()مشفقُون

نيعاشا خوا لَنكَانباً وهرغَباً و٥()ر(.  

  :أنواع العبادة
الدعاء واخلوف والرجاء والتوكـل والرغبـة   : والعبادة هلا أنواع كثرية منها

ة والرهبة والذبح والنذر والركوع والسجود والطواف واحللـف واخلشـي  
  .واخلشوع واالستعانة واالستغاثة، وغريها من أنواع العبادة املشروعة

إليـه؛   وقد جاءت غالب سور القرآن، بل كلها تقرر هذا األمـر وتـدعو  
  . فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه، ويف شأن الشرك وأهله وجزائهم

ولَقَـد  ( :قال تعاىل. وقد أرسل مجيع الرسل لتقرير هذا احلق والدعوة إليه
وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبوالً أَنْ اُعسر ةي كُلِّ أُما فثْنع٦()ب(.  

                                 
احلرورية هم اخلوارج ومسي اخلوارج باحلرورية نسبة إىل مدينة حروراء واخلوارج هم من (١) 

 .يكفر بفعل الكبرية
 ).١/٣٩٧: ( معارج القبول  (٢)
 .١٦٥اآلية : سورة البقرة (٣)
 .٥٧اآلية: سورة املؤمنون (٤)
  .٩٠اآلية: سورة األنبياء (٥)
 .٣٦اآلية : سورة النحل (٦)



 
 
 
 

 
     ٥٦ 

فمن حقق التوحيد حتققت له اهلداية يف الدنيا، وكُفِّرت ذنوبـه وخطايـاه،   
الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسـوا  (: قال تعاىل. وأمن يف اآلخرة من العذاب املؤبد

ونَإِميدتهم مهو ناَألم ملَه كلَئبِظُلْمٍ أُو مهوقال  .)١()انe :"  ادبالْع قحو
  .)٢("علَى اِهللا أَنْ الَ يعذِّب من الَ يشرِك بِه شيئًاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .٨٢اآلية : مسورة األنعا (١)
كتاب (، ومسلم )٢٧٠١(كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل،رواه البخاري (٢)

 ).٣٠(اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة، 



 
 
 

 
٥٧ 

  الصالة: املبحث الرابع
  :ويشتمل على ما يأيت

  .ـ الطهارة١
  .ـ حكم الطهارة٢
  .ع الطهارةـ أنوا٣
  .ـ قضاء احلاجة وآداا٤
  .ـ الوضوء٥
  .ـ معىن الوضوء٦
  .ـ دليل الوضوء٧
  .ـ فضل الوضوء٨
  .ـ فرائض الوضوء٩

  .ـ سنن الوضوء١١
  .ـ مكروهات الوضوء١٢
  .ـ صفة الوضوء١٣
  .ـ نواقض الوضوء١٤
  .ـ مسائل مهمة حيسن ذكرها١٥
  .ـ املسح على اخلفني١٦
  .ـ تعريف اخلفني١٧
  .املسح على اخلفنيـ دليل ١٨
  .ـ شروط املسح على اخلفني١٩
  .ـ مدة املسح٢٠
  .ـ صفة املسح٢١
  .ـ مبطالت املسح٢٢
  .ـ الغسل٢٣
  .ـ موجبات الغسل٢٤
  .ـ كيفية الغسل٢٥
  .ـ التيمم٢٦

  .ـ مىت يشرع التيمم٢٧
  .ـ مبطالت التيمم٢٨
  .ـ صفة التيمم٢٩
  .ـ احليض والنفاس٣٠
  .ـ تعريف احليض٣١
  .ستحاضةـ تعريف اال٣٢
ـ بعض أحكام احلائض ٣٣

  .والنفساء
  .ـ حاالت املستحاضة٣٤
  .ـ بعض أحكام املستحاضة٣٥
  .ـ الصالة٣٦
  .ـ تعريف الصالة٣٧
  .ـ حكم تاركها٣٨
  .ـ أركان الصالة٣٩
  .ـ شروط الصالة٤٠
  .ـ واجبات الصالة٤١
  .ـ سنن الصالة٤٢
  .ـ صالة اجلماعة٤٣
  .ـ فضلها٤٤
  .ـ حكمها٤٥
  .وب النعقادهاـ العدد املطل٤٦
  .ـ أعذار ترك صالة اجلماعة٤٧
  .ـ األحكام تتعلق باملأموم٤٨
ـ  األحكام اليت تتعلق ٤٩

  .باإلمام
  .ـ صالة املريض٥٠

  .ـ صالة اجلمعة٥١
  .ـ حكمها٥٢
  .ـ على من جتب اجلمعة٥٣
  .ـ احلكمة يف مشروعيتها٥٤
  .ـ شروط صحة صالة اجلمعة٥٥
  .ـ صالة العيدين٥٦
  .ـ حكمها٥٧
  .قت صالة العيدـ و٥٨
  .ـ مكاا٥٩
  .ـ صفتها٦٠
  .ـ صالة الكسوف٦١
  .ـ الكسوف واخلسوف٦٢
  .ـ صفة صالة الكسوف٦٣
  .ـ صالة االستسقاء٦٤
  .ـ حكم صالة االستسقاء٦٥
  .ـ صفة صالة االستسقاء٦٦
  .ـ صالة التطوع٦٧
  .ـ صالة اجلنازة٦٨
  .ـ مشروعيتها٦٩
  .ـ حكم صالة اجلنازة٧٠
  .ةـ شروط صالة اجلناز٧١
  .ـ أركان صالة اجلنازة٧٢
  .ـ صفة صالة اجلنازة٧٢
  .ـ مسائل يف صالة اجلنازة٧٣
  



 
 
 
 

 
     ٥٨ 

  الطهارة
  :حكمها

وإِنْ كُنـتم جنبـاً   (: قـال اهللا تعـاىل  . الطهارة واجبة بالكتاب والسـنة 
. )٢()ينإِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِ(: وقال أيضاً .)١()فَاطَّهروا

  .)٣("مفتاح الصالة الطهور: " eوقال 
  :أنواعها 

  .معنوية وحسية :الطهارة نوعان 
صية، وذلـك  عيراد ا تطهري النفس من آثار الذنب وامل: فالطهارة املعنوية 

بالتوبة الصادقة، وتطهري القلب من أقذار الشرك والشك واحلسـد واحلقـد   
إال باإلخالص  يكون ذلك التطهري والغل والكرب وحب اجلاه والسلطان، وال
  .دة وجه اهللا تعاىل باألعمالاوحب اخلري واحللم والتواضع والصدق وإر

  .فاملراد ا طهارة اخلبث وطهارة احلدث :أما الطهارة احلسية
  تكون بإزالة النجاسات باملاء الطهور من لباس املصلي وبدنه: فطهارة اخلبث
  .د ا الوضوء والغسل والتيمماملرا: وطهارة احلدث. ومكان صالته

                                 
 .٦اآلية: سورة املائدة (١)
 .٢٢٢اآلية: سورة البقرة (٢)
 والترمذي، ؛)٦١(الوضوء فرض بالطهارة،با كتاب داود، ؛وأبو)١٢٩ ،١/١٢٣(أمحد رواه (٣)

 وسننها، الطهارة كتاب ماجه، ،وابن) ٣( الطهور الصالة مفتاح أن جاء ما باب الطهارة، أبواب
 ووافقه »مسلم شرط على صحيح :وقال )١/١٣٢( واحلاكم ؛)٢٧٥( الطهور الصالة مفتاح باب

  ).٢/٩: (وحسنه األلباين يف اإلرواء .الذهيب



 
 
 

 
٥٩ 

  :لقضاء احلاجة آداب منها:  قضاء احلاجة وآداا
  :أوالً قبل التخلي

  .ـ أن يطلب مكاناً خالياً من الناس بعيداً عن أنظارهم١
  .ـ أن ال يدخل معه ما فيه ذكر اهللا٢
  .ـ أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إىل اخلالء٣
سم اهللا، اللهم إين أعوذ بك مـن اخلبـث   ب: ـ أن يقول إذا أراد الدخول٤

  .واخلبائث
  .ـ أن ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض ستراً لعورته٥
  .ـ أن ال جيلس للغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها٦
ـ أن ال جيلس للغائط أو البول يف ظل الناس أو طـريقهم أو ميـاههم أو   ٧

  .أشجارهم املثمرة
  :راعى بعد قضاء احلاجة وإرادة اخلروجثانياً اآلداب اليت ت

بعظم أو روث، وال مبا فيه منفعة، وال مبـا كـان ذا    )١(ـ أن ال يستجمر١
  .كمطعوم وحنوه: حرمة

  .ـ أن ال يتمسح أو يستنجي بيمينه، أو ميس ذكره ا٢
  ـ أن يقطع االستجمار على وتر كأن يستجمر بثالثة، فإن مل حيصل النقاء٣

  .استجمر خبمس مثالً

                                 
ة اخلارج من السبيلني باألحجار أو ما يقوم مقامها كاملنديل واخلرق االستجمار هو إزال (١)
 .وحنوه



 
 
 
 

 
     ٦٠ 

ـ إن مجع بني املاء واحلجارة قدم احلجارة أوالً، ثُم اسـتنجى باملـاء وإن   ٤
  .اكتفى بأحدمها أجزأه

  .ـ عند خروجه من اخلالء يقدم رجله اليمىن٥
  ".غفرنك: "ـ أن يقول عند خروجه٦
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
 
 

 
٦١ 

  الوضوء
قبل أن يبدأ العبد يف الصالة جيب أن يكون طاهراً مـن احلـدث األكـرب    

األصغر، ويرتفع احلدث األكرب بالغسل واحلدث األصغر بالوضوء،  واحلدث
  .وينوب التيمم عن الوضوء والغسل عند فقد املاء أو الضرر يف استعماله

  :معىن الوضوء
الوجه، واليدين، والـرأس،  : (هو استعمال املاء الطهور يف األعضاء األربعة

  .سنةعلى صفة خمصوصة جاءت ا نصوص الكتاب وال) والرجلني
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى (: قوله تعاىل: دليل الوضوء من الكتاب 

   ـكُمُءوسوا بِرـحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجفَاغِْسلُوا و الةالص
متإِنْ كُننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو باً فَاطَّهنواج١()ر(.  

تقبل صـالة أحـدكم إذا أحـدث حـىت      ال: "eقوله: ودليله من السنة
  .)٢("يتوضأ

  .للوضوء فضائل عظيمة ، وسنذكر بعضاً منها لبيان فضله: فضل الوضوء
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن (: قال اهللا تعاىل يف بيان فضله

كُمرطَهيل رِيدونَ يكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متيل٣()و(.  

                                 
 .٦اآلية: سورة املائدة (١)
 كتاب ومسلم، ،)١٣٥( رقم طهور، بغري صالةٌ تقبلُ ال باب: الوضوء كتاب البخاري، رواه (٢)

 .هريرة أيب حديث من). ٢٢٥( رقم للصالة، الطهارة وجوب باب الطهارة،
 .٦اآلية : ملائدةسورة ا (٣)



 
 
 
 

 
     ٦٢ 

  :أما نصوص السنة فهي كثرية، فمنها
 إن أمـيت "e يقول مسعت رسول اهللا: ـ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال١

يدعون يوم القيامة غراً حمجلني من آثار الوضوء؛ فمن اسـتطاع مـنكم أن   
  .)١("يطيل غرته فليفعل

مـن  : " eقال رسـول اهللا : عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال ـ وعن٢
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حىت خترج مـن حتـت   

  .)٢("أظافره
إذا توضأ العبد املسلم   : "قال eـ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول٣

املؤمن ـ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع   ـ أو
اء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كـان  امل

بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل رجليه خرجت كـل  
خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيـرج نقيـاُ مـن    

  .)٣("الذنوب
مـا  : "لقـا  eـ وعن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب   ٤

منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ـ أو فيسبغ الوضوء ـ مث يقول أشهد أن ال إله   

                                 
 .الوضوء آثار من احملجلون والغر الوضوء فضل باب رواه البخاري يف كتاب الطهارة، (١)

 )٣٤٧( الوضوء يف والتحجيل الغرة إطالة استحباب ، ومسلم يف الطهارة باب)١٣٦(
 .)٢٤٥(الوضوء ماء مع اخلطايا خروج بابرواه مسلم يف الطهارة (٢) 
 ).٢٤٤(الوضوء ماء مع اخلطايا خروج باب رواه مسلم يف الطهارة (٣)



 
 
 

 
٦٣ 

إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، إال فتحـت لـه   
اللهم اجعلـين  : "زاد الترمذي .)١("أبواب اجلنة الثمانية، يدخل من أيها شاء

  .)٢("واجعلين من املتطهرين من التوابني،
  :فرائض الوضوء ستة وهي:  الوضوءفرائض 

ـ غسل الوجه مرة واحدة من أعلى اجلبهة إىل منتهى الذقن، ومن وتـد  ١
  . )٣()فَاغِْسلُوا وجوهكُم(: األذن إىل وتد األذن، لقوله تعاىل

يف حـد الوجـه،    واالستنشاق، لدخول الفم واألنف ويدخل معه املضمضة
  .)٤("نفه ماء مث لينتثرإذا توضأ أحدكم فليجعل يف أ" :eلقوله 

  .)٥()وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ(: ـ غسل اليدين إىل املرفقني، لقوله تعاىل٢
وامسـحوا  (: ـ مسح الرأس من اجلبهـة إىل القفـا، لقولـه تعـاىل    ٣

كُمُءوس٦()بِر(.  
  .)٧()نِوأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبي(: ـ غسل الرجلني إىل الكعبني، لقوله تعاىل٤

                                 
  ).٢٣٤( الوضوء عقب املستحب الذكر بابرواه مسلم يف الطهارة (١) 
وصححه األلباين يف  ،)٥٥( الوضوء بعد يقال فيما باب الطهارة، يف أبواب رواه الترمذي (٢)

 ")٤٧٠( ماجة ابن صحيح
 .٦اآلية: سورة املائدة (٣)
 )٢٣٧( واالستجمار االستنثار ىف اإليتار باب رواه مسلم يف الطهارة، (٤)
 .٦اآلية: سورة املائدة (٥)
 .٦اآلية: سورة املائدة (٦)
 .٦اآلية: سورة املائدة (٧)



 
 
 
 

 
     ٦٤ 

وذلك بأن يبدأ بالوجه أوالً مث اليدين مث ميسح الرأس مث يغسل : ـ الترتيب٥
  .الرجلني لورودها مرتبة يف أمر اهللا تعاىل

واملراد ا عمل الوضوء يف وقت واحد بال فاصل من الـزمن،   :ـ املواالة٦
  .إذا كان الفصل يسرياً يعفى عنه لكن

  :سنن الوضوء
  .ـ السواك١
  .ةـ التسمي ٢
قبل  ـ غسل الكفني ثالثاً، لكن إذا كان قائماً من نوم ليل فيجب غسلهما٣

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسـل  : "eأن يدخلهما يف اإلناء، لقوله
يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثاً، فإن أحدكم ال يدري أيـن باتـت   

  ).١("يده
املبالغة فيهما لغـري  ـ البداءة باملضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه مع ٤

  .الصائم
  .ـ ختليل اللحية الكثيفة٥
  .ـ التيامن، وذلك بغسل األعضاء اليمىن أوالً مث اليسرى٦
  .ـ الدعاء بعد الفراغ من الوضوء٦

                                 
: الطهارة كتاب ومسلم، ،)١٦٢( رقم وتراً، االستجمار باب: الوضوء كتاب البخاري، رواه (١)
 رقم ثالثاً، غسلها قبل اِإلناء، يف جناستها يف املشكوك يده وغريه املتوضئ غمس كراهة باب

 .هريرة أيب عن) ٢٧٨(



 
 
 

 
٦٥ 

  :مكروهات الوضوء
  .ـ الوضوء يف املكان النجس خشية أن يتطاير إليه شيء من النجاسة١
  .ـ الزيادة على الثالث٢
  .اءـ اإلسراف يف امل٣
ـ ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء؛ ألنه يترتب على تركها ضياع أجر        ٤

  .ينبغي عدم تفويته
  .)١(ـ الوضوء بفضل املرأة٥

  : للوضوء صفتان :صفة الوضوء
بسم : وهي أن ينوي الوضوء مث يسمي فيقول :صفة الوضوء ازئ : األوىل

إىل املرافـق، مث ميسـح    اهللا، مث يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، مث يديه
رأسه مع األذنني، مث يغسل رجليه إىل الكعبني يغسل كل عضو مـن هـذه   

  .األعضاء مرة واحدة، فهذه صفة الوضوء ازئ
وهي أن ينوي مث يسمي ويغسل كفيه ثالثاً، : صفة الوضوء الكامل: الثانية

غسل مث يتمضمض ويستنشق ثالثاً بثالث غرفات، مث يغسل وجه ثالثاً، مث ي
اليد اليمىن مع املرفق ثالثاً، مث اليسرى كذلك، مث ميسح رأسه مرة واحدة من 
مقدمة الرأس إىل قفاه، مث يردمها إىل املوضع الذي بدأ منه، مث يدخل يديه يف 
صماخي أذنيه وميسح بإامه ظاهرمها، مث يغسل رجله اليمىن مع الكعب 

  أشهد أن ال إله إال: "يقول ثالثاً، مث اليسرى كذلك، فإذا فرغ من ذلك كله

                                 
 .وهو املاء الفاضل يف اإلناء بعد الفراغ من الوضوء (١)



 
 
 
 

 
     ٦٦ 

  ".اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
  :نواقض الوضوء

  .ـ اخلارج من السبيلني كالبول والغائط والريح١
  .ـ زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون٢
  .ـ النوم الذي يزول معه اإلحساس٣
  .ـ مس الذكر بشهوة بباطن الكف واألصابع٤
  .ن اإلسالمـ الردة ع٥
  .ـ أكل حلم اجلزور٦
  .ـ مس الرجل املرأة بشهوة والعكس٧

  :مسائل مهمة حيسن ذكرها
من تيقن الطهارة وشك يف احلدث بىن علـى الـيقني وهـو     :املسألة األوىل

  . الطهارة
من تيقن احلدث وشك يف الطهارة بىن على اليقني وهو احلدث  :املسألة الثانية

  .فليتطهر
  .بول ما يؤكل حلمه وروثه، ومين اآلدمي طاهر :املسألة الثالثة
إذا شك املسلم يف طهارة ماء أو جناسته بىن على اليقني وهو أن : املسألة الرابعة

  .األصل يف األشياء الطهارة
  .مث توضأ )١(إذا اشتبه ماء طاهر بنجس حترى :املسألة اخلامسة

                                 
 .أي اجتهد يف معرفة الطاهر من النجس) حترى(معىن قول الفقهاء  (١)



 
 
 

 
٦٧ 

  املسح على اخلفني
  :تعريف اخلفني: أوالً

يلبس على الرجل من اجللود، وما يلحق بـه مـن الكتـان     مها ما: اخلفان 
  .والصوف وحنوه

  : دليل مشروعية املسح على اخلفني: ثانياً
  : قد تواترت نصوص السنة املطهرة ببيان ذلك احلكم، فمن هذه األدلة

أنه مسح على اخلفني،  eعن عبد اهللا بن عمر عن سعد بن أيب وقاص عن النيب
إذا حدثك شيئاً سعد عـن  . نعم: فقال. سئل عن ذلك وأن عبد اهللا بن عمر

رأيـت  : وعن عمرو بن أمية الضمري قـال . )١(عنه غريهفال تسأل  e النيب
وحديث املغرية بن شعبة رضي . )٢(ميسح على عمامته وخفيه e رسول اهللا 
  .)٣("  لَيهِمادعهما فَإِني أَدخلْتهما طَاهرتينِ فَمسح ع "فقال: اهللا عنه وفيه

  :يشترط للمسح على اخلفني ما يلي:  شروط املسح على اخلفني: ثالثاً
: ـ أن يلبس على طهارة دليل ذلك حديث عروة بن املغرية عن أبيه، قـال   ١

دعهمـا فَـإِني    : "يف سفر فأهويت ألنزع خفيه، فقـال  eكنت مع النيب 
  . )٤(" يهِماأَدخلْتهما طَاهرتينِ فَمسح علَ

                                 
 ).٢٠٢(رواه البخاري يف الوضوء ـ باب املسح على اخلفني (١) 
 ).٢٠٤(اب املسح على اخلفني رواه البخاري يف الوضوء ـ ب(٢) 
، ومسلم كتاب )٢٠٦(رواه البخاري يف الوضوء ـ باب إذا أدخل رحليه ومها طاهرتني  (٣)

 ).٢٧٤(الطهارة يف باب املسح على اخلفني 
 .)٦٧(ص سبق خترجيه (٤)



 
 
 
 

 
     ٦٨ 

  . ـ أن يكون اخلف أو اجلورب طاهراً فلو كان جنساً ال يصح املسح عليه ٢
  .ـ أن يكون ساتراً حملل الفرض ٣

  : مدة املسح: رابعاً
مدة املسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالثة أيام بلياهلن، ويبدأ حساب زمن 

  .املسح من وقت البدء يف املسح على الصحيح
  : فة املسحص: خامساً

يدخل يده باملاء، وميسح ظاهر اخلف من أصابعه إىل ساقه مرة واحـدة دون  
  .أسفله وعقبه

  :مبطالت املسح:  سادساً
  .ـ إذا نزع امللبوس املمسوح عليه من القدم١
  .ـ إذا لزمه غسل جنابة٢
  .ـ إذا متت مدة املسح٣

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
٦٩ 

  الغسل
  :موجبات الغسل

ولـو بـدون إنـزال ،            )١(التقاء اخلتاننيوتشمل اجلماع وهو : ـ اجلنابة١
واإلنزال هو خروج املين دفقاً بلذة يف نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، لقول 

إذا التقى اخلتانان فقد " :eوقوله  )٢()وإِنْ كُنتم جنباً فَاطَّهروا(: اهللا تعاىل
  )٣("وجب الغسل

فَـاعتزِلُوا النسـاَء فـي    (: لقوله تعاىل: النفاس ـ انقطاع دم احليض أو٢
 كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرال تيضِ وحالْم

٤()اللَّه( ،ولقوله e ":امكثي قدر ما كانت حتسبك مث اغتسلي")٥(  
   .للغسل صفتان  :صفة الغسل 

، ناوياً رفع احلـدث  )بسم اهللا(أن يقول  صفة الغسل الكامل وهو: األوىل 
األكرب باغتساله، مث يغسل كفيه ثالثاً، مث يستنجي فيغسل ما بفرجـه ومـا   
حوله من أذى، مث يتوضأ إال رجليه؛ فإن له أن يغسلهما مع وضوئه، وله أن 

                                 
التقاء اخلتانني كناية عن اجلماع، واخلتانان تثنية ختان واملقصود به موضع القطع من فرج (١) 

 لرجل واملرأة، والتقاؤمها من أسباب وجوب الغسل من اجلنابةا
 .٦اآلية: سورة املائدة (٢)
 يف جاء ما وسننها ،باب الطهارة ،وابن ماجة يف أبواب)٢٦٠٦٧(رواه اإلمام أمحد برقم  (٣)

 .)٤٩٢(ماجة  ابن صحيح،وصححه األلباين يف )٦٠٨(التقى اخلتانان  إذا الغسل وجوب
 .٢٢٢اآلية  :سورة البقرة (٤)
 ).٧٨٥( وصالا وغسلها املستحاضة باب رواه مسلم يف كتاب احليض ،(٥) 



 
 
 
 

 
     ٧٠ 

يؤخرمها إىل الفراغ من غسله، مث يغسل رأسه مع أذنيه ثالث مرات بـثالث  
اء على شقه األمين من أعـاله إىل أسـفله، مث األيسـر    غرفات، مث يفيض امل

كذلك متتبعاً أثناء الغسل األماكن اخلفية كالسرة وحتت اإلبطني والـركبتني  
  .وحنومها
يكون بتعميم البدن بالغسـل مـع املضمضـة    وازئ صفة الغسل : الثانية 

  .واالستنشاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
٧١ 

  التيمم
  .سالمية وهو بدل طهارة املاءالتيمم من خصائص األمة اإل: أوالً

  .التعبد هللا تعاىل بقصد الصعيد الطيب ملسح الوجه والكفني: ومعناه
  مىت يشرع التيمم؟ : ثانياً

  :يشرع التيمم يف األحوال التالية
  .ـ إذا مل جيد املاء١
  .ـ إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف أن يضره املاء٢
ن من تسخينه وخـاف الضـرر   ـ إذا كان املاء شديد الربودة ومل يتمك٣

  .باستعمال املاء
  .ـ إذا احتاج إىل املاء لشربه أو شرب غريه وخاف العطش٤

  :مبطالت التيمم: ثالثاً
  .ـ نواقض الوضوء السابقة٢ـ وجود املاء                ١

  :صفة التيمم: رابعاً
 أن ينوي، مث يسمي، ويضرب التراب مرة واحدة بباطن يده، مث ميسح مـا 

  .هه وكفيهوج
  
  
  
  



 
 
 
 

 
     ٧٢ 

  احليض والنفاس واالستحاضة
هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت املرأة، فيخرج من فرج املـرأة  : احليض: أوالً

  .يف أوقات معلومة، وأقل احليض يوم وليلة، وأكثره مخسة عشر يوماً
هو الدم اخلارج من فرج املرأة بسبب الوالدة، وال حد ألقله؛  :النفاس: ثانياً

  .، وأكثره أربعون يوماًساء الطهر اغتسلت وصلَّتفمىت رأت النف
وهي اليت ال ينقطع عنها جريان الدم أكثر من مخسة عشر : املستحاضة: ثالثاً
  .يوماً
  :بعض أحكام احلائض والنفساء: رابعاً

وال تقْربـوهن حتـى   (: ـ حيرم وطء احلائض والنفساء، لقوله تعـاىل ١
  .)١()يطْهرنَ

ما الصالة والصيام، غري أن الصوم يقضى بعد الطهر، والصالة ـ حيرم عليه٢
  .تقضى ال
  .ـ حيرم عليهما الطواف بالبيت حىت تطهر وتغتسل٣
  .ـ ال جيوز هلما أن ميسا املصحف إال من وراء حائل من قفاز وحنوه٤

  :حاالت املستحاضة: خامساً
  :للمستحاضة ثالث حاالت

  .تجلس تلك املدة مث تغتسل وتصليـ أن تكون مدة احليض معروفة هلا، ف١
  متييز هلا فهذه جتلس مثل عادة ـ أن تكون مدة احليض غري معلومة؛ وال٢

                                 
 .٢٢٢اآلية : سورة البقرة (١)



 
 
 

 
٧٣ 

  .قريباا؛ فإن مل يكن هلا قريبات جلست غالب احليض ستاً أو سبعاً
عادة، ولكنها تستطيع متييز دم احليض األسود من غريه؛    ـ أن ال تكون هلا٣

  .يز اغتسلت وصلتفإذا انقطع دم احليض املم
  :بعض أحكام املستحاضة: رابعاً

املستحاضة تغتسل وتصوم وتصلي غري أا تتوضأ لكل صالة، وجيوز لزوجها 
  .وباجلملة جيوز هلا فعل ما منعت عنه أثناء حيضها. أن جيامعها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

 
     ٧٤ 

  الصالة
فعـال  ذات أقـوال وأ  عبادة :الصالة يف اللغة الدعاء ويف االصطالح: أوالَََ

  .خمصوصة مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم
  :مكانة الصالة يف اإلسالم :ثانياً

الصالة هي صلة بني العبد وربه، يعلن فيها العبد لربه الطاعة واحملبة واخلضوع 
واالستكانة، وهي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني؛ إذ هي عماد الدين، 

ح الصدر، وطمأنينة القلب، وهـي  ونور اليقني، فيها طيب النفس، وانشرا
  .زاجرة عن فعل املنكرات، وسبب لتكفري السيئات

  :حكم تاركها:ثالثاً
إذا كان منكراً لوجوا غري معذور كفر جلحده،ولو فعلها إلنكاره ما علـم  

من بدل دينـه  :" eمن الدين بالضرورة وتكذيبه هللا ورسوله؛ ويقتل لقوله 
  . املرتد وتطبق عليه أحكام   )١("فاقتلوه

وإن كان معتقداً وجوا وتركها تكاسالً حىت خروج الوقت، ففـي ذلـك   
كافر كفراً خمرجاً من امللة يقتـل إذا مل يتـب   : قيل. خالف بني أهل العلم

  . ال يكفر بل يفسق؛ فإن تاب وإال قتل حدا: ويصلِّ، وقيل
  .ال يكفر وال يقتل، بل يعزر وحيبس حىت يصلي أو ميوت: وقيل
  :أركان الصالة:  رابعاً

  :أركان الصالة اليت ال تصح الصالة إال ا أربعة عشر ركناَ هي
                                 

 ).٦٩٢٢(رواه البخاري يف كتاب استتابة املرتدين باب إمث من أشرك باهللا  (١)



 
 
 

 
٧٥ 

  .ـ القيام مع القدرة١
  .ـ تكبرية اإلحرام٢
  .ـ قراءة الفاحتة٣
  .ـ الركوع٤
  .ـ االعتدال منه٥
  ).الوجه، اليدين، الركبتني، القدمني(ـ السجود على األعضاء السبعة ٦
  .ـ االعتدال من السجود٧
  .جللوس بني السجدتنيـ ا٨
  .ـ الطمأنينة لكل ما ذُكر٩

  .ـ التشهد األخري١٠
  .ـ اجللوس للتشهد األخري١١
  .eـ الصالة على النيب ١٢
  .ـ الترتيب يف هذه األركان١٣
  .ـ التسليم١٤

  :شروط الصالة: خامساً
  :شروط الصالة تسعة وهي

  .حيحـ اإلسالم؛ فال تصح من الكافر وإن كان حياسب عليها على الص١
  .ـ العقل، فغري العاقل ليس أهالً للتكليف٢
  .ـ التمييز٣



 
 
 
 

 
     ٧٦ 

  .ـ دخول الوقت٤
  .ـ الطهارة من احلدث٥
  .ـ اجتناب النجاسات٦
  .ـ ستر العورة٧
  .ـ استقبال القبلة٨
  .ـ النية٩

  :واجبات الصالة: سادساً
هو ما أمر الشارع به على وجه اإللزام، وتبطل الصـالة بتركـه   : الواجب

  .ه حال السهو سجود السهوعمداً، وجيرب
  :وواجبات الصالة مثانية

  .ـ التكبريات عدا تكبرية اإلحرام١
  .مسع اهللا ملن محده: ـ قول٢
  .ربنا ولك احلمد: ـ قول٣
  .سبحان ريب العظيم يف الركوع: ـ قول٤
  .سبحان ريب األعلى يف السجود: ـ قول٥
  .ـ سؤال اهللا املغفرة بني السجدتني٦
  .ـ التشهد األول٧
  .ـ اجللوس للتشهد األول٨
  



 
 
 

 
٧٧ 

  :سنن الصالة: سابعاً
  .تبطل الصالة بتركها عمداً وال سهواً واملراد ا األفعال املشروعة اليت ال

  :وسنن الصالة كثرية منها
  .ـ رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام١
  .ـ رفع اليدين عند الركوع٢
  .ـ رفع اليدين عند الرفع من الركوع٣
  .على اليسرى فوق الصدر حال القيامـ وضع اليد اليمىن ٤
  .ـ النظر موضع السجود٥
  .ـ دعاء االستفتاح٦
  .وغريها من السنن. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: ـ التعوذ أي قول٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

 
     ٧٨ 

  صالة اجلماعة
  :فضلها: أوالً

  :وردت أدلة كثرية يف بيان فضل صالة اجلماعة منها
صالة اجلماعـة  : "قال eول اهللا ـ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رس١

  .)١("أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
صالة الرجل يف ":eقال رسول اهللا : ـ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال٢

  .)٢(..."مجاعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه مخساً وعشرين ضعفاً
يـا  : قالرجلٌ أعمى ف eأتى النيب : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالـ ٣

أن  eليس يل قائد يقودين إىل املسـجد؛ فسـأل رسـول اهللا    ! رسول اهللا
هل تسمع : "فرخص له؛ فلماَ ولَّى دعاه فقال له .يرخص له فيصلي يف بيته

  .)٣("فأجبه: "نعم، قال: قال" ؟النداء بالصالة
  :حكمها: ثانياً

إِذَا كُنت و(: صالة اجلماعة واجبة على الرجال حضراً وسفراً، لقوله تعاىل
كعم مهنفَةٌ مطَائ قُمالةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم يهِم٤()ف(.  

  واألمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع اخلوف فمع األمن:(قال يف شرع املنتهى
                                 

، ومسلم يف كتاب )٦٤٥(رواه البخاري يف كتاب األذان ـ باب فضل صالة اجلماعة  (١)
 )٢٤٩(ساجد باب فضل صالة اجلماعة امل

 )٦٤٧(رواه البخاري يف الصالة باب فضل صالة اجلماعة  (٢)
 )٦٥٣( النداء مسع من على املسجد إتيان جيب باب املساجد، كتاب رواه مسلم، (٣)
 .١٠٢اآلية: سورة النساء (٤)



 
 
 

 
٧٩ 

أثقل الصالة على املنافقني :"أوىل، وحلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً
حبـواَ،   يعلمون ما فيهما ألتومها ولـو  صالة العشاء وصالة الفجر، ولو

ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام، مث آمر رجالً فيصلي بالناس، مث أنطلق 
معي رجال معهم حزم من احلطب إىل قوم ال يشهدون الصـالة فـأحرق   

استأذنه أعمى ال قائد له أن يرخص  ملا e، ولقوله )١("عليهم بيوم بالنار
  .)٣())٢(فأجب:"نعم، قال: قال" ع النداء؟هل تسم": قال. له يف بيته

   .العدد املطلوب النعقادها: ثالثاً
بـن   ملالـك  eإمام ومأموم ولو أنثى، لقوله : باثننيتنعقد صالة اجلماعة 

  .)٤( "وليؤمكما أكربكما": احلويرث
  . األعذار املبيحة لترك صالة اجلماعة: رابعاً

، ومن لـه  )البول والغائط(اخلائف حدوث مرض، واملدافع ألحد األخبثني 
ضائع يرجوه أو خياف ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، أو خاف على مـال  

  .)٥(استؤجر حلفظه

                                 
اب املساجد باب ، ومسلم يف كت)٦٤٤(رواه البخاري يف األذان باب وجوب صالة اجلماعة (١) 

  )٦٥١(فضل صالة اجلماعة 
 ).٧٨(ص: سبق خترجيه(٢) 
 ).١/٢: (املغىن مع الشرح الكبري ،) ١/٢٤٤: (املنتهى حشر (٣)
،ومسلم كتاب املساجد، )٦٣١(رواه البخاري يف كتاب األذان ـ باب األذان للمسافر برقم  (٤)

 )٦٧٤(باب من أحق باإلمامة 
 ).٢/٨٣: (املغين (٥)



 
 
 
 

 
     ٨٠ 

  :بعض األحكام اليت تتعلق باملأموم: خامساً
  .)١(ـ حيرم أن يؤم مبسجد له إمام راتب إال بإذنه ما مل يضق الوقت

صـالة نفـل، لقولـه    ـ إذا أقيمت الصالة للفريضة فال جيوز الشروع يف 
e":٢( "إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة(.  

ـ حيرم على املأموم أن يركع أو يسجد قبل إمامه، فإن فعل لزمه أن يعود، 
ومن سابق اإلمام يف أي عمل من أعمال الصالة فهو آمث، إال إن كان جاهالً 

  .)٣(أو ناسياً
إذا كان الصف مكـتمالً   ـ ال تصح صالة املأموم الواحد خلف الصف إال

  .)٤( "ال صالة ملنفرد خلف الصف:"eوال مكان فيه، لقوله 
  :بعض األحكام اليت تتعلق باإلمام: سادساً

األقرأ لكتاب اهللا، مث األعلم بالسنة، مث األقدم هجرة، مث : ـ األحق باإلمامة
  .)٥( أقدمهم إسالماً، مث الكرب سناً

  .اعاة للمريض والكبري وذوي احلاجةـ يسن لإلمام التخفيف يف صالته مر

                                 
 ).١/٢٥٧: (املنتهى حشر (١)
رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين، باب كراهة الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن  (٢)

)٧١٠(. 
 ).٦٣ص: (الفقه اإلسالمي رخمتص (٣)
) ١٠٠٣(رواه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة باب صالة الرجل خلف الصف وحده (٤) 

 )٥٤١(وصححه األلباين يف اإلرواء برقم 
 ).٢/١٧: (ملغينا (٥)



 
 
 

 
٨١ 

  صالة املريض
ـ يلزم أن يصلي املريض املكتوبة قائماً ولو مستنداً إىل جدار أو عصا، فإن 
مل يستطع فقاعداً، واملستحب يف حقه عند صالته قاعداً أن جيلس متربعـاً،  
فإن مل يستطع أن يصلي قاعداً فعلى جنبه، فإن عجز صلى علـى حسـب   

فَـاتقُوا اللَّـه مـا    (: على ظهـره لقولـه تعـاىل    مستلقياًاستطاعته ولو 
، وإن مل يقدر على ذلك )٢()يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها الَ(: ولقوله تعاىل

  .)٣( أومأ برأسه فإن مل يقدر أومأ بطرفه ونوى بقلبه
اجلمع بـني الظهـر    ـ إذا شق على املريض فعل كل صالة يف وقتها، فله

والعصر، واملغرب والعشاء يف وقت أحدمها، واألفضل فعل األرفـق بـه يف   
  .تقدمي اجلمع أو تأخريه

ـ وإذا عجز املريض عن الوضوء وضأه غريه، وإذا كان يف حمل ومل جيد ماء 
وال تراباً وال من حيضر له املوجود منها صلى على حسب حاله، وليس لـه  

  .)٤( تأجيل للصالة
على املرض استقبال القبلة مبا يقدر عليه كوجهه ورجليه، فإن عجز عـن  ـ 

  .ذلك صلى على حسب حاله
  

                                 
 .١٦اآلية : سورة التغابن (١)
 .٢٨٦اآلية : سورة البقرة (٢)
 ).١/٨١٣: (املغين (٣)
 .من فتاوى الشيخ ابن باز رمحه اهللا (٤)



 
 
 
 

 
     ٨٢ 

  صالة اجلمعة
  :حكمها: أوالً

صالة اجلمعة واجبة، وفرضها ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، وهي فرض 
  .)١(عني، والظهر عوض عنها إن فاتت لعذر

  :وط مثانيةجتب اجلمعة بشر :على من جتب اجلمعة: ثانياً
  .ـ اإلسالم١
  .ـ البلوغ٢
  .ـ العقل٣
  .ـ الذكورية٤
  .ـ احلرية٥
  .ـ االستيطان٦
  .ـ انتفاء األعذار املسقطة للجماعة٧
  .)٢(ـ أن يكون مقيماً مبكان اجلمعة أو قريباً منها٨

  :احلكمة من مشروعيتها: ثالثاً
وشرع فيهـا  شرع اهللا لعباده صالة اجلمعة لتنبيههم لعظمة نعمة اهللا عليهم، 

اخلطبة ملا تشتمل عليه من تذكريهم ذه النعم وحثهم على شـكرها، ويف  
  صالة اجلمعة تعليم وتوجيه وموعظة وتذكري وجتديد للعهد مع اهللا وإحياء

                                 
 ).٦ص: (كتاب الصالة، للمؤلف (١)
 ).٢٠٧ص: (املصدر السابق (٢)



 
 
 

 
٨٣ 

  .)١(لعاطفة األخوة وتركيز للوحدة وإظهار القوة
  :شروط صحة صالة اجلمعة: رابعاً

  .بعده باإلمجاعفال تصح اجلمعة قبل وقتها وال : ـ الوقت١
  .فال تصح من مفرد: ـ اجلماعة٢
  .)٢(ـ االستيطان٣
  .ـ أن يتقدم صالة اجلمعة خطبتان٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                 
 ).٢٢٣ص: (العبادة يف اإلسالم، للقرضاوي (١)
 .يتخذ بلداً ما وطناً له املستوطن هو من ينوي أن(٢) 



 
 
 
 

 
     ٨٤ 

  صالة العيدين
  .حكمها: أوالً

اختلف أهل العلم يف حكم صالة العيدين بعد اتفاقهم علـى مشـروعيتها،   
فذهب البعض إىل أا فرض كفاية، وذهب آخرون إىل أا سنة مؤكـدة،  

  .)١(وأدلة كل فريق مبسوطة يف كتب الفقه
  .وقت صالة العيد: ثانياً

ذهب عامة أهل العلم إىل أن وقت صالة العيد هو ما بعد طلوع الشـمس  
قدر رمح إىل زوال الشمس؛ حيث حترم الصالة وقت الشروق، وتكره بعده 

  .)٢(إىل أن ترتفع الشمس قدر رمح
  .مكاا: ثالثاً

؛ هذا إذا مل يكن eملصلى خارج البلد، وذلك لفعله السنة صالةُ العيد يف ا
  .)٣(هناك عذر مينع من صالا يف املصلى

  :صفتها: رابعاً
صالة العيد ركعتان، يكرب لألوىل بتكبرية اإلحرام كسائر الصلوات، مث يكرب 
بعدها ست تكبريات، مث يقرأ بفاحتة الكتاب وسورة األعلـى أو أن يقـرأ   

القراءة كرب وركع، مث إذا أكمل الركعـة وقـام    ؛ فإذا فرغ من)ق(بسورة 

                                 
 ).٣٣١ص: (كتاب الصالة، للمؤلف (١)
 ).٤٤، ٤٣ص: (املواعظ احلسنة، صديق حسن خان (٢)
 ).٣/٢٦٠": (املغىن" (٣)



 
 
 

 
٨٥ 

وكرب من السجود مث كرب مخساً متوالية، فإذا أكمل التكبري أخذ يف القـراءة  
بفاحتة الكتاب وسورة الغاشية وإن قرأ بسورة القمر فهذا أيضاً سنة؛ غري أنه 

هل آتاك (فإنه يقرأ يف الثانية بـ ) سبح اسم ربك األعلى(قرأ يف األوىل بـ 
يقرأ يف الثانية بـ ) ق والقرآن ايد(وإن قرأ يف األوىل بـ ) حديث الغاشية

  .)١()اقتربت الساعة وانشق القمر(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).٤٤٤-١/٤٤٢": (زاد املعاد" (١)



 
 
 
 

 
     ٨٦ 

  صالة الكسوف
  :الكسوف واخلسوف

كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا ما عبـاده  
من مظـاهر قـدرة    لينظر ما حيدث منهم من توبة ورجوع إليه ومها مظهر

  .اخلالق سبحانه وتعاىل
وليعلم أن الكسوف واخلسوف ال حيدثان حلياة أحد أو موت أحـد، وإمنـا   
حيصالن بسبب ما جينيه الناس من ذنوب ومعاصٍ يف حق ملك امللوك سبحانه 

    .وتعاىل
  :صفة صالة الكسوف

  ).الصالة جامعة: (ينادى هلا ليالً واراً بقول
رأ الفاحتة وسورة طويلة جهراً، مث يركع ركوعاً طويالً، مث مث يكرب اإلمام ويق

يرفع من الركوع ويقرأ الفاحتة، مث سورة أقل من األوىل، مث يركع أقل مـن  
الركوع األول مث يرفع، مث يسجد سجدتني طويلتني األوىل أطول من الثانيـة  

  .)١(مث يقوم ويأيت بالركعة الثانية على هيئة األوىل لكنها أخف
  
  
  

  
                                 

 ).٦٥ص(الفقه اإلسالمي،  رخمتص (١)



 
 
 

 
٨٧ 

  صالة االستسقاء
شرع اهللا لعباده املؤمنني إذا أجدبت األرض واحنبس املطر أن يفزعـوا إليـه   
ويتضرعوا ويستسقوه ويستغيثوه، ويكون ذلك بالصالة مجاعة أو فرادى أو 
بالدعاء يف خطب اجلمعة، وهذا كله يدل على فقر بين آدم وحاجتـهم إىل  

تم الْفُقَراُء إِلَى اللَّه واللَّه هـو الْغنِـي   يا أَيها الناس أَن(: قال تعاىل. رم
يدم١()الْح(.  

  :حكم صالة االستسقاء
وأمجـع   وخلفائه رضـي اهللا عنـهم،   eهي سنة مؤكدة ثابتة بفعل النيب 

  .)٢(املسلمون على مشروعيتها
  :صفة صالة االستسقاء

ـ  ن كوـا  صفة صالة االستسقاء كصفة صالة العيد من كوا ركعتني وم
تصلى يف املصلى واجلهر بالقراءة فيها ومن كوا تصلى قبل اخلطبة، وحنـو  

  .ذلك
  
  
  
  

                                 
 .١٥اآلية : سورة فاطر (١)
 ).٣٥٤ص: (للمؤلف: كتاب الصالة (٢)



 
 
 
 

 
     ٨٨ 

  صالة التطوع
من حكمة اهللا ورمحته خبلقه أن شرع هلم صالة التطوع، وجعل لكل عبـادة  

  .واجبة تطوعاً من جنسها، ليكون جرباً ملا قد يقع يف الفرائض من نقص
  . املكلف بفعلها، بل هي زيادة خري له وصالة التطوع ليست واجبة يطالب
  :وصالة التطوع تنقسم إىل قسمني

  .ـ وراتبة غري مؤكدة٢.            ـ راتبة مؤكدة١
، يف حال احلضر، ودعا إىل فعلـها  eهي اليت واظب عليها النيب : فاملؤكدة

أربع قبل الظهـر  : ولكنه كان يتركها لعذر كسفر، وهي اثنتا عشرة ركعة
دها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل وركعتان بع

  .الفجر
مثل ركعتني أحياناً،  eفهي اليت كان يصليها النيب : أما السنن غري املؤكدة

أو أربع قبل العصر، وركعتني قبل املغرب، وركعتني قبل العشاء، فهذه سنن 
  .غري مؤكدة

  
  
  
  
  

  



 
 
 

 
٨٩ 

  صالة اجلنازة
  :أوالً مشروعيتها

جلنازة شرعها اهللا سبحانه وتعاىل تكرمياً ألرواح املسلمني الذين انتقلوا صالة ا
من دار العمل إىل دار احلساب، وهي شعرية عظيمة من اهللا تعاىل ا علـى  
عباده املؤمنني، فهي تدل على حمبة بعضهم بعضاً، ألا تشتمل على أمسـى  

بظهر الغيب وفيها اتباع معاين األخوة، ففيها الدعاء من املسلم ألخيه املسلم 
ما ! هلا من شعرية جلنازته حىت يدفن، وهذا عنوان على قوة الرباط الديين، فيا

  .نسأل اهللا تعاىل أن يرحم موتى املسلمني إنه مسيع قريب! أعظمها
  :حكم صالة اجلنازة: ثانياً

صالة اجلنازة فرض كفاية إذا قام ا البعض سقط عن الباقني؛ ألنه الثابـت  
  .)١(وكذلك من قوله ،eعله من ف
  :شروط صالة اجلنازة: ثالثاً

يشترط لصالة اجلنازة ما يشترط للصالة املكتوبة من النية والتكليف واشتراط 
  . القبلة وستر العورة وطهارة الثوب والبدن واملكان وإسالم املصلي

  .إسالمه وطهارته وحضوره بني يدي املصلي إن كان بالبلد: ويشترط للميت
  :أركان صالة اجلنازة: اًرابع
  .ـ القيام مع القدرة١
  .ـ التكبريات األربع٢

                                 
 ).٢/٣٤٤": (غينامل" (١)



 
 
 
 

 
     ٩٠ 

  .ـ قراءة الفاحتة بعد التكبرية األوىل٣
  .بعد التكبرية الثانية eـ الصالة على النيب ٤
  .ـ الدعاء للميت بعد التكبرية الثالثة٥
  .ـ ترتيب األركان٦
  .ـ التسليم٧

  :صفة صالة اجلنازة: خامساً
رأس الرجل ووسط املرأة، مث يقف املأمومون خلفه، مث يكرب  يقف اإلمام عند

الثالثة فيدعو مث يكرب ، eاألوىل فيقرأ الفاحتة، مث يكرب الثانية ويصلي على النيب 
للميت ولنفسه وللوالدين واملسلمني، مث يكرب الرابعة ويقف بعدها قليالً مث يسلم 

  .عن ميينه واحدة
  .)١(صالة اجلنازةبعض املسائل املهمة يف : سادساً

ـ من فاته شيء من التكبري قضاه على صفته، وإن مل يقضه وسلم مع اإلمام ١
  .صحت صالته

ـ إذا اختلطت جنائز املسلمني والكفار جاز الصالة على الكـل، ونـوى   ٢
  .الصالة على املسلمني

  .ـ السقط إذا بلغ أربعة أشهر مث مات غسل وصلِّي عليه٣
أو متزق ييمم، وجتوز الصالة على بعض أجزاء  ـ من تعذر غسله الحتراق٤

  .امليت

                                 
 ).٧٦، ٧٥ص: (من خمتصر الفقه اإلسالمي (١)



 
 
 

 
٩١ 

  .ـ من دفن ومل يصل عليه صلِّي عليه وهو يف قربه٥
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
 
 
 

 
     ٩٢ 

  الزكاة: املبحث اخلامس
  :ويشمل ما يأيت

  .ـ تعريف الزكاة١
  .ـ أمهيتها وحكمة تشريعها٢
  .ـ أدلة وجوا٣
  .ـ الفرق بني الزكاة والضريبة٤
  .ضريبة عن الزكاةـ هل تغين ال٥
  .ـ شروط الزكاة٦
  .ـ حكم مانع الزكاة٧
  .ـ األموال اليت جتب فيها الزكاة٨
  .ـ زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامها٩

  ـ إخراج زكاة الذهب والفضة بالعمالت ١٠
  .ـ النصاب بالعمالت املتداولة١٢
  .ـ زكاة املاشية١٣
  .ـ شروط زكاة املاشية١٤
  .بلـ جدول ببيان زكاة اإل١٥
  .ـ جدول ببيان زكاة البقر١٦
  .ـ جدول ببيان زكاة الغنم١٧
  .ـ عروض التجارة١٨
  .ـ تعريف عروض التجارة١٩
  .ـ شروط عروض التجارة٢٠
  .ـ القدر الواجب يف عروض التجارة٢١
  .ـ أنواع عروض التجارة٢٢

  .ـ زكاة الزروع والثمار٢٣
  .ـ ما جتب فيه زكاة من الزروع والثمار٢٤
  .كاة الزروع والثمارـ نصاب ز٢٥
  .ـ تنبيهات يف زكاة الزروع والثمار٢٦
  .ـ مسائل عامة يف الزكاة٢٧
  .ـ مصارف الزكاة٢٨
  .ـ املراد مبصارف الزكاة٢٩
  .ـ الفقراء٣٠
  .ـ املساكني٣٢
  .ـ العاملون عليها٣٣
  .ـ املؤلفة قلوم٣٤
  .ـ الرقاب٣٥
  .ـ الغارمون٣٦
  .ـ يف سبيل اهللا٣٧
  .ـ ابن السبيل٣٨
  .ج الزكاة هلماـ من ال جيوز إخر٣٩
  .ـ زكاة الفطر٤٠
  .ـ حكم زكاة الفطر٤١
  .ـ احلكمة يف تشريعها٤٢
  .جهااـ وقت إخر٤٣
  .ـ مصارف زكاة الفطر٤٤

  



 
 
 

 
٩٣ 

  الزكاة
الزكاة يف اللغة هي النماء وقيل النماء والتطهري ألا متىن املال وتطهـر   :أوالً

ص لطائفة خمصوصـة يف  يف مال خمصو ويف الشرع هي حق واجب .معطيها
  .)١(وقت خمصوص، لتحقيق رضا اهللا وتزكية النفس واملال واتمع

  :أمهيتها وحكمة تشريعها: ثانياً
للزكاة أمهية عظيمة يف اإلسالم، ولذا كانت احلكمة يف تشريعها تدل داللة 
واضحة على أمهيتها، ولذا سنذكر جوانب عدة من حكمة تشريعها، واملتأمل 

  .يف هذه احلكم سريى أمهية هذا الركن العظيم
  :بيان بعض حكم تشريع الزكاة: ثالثاً
  .ـ تطهري النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع١
  .ـ مواساة الفقراء وسد حاجات املعوزين والبؤساء واحملرومني٢
  .ـ إقامة املصاحل العامة اليت تتوقف عليها حياة األمة وسعادا٣
ـ احلد من تضخم األموال عند األغنياء وبأيدي التجار واحملترفني، كـيال  ٤

  .حتصر األموال يف طائفة حمدودة أو تكون دولة بني األغنياء
ـ أا جتعل اتمع اإلسالمي كأنه أسرة واحدة يعطف فيها القادر علـى  ٥

  .العاجز والغين على املعسر
  .على األغنياءـ أا تطفئ حرارة ثورة الفقراء وحقدهم ٦
  .ـ أا متنع اجلرائم املالية مثل السرقات والنهب أو السطو٧

                                 
 ).١١ص: (كتاب الزكاة، للمؤلف (١)



 
 
 
 

 
     ٩٤ 

  .ـ أا تزكي املال أي تنميه٨
  .)١(ـ أا سبب لرتول اخلريات٩

  .أدلة وجوا: رابعاً
جاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل داللة واضحة على وجـوب الزكـاة،   

اليت بين عليها، ولذا كانـت  أا إحدى دعائم اإلسالم القوية  eوبين النيب 
  :وهذه بعض األدلة على وجوا .الركن الثالث من أركان هذا الدين

وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ واركَعـواْ مـع    (: قوله تعاىل: أدلة الكتاب
 نيعاك(: وقوله تعاىل. )٢()الرمكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصيمأَقوا  ومقَـدا ت

ريصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه اللَّه دنع وهجِدرٍ تيخ نم وقولـه   )٣()َألنفُِسكُم
فَإِذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ وجـدتموهم  (: تعاىل

 موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخالةَ ووا الصأَقَاموا وابفَإِنْ ت دصركُلَّ م
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآت٤()و(.  

  :وأدلة السنة منها
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن ": ـ حديث جربيل املشهور وفيه١

  اة، وتصوم رمضان، وحتجحممداً رسول اهللا وتقيم الصالة، وتويت الزك

                                 
  ).٣٦٧(منهاج املسلم ص  ،) ١٤-٦/١٢(الشرح املمتع على زاد املستنقع (١) 
 .٤٣اآلية: البقرة ةسور (٢)
 .١١٠اآلية : البقرة ةسور(٣) 
  .٥اآلية: البقرة ةسور(٤) 



 
 
 

 
٩٥ 

  .)١("البيت إن استطعت إليه سبيالً 
بين اإلسـالم  :"eقال رسول اهللا : ـ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال٢

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، : على مخس
  . )٢("وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه سبيالً

هذه بعض نصوص الكتاب والسنة اليت تدل داللة واضحة على أن الزكـاة  ف
  .)٣(هي أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام اليت ال يتم اإلسالم إال به

  ومن خالل هذه النصوص وغريها أمجع املسلمون على وجوا ولزومها
  .)٤(الفرق بني الزكاة والضريبة: رابعاً

 اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا املعىن غري قـائم  ـ الزكاة تدفع بنية التقرب إىل١
  .بالنسبة للضريبة؛ ألا التزام وإلزام مدين حمض

ـ الزكاة حق قدره الشارع على عكس الضريبة؛ فهي حتدد من قبل ويل ٢
  .األمر، يزيد فيها مىت شاء كيف شاء ما يرى فيه املصلحة

ها اهللا، أما الضريبة ـ الزكاة يتعني توزيعها يف مصارفها الشرعية اليت حدد٣
  .فهي جتمع خلزانة الدولة، وتنفق يف املصاحل املختلفة للدولة

                                 
 النيب قول باب ،ومسلم يف األميان،)٨(إميانكم  دعاؤكم اإلميان، باب ابكترواه البخاري يف  (١)

 .)١٢٠( مخس على اإلسالم بىن « -وسلم عليه اهللا صلى-
ومسلم يف إلميان باب أركان ) ٨(رواه البخاري يف اإلميان، باب اإلسالم واإلميان واإلحسان  (٢)

 )١٦(اإلسالم 
 ).٣٥، ٣٤ص(للمؤلف  كتاب الزكاة،: رانظ (٣)
 ).٥٧ص(كتاب الزكاة، للمؤلف : رانظ (٤)



 
 
 
 

 
     ٩٦ 

ـ الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام يف األرض إسـالم ومسـلمون أمـا    ٤
  .)١( الضريبة فليس هلا صفة الثبات والدوام

  هل تغين الضريبة عن الزكاة؟: خامساً
يبة يتبني لنا أنه ال ميكـن بـأي   من خالل الفروق السابقة بني الزكاة والضر

عدام على ، فإننا لو أجزنا ذلك حلكمنا باإلحال أن تغين الضريبة عن الزكاة
هذا الركن، أعين ركن الزكاة؛ فال جيوز إطالقاً أن تقـوم الضـريبة مقـام    
الزكاة؛ ألن الزكاة تصرف يف مصارف خاصة ال جيوز أن تتعداها إىل غريها، 

 حتصيلها وفرضها ومن جتب عليه وغري ذلك مما وهي خاضعة لقيود خاصة يف
  .ذكر

أن الضريبة ال تقوم مقام الزكاة، وهذا هو رأي احملققني من أهل : واخلالصة 
  .ألن الزكاة تشريع من اهللا والضريبة من وضع البشر. )٢(العلم

  :شروط الزكاة: سادساً
  :الشروط اليت تتعلق باملزكي

  .ـ التكليف٢      .ـ اإلسالم١
  .ـ النية٤       .حلريةـ ا٣

  :الشروط اليت تتعلق باملال نفسه

                                 
 ).٥٧ص: (كتاب الزكاة، للمؤلف رانظ(١) 
، فقه الزكاة، )٦٥ص: (، موجز من فقه العبادات، حممد احلسيين)٢٥/٩٣: (فتاوى ابن تيمية (٢)

  ).٢/١١١٩(للقرضاوي 



 
 
 

 
٩٧ 

ومعناه أن يكون املال ملك للفرد وال يتعلق به حـق   .ـ امللك التام للمال١
  .لغريه من البشر وأن يتصرف فيه باختياره

  .ومعناه هو أن يكون املال من شأنه أن يدر على صاحبه رحباً .ـ مناء املال٢
  .ـ بلوغ املال نصابا٣ً
  .والن احلول على املالـ ح٤
ت آالكالنفقة ودور السـكين و ـ أن يكون فاضالً عن حوائجه األصلية ٥

  .)١( احلرب والثياب احملتاج إليها لدفع احلر والربد وحنو ذلك
  :حكم مانع الزكاة: سابعاَ

  :ال خيلو مانع الزكاة من أمرين
  :لو من حالتنيأن مينعها إنكاراً لوجوا وفرضيتها، وهذا ال خي :األمر األول
أن يكون حديث عهد بإسالم أو نشأ يف بادية؛ فهنا ال حيكم  :احلالة األوىل

  بكفره إال بعد قيام احلجة عليه، بل يعرف بوجوا مث تؤخذ منه قهراً، فإن
  .جحدها بعد ذلك حكم بكفره وقُوتل حىت تؤخذ منه

بلد إسالمي مـثالً   أن يكون ممن ال خيفى عليه أمرها لكونه يف: احلالة الثانية
  .فإنه يف هذه احلالة حيكم بكفره ويقاتل على منعها

  . أن مينع الزكاة خبالً مع اعترافه بوجوا :األمر الثاين
فإنه ال حيكم بكفره بل تؤخذ منه قهراً ويعزر حسب ما يراه احلاكم، هذا إذا 

  مما كان اإلمام عادالً يصرف الزكاة يف مصارفها الشرعية، وال يأخذ أكثر

                                 
 ).٦٣ص: (كتاب الزكاة للمؤلف (١)



 
 
 
 

 
     ٩٨ 

  .)١( توجبه الزكاة، أما إن كان اإلمام ظاملاً فإنه ال يعزر وتؤخذ منه
  :األموال اليت جتب فيها الزكاة: ثامناً

  :جتب الزكاة يف أربعة أشياء
  :ـ الذهب والفضة وما يقوم مقامهما١

 فالذهب شرط زكاته أن حيول عليه احلول، وأن يبلغ نصاباً، فنصاب الذهب
اجب فيه ربع العشر، ففي كل عشرين دينـاراً نصـف   ، والوعشرون ديناراً

  . دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر
وقد ثبت يل أن العشرين ديناراً تساوي سبعني جراماً من الـذهب فيكـون   

  ).جرام١.٧٥(الواجب فيها 
فشروطها أن حيول عليها احلول وأن تبلغ النصاب، ونصاا مخس : أما الفضة

درمهاً، فيكون نصاا مائيت درهم، والواجب فيهـا   أواق، واألوقية أربعون
  . العشر كالذهب، ففي مائيت درهم مخسة دراهم وما زاد فبحسابه ربع

جراماً والواجـب  ) ٤٦٠(وقد ثبت يل أن نصاب الفضة باجلرامات يساوي 
  .جرام) ١١.٥(فيها ربع العشر وهو يساوي 

  :ولةإخراج زكاة الذهب والفضة بالعمالت الورقية املتدا
الفضة، وأراد أن خيرج زكاا بالعمالت  إذا ملك املسلم نصاباً من الذهب أو

  :الورقية املتداولة لزمه اآليت
  .أن يسأل عن سعر اجلرام من الذهب والفضة حال وجوب الزكاة عليه ـأ

                                 
 ).٧٦ - ٧٥ص: (كتاب الزكاة، للمؤلف ،) ٢/٤٣٥(املغين  (١)



 
 
 

 
٩٩ 

أن خيرج ربع العشر من حاصل ضرب سعر اجلرام يف النصاب مـن  ـ  ب
  .الذهب أو الفضة
  :ت املتداولةالنصاب بالعمال

قد يظن ظان أنه ما دام أنه ال ميلك ذهباً وال فضة، ال جتب عليه الزكاة؛ ألن 
هذا ظن فاسد، بل كـل مـن   : نقول له. النصوص الشرعية إمنا وردت فيها

جراماً من الفضـة  ) ٤٦٠(جراماً من الذهب أو) ٧٠(كان عنده ما يساوي 
%) ٢.٥(ع العشـر أي  فقد وجبت عليه الزكاة، فيزكي ما عنده بنسبة رب

  .جيب عليه اثنان ونصف يف املائة مما ميلكه من نقود: أي
  : املاشية ـ٢

  .واملراد ا هنا يمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم
  :شروط زكاة املاشية

  أن تبلغ النصاب فنصاب اإلبل مخس، والغنم أربعون شاة، والبقر ثالثون ـأ
  .بقرة، وما دون ذلك فال زكاة فيها

  .ب ـ أن حيول عليها احلول عند مالكها
  .ج ـ أن تكون األنعام سائمة، واملرد ا اليت ترعى أكثر العام

  .)١(د ـ أن ال تكون عاملة، وهي اليت يستخدمها صاحبها يف حرث وغريه
  
  

                                 
 ).٨١ص: (كتاب الزكاة، للمؤلف (١)



 
 
 
 

 
     ١٠٠ 

  جداول توضح نصاب زكاة األنعام والواجب إخراجها منها
  :جدول ببيان زكاة اإلبل

  الواجب  إىل  من
٥  
١٠  
١٥  
٢٠  
٢٥  
٣٦  
٤٦  
٦١  
٧٦  
٩١  

٩  
١٤  
١٩  
٢٤  
٣٥  
٤٥  
٦٠  
٧٥  
٩٠  
١٢١  

  شاة
  شاتان

  ثالث شياه
  أربع شياه

  )ما هلا سنة ودخلت يف الثانية(بنت خماض 
  )ما له سنتان ودخل يف الثالثة( ابن لبون 

  )ما مت له ثالث سنني ودخل يف الرابعة( حقه 
  )ما أمت أربع سنني ودخل يف اخلامسة(جذعة 

  بنتا لبون
  حقتان

  
  
  
  
  
  



 
 
 

 
١٠١ 

  :جدول ببيان زكاة البقر
  الواجب  إىل  من
٣٠  
٤٠  
٦٠  
٧٠  

٣٩  
٥٩  
٦٩  
٧٩  

  )ما كان له سنة كاملة(عجل تبيع 
  )ما مت له سنتان كاملتان(مسنة 
  تبيعان

  مسنة وتبيع
  :جدول ببيان زكاة الغنم

  الواجب  إىل  من
٤٠  
١٢١  
٢٠١  
٤٠٠  
٥٠٠  

١٢٠  
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٣٩٩  
٤٩٩  
٥٩٩  

  شاة
  شاتان

  ثالث شياه
  شياه أربع

  مخس شياه
  

  :ـ عروض التجارة٣
  .هي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح: أ ـ تعريفها

  :ب ـ شروط عروض التجارة
  .ـ امللك التام هلذه العروض ١
  .ـ بلوغ عروض التجارة النصاب، وذلك بتقوميها بأحد النقدين ٢



 
 
 
 

 
     ١٠٢ 

  ).١(ـ حوالن احلول على هذه العروض ٣
  :ض التجارةج ـ القدر الواجب يف عرو

  .)٢(جيب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف يف املائة
  :د ـ أنواع عروض التجارة

  :عروض التجارة نوعان
  ).ظر ا ارتفاع األسعارتأي اليت تباع وال ين: (مدارة

   ).وهي اليت ينتظر ا غالء األسعار: (وحمتكرة
كانت حمتكرة زكاها يـوم  فإن كانت مدارة فهي كما وضحناه سابقًا، وإن 

 .بيعها لسنة واحدة، ولو مكثت أعواماً عنده ينتظر ا غالء األسعار
  :الزروع والثمار ـ٤

  :أـ ما جتب فيه الزكاة من الزروع والثمار
واختلف يف غري . جتب زكاة الزروع والثمار يف احلنطة والشعري والزبيب والتمر

هور أهل العلم يرون وجوا يف غري هذه األربعة هل جتب ا الزكاة أم ال؟ مج
 جتب فيه، )٣(والذي نراه هو أن كل ما يكال ويقتات ويدخر. األربعة املذكورة

  .)٤(الزكاة وما عداه فال جتب
                                 

 ).٩٦ص: (كتاب الزكاة، للمؤلف (١)
 ).٩٧ص: (نفس املصدر السابق (٢)
أي ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به حال االختيار ال ) ويقتات ويدخر(معىن قول الفقهاء (٣) 

واجلوز وحنوه ألنه مما ال  الضرورة مثل احلنطة واألرز والذرة وحنوها فال زكاة يف اللوز والفستق
 .يقتات به الناس وكذلك ال زكاة يف التفاح واخلوخ وحنوه ألنه مما ال يدخر

 ).٩٧ص: (الزكاة، للمؤلف بكتا(٤) 



 
 
 

 
١٠٣ 

  :ب ـ نصاب زكاة الزروع والثمار
نصاب الزروع والثمار هي مخسة أوسق فأكثر فال جيب فيما دون ذلـك؛  

، وهي )١("سة أوسق من التمر صدقة ليس فيما دون مخ:" ذلك قوله ودليل  
  .كيلو جرام) ٦٧٥( تعادل

 :ج ـ تنبيهات يف زكاة الزروع والثمار
ـ   ـ١ وأن يفرك  ٠يشترط للحب والثمر أن يزهو الثمر ـ يصفر أو حيمر 

 .احلب، وأن يطيب العنب والزيتون
اليت تشرب من ( ـ إن كانت الزروع والثمار تسقى بال كلفة أي عثرية ٢

.        تسقى مباء العيون واألار؛ فالواجب ا العشر أو) رض بدون سقيماء األ
السواقي وحنوها؛ فالواجـب   وإن كانت تسقى بكلفة كأن تسقى بالدالء أو

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريـاً  "e: العشر، لقوله فيها نصف
  .)٢("وفيما سقي بالنضح نصف العشر العشر،

آلة ومرة بدوا فالواجب عليـه ثالثـة أربـاع    ـ من كان يسقي مرة ب٣
  .)٣(العشر

  :مسائل عامة يف الزكاة
  من كان له دين على مليء فيخرج زكاته إذا قبضه ملا مضى، :املسألة األوىل

                                 
  .)١٤٥٩( صدقة ذود مخس دون فيما ليس باب الزكاة، يف البخاري رواه (١)
 .عنهما اهللا رضي عمر بنا عن) ١٤٨٣... (يسقى فيما العشر باب الزكاة، يف رواه البخاري (٢)
 ).٢/٥٥٩: (املغين (٣)



 
 
 
 

 
     ١٠٤ 

واألفضل أن يزكيه قبل قبضه، وإن كان الدين على معسر فيزكيه إذا قبضـه  
  .)١(لسنة واحدة إذا حال عليه احلول

األوقاف اليت على جهة خريية عامة كاملسـاجد واملـدارس   : نيةاملسألة الثا
  .وحنوها ليس فيها زكاة

الدور والعقارات والسيارات واآلالت وحنوها إذا كانت معدة : املسألة الثالثة
للتجارة فتقدر قيمتها وفيها ربع العشر إذا حال عليها احلول، وإن كانـت  

  .)٢(إذا حال عليها احلول معدة لألجرة فالزكاة على األجرة ربع العشر
  .)٣( الدين ال مينع وجوب الزكاة يف األموال الظاهرة :سألة الرابعةامل

من مات ومل خيرج زكاته أخرجها الوارث من التركة قبل  :املسألة اخلامسة
  .)٤(قسمتها

من ملك قسطًا من الذهب مل يبلغ النصاب وآخـر مـن    :املسألة السادسة
عهما معا، فإذا بلغا نصابا زكامها معا كالً حبسابه، الفضة مل يبلغ النصاب جيم

كما جيزئ إخراج أحد النقدين عن اآلخر، وقيل بعدم ضم النقدين كالمهـا  
  .رمحه اهللا )٥(وهذا اختيار شيخنا حممد الصاحل العثيمني لآلخر،

                                 
 ).٧٩ص: (خمتصر الفقه اإلسالمي (١)
 ).٧٩ص: (السابق راملصد (٢)
هي يمة األنعام واحلبوب والثمار، أما األموال : األموال الظاهرةو). ٧٩ص:(السابق راملصد (٣)

 .الباطنة فهي النقدان وعروض التجارة
 ).٢/٤٦٦: (املغين (٤)
 ). ١٠٨ -٦/١٠٧: (املمتع يف شرح زاد املستنقع). ٦٠٤-٢/٦٠٣: (يناملغ (٥)



 
 
 

 
١٠٥ 

املراد به دفن اجلاهلية؛ فمن وجد يف داره مـاالً  : يف الركاز :سألة السابعةامل
نا من أموال اجلاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع مخسـه إىل الفقـراء    مدفو

  .)٢("يف الركاز اخلمس" e:لقوله .)١(واملساكني
هل يشترط للركـاز بلـوغ النصـاب وحلـول احلـول؟               :املسألة الثامنة

الصحيح الذي تعضده األدلة هو اعتبار النصاب كسائر الزكوات وعدم اعتبار 
  .)٣(عة واحدة، فأشبه الزروع والثماراحلول حلصوله دف
  :زكاة األسهم والسندات : املسألة التاسعة

  :تعريف األسهم والسندات: أوالَ 
هي حقوق مالية ميتلكها األفراد يف شركات أو مؤسسات ويقـبض   :األسهم

  .أرباحها حسب نظام املؤسسة أو الشركة
من قرض يف  هي تعهد مكتوب من جهة معينة بسداد مبلغ مقدر: السندات

  .تاريخ معني نظري فائدة مقدرة وهي حمرمة الشتماهلا على الربا
  كيف خترج زكاة األسهم والسندات؟: ثانياَ
  :صاحب األسهم خمري بني أمرين :ـ زكاة األسهم١

أن يزكي رأس ماله كل سنة، وإذا قبض الربح زكَّاه ملا مضى أو : األمر األول
  .لعام واحد على خالف بني أهل العلم

  أن يسأل رأس كل حول عن قيمة أسهمه ويزكيها حسب ما: األمر الثاين
                                 

 ).٢/٥٨٥: (املغين (١)
 )١٤٤٩(رواه البخاري  يف الزكاة ،باب يف الركاز اخلمس(٢) 
 ).٢/٦٠٤: (املغين (٣)



 
 
 
 

 
     ١٠٦ 

يفيده به القائمون على الشركة أو املؤسسة اليت ساهم فيها أو ما يفيده به أهل 
وزكاا زكاة النقدين إذا بلغت نصـابا  .  اخلربة سواء كانت راحبة أو خاسرة

  .)١()%٢، ٥(وهو ربع العشر 
  :ـ زكاة السندات٢

ا أن السندات هي ديون مؤجلة، وعلى ذلك تكون زكاا كما ذكرنا ذكرن
يف زكاة الدين؛ مبعىن أا إن كانت الديون على موسرين زكاها كغريها من 

أما إن كانت على معسـرين  . األموال املوجودة عنده إذا حال عليها احلول
  .فزكاا حني قبضها ملا مضى

  .يف املال املستفاد: املسألة العاشرة
واملراد املال املستفاد بربح جتارة أو نتاج حيوان فهذا يزكى بزكاة أصله، وال 

فإن كان املستفاد من غري ربح جتارة أو نتاج حيـوان  . يلتفت إىل احلول فيه
استقبل به إن كان نصابا حوالً كامالً مث زكاه، فمن وهب له مال أو ورثه ال 

  .زكاة فيه حىت حيول عليه احلول
  هل جيب إخراج الزكاة على الفورية؟: احلادية عشرة املسألة

الراجح وجوا على الفورية، فمىت بلغت النصاب وحال عليها احلول وجب 
  . أخراجها فورا؛ ألن األصل يف األوامر الفوريةُ

فمـثالً يف  . لكن هناك أمرا آخر، وهو أنه جيوز أن يؤخرها ملصلحة املستحق
يغتين الفقراء أو أكثرهم، لكن يف أيام الشـتاء  رمضان يكثر إخراج الزكاة و

                                 
 ).١٠٦ص: (الزكاة، للمؤلف بكتا (١)



 
 
 

 
١٠٧ 

اليت ال توافق رمضان يكونون أشد حاجة، ويقل من خيرج الزكاة فيها؛ فلهذا 
  :جها ولكن بشرطنياجيوز تأخريها للمصلحة املترتبة على إخر

  .أن يربزها عن ماله :األول
  . أن يكتب وثيقة يبني فيها ذلك :الثاين

 الزكاة هو التحري من أجـل أن يتعـرف علـى    وأيضا مما جيوز فيه تأخري
  .)١(مستحقيها؛ وذلك نظرا لضياع األمانة يف وقتنا احلاضر

  :مصارف الزكاة: تاسعا
  .بيان من تصرف هلم، ومبعىن آخر بيان املستحقني هلا: املراد مبصارف الزكاة

  :وقد حدد اهللا تعاىل املستحقني هلا وقصر االستحقاق بني مثانية، وهم
  .     ـ املساكني٢.                                لفقراءـ ا١
  .ـ املؤلفة قلوم٤.                        ـ العاملون عليها٣
  .ـ الغارمون٦.                           ـ يف الرقاب٥
  .ـ ابن السبيل٨.                          ـ يف سبيل اهللا٧

  :الفقراء: أوالً
ن ال جيد شيئاً أصالً، وقيل من له أدىن شيء من املال، ولكنه ال هو م: الفقري
  . يكفيه

واملعترب يف الفقر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يعولـه،  
واملعترب أيضاً ليس فقط ما يكفيه لألكل والشرب والسكن والكسوة ، بـل  

                                 
 ).١٩٠-٦/١٨٩: (يف شرح زاد املستنقع عاملمت (١)



 
 
 
 

 
     ١٠٨ 

عنـده مـا   يشمل حىت اإلعفاف، فلو فرض أن اإلنسان حمتاج إىل الزواج و
يكفيه ألكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه من املهر فإنه 

  .)١(يعطى من الزكاة ما يكفيه ولو كان كثرياً
  :  مسألة يف الفقري

لو أن رجالً قادراً على التكسب ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ لطلب العلم 
  هل يعطى من الزكاة؟ 

  ).٢(علم نوع من اجلهاد يف سبيل اهللانعم يعطى من الزكاة؛ ألن طلب ال
  :املساكني: ثانياً

هو من كان أخف فقراً من الفقري، ولكن ما عنده ال يكفيه لسـد  : املسكني
علـى   ليس املسكني الذي يطوف: "بقوله eحاجته، وقد بينه رسول اهللا 

الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن املسكني الذي ال جيد 
واملسكني . )٣(" يغنيه، وال يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناسغين

  .يتبع الفقري يف احلكم
  :العاملون عليها:ثالثاً

  وهم الذين يبعثهم اإلمام جلباية الصدقات؛ فهؤالء يعطيهم اإلمام ما يكفيهم

                                 
 ).٦/٢٢٠: (املمتع (١)
 ).١٠٥ص: (االختيارات البن تيمية ،) ٣/٣١٠: (الروض املربع مع حاشية ابن قاسم (٢)
، ومسلم يف الزكاة، باب )١٤٧٩(رواه البخاري يف الزكاة، باب ال يسألون الناس إحلافا  (٣)

 ).٢٤٤٠(املسكني الذي ال جيد غىن 



 
 
 

 
١٠٩ 

هم وأعوام مدة ذهام وإيام، فهؤالء يعطون من الزكاة أجر عملهم وإن 
  .نوا أغنياء غري حمتاجنيكا

  :املؤلفة قلوم:رابعاً
  وهؤالء هم السادات املطاعون يف عشائرهم؛ فهم الذين يطلب تأليف قلوم

  :على أمور ثالثة، وهي
رجاء إسالمه حبيث يكون كافراً فريجى إسالمه، أما إن كان ال يرجـى   أـ

رائن منها إسالمه فال يعطى من الزكاة، ويعرف من يرجى إسالمه ببعض الق
  .أن نعرف أنه مييل للمسلمني أو أنه يطلب كتباً أو ما شابه ذلك

مبعىن أن يكون شريراً علـى املسـلمني وعلـى     أن يرجى كف شرهب ـ  
  .أمواهلم وأعراضهم، فيعطى لكف شره

أن يرجى بعطيته قوة إميانه، كأن يكون رجالً ضعيف اإلميان عنـده  ج ـ   
  .قوى إميانهيف بعض الواجبات، فيعطى لي اون

  :وهم على أنواع :الرقاب: خامساً
املكاتبون وهم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطى من الزكـاة  أ ـ   

  .ليكون حراً بعد ذلك
فيعطى من الزكـاة   يف أيدي أعداء املسلمني أن يكون مسلماً وأسرياًب ـ  

  .لفك أسره
  .أن يكون رقيقاً فيشترى ليعتقج ـ 
  :الغارمون: سادساً



 
 
 
 

 
     ١١٠ 

ويتعذر عليه . وهو املدين الذي حتمل ديناً يف غري معصية اهللا ورسوله :الغارم
  . تسديده فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه

  :والغارمون نوعان 
  إلصالح ذات البني، وهو أن يكون بني مجاعة وأخرى عداوة وفتنة، :األول

أنا ألتزم : فيقولفيصلح بينهما، لكن قد ال ميكن من اإلصالح إال ببذل املال، 
ويوافقون على ذلك، فيعطى . لكل واحد منكم بكذا من املال بشرط الصلح

   .هذا الرجل من الزكاة ما يدفع به هذه العداوة ولو كان غنياً
الغارم لنفسه مع الفقر أي لشيء خيصه مع الفقر فهنا فقره للعجز عن  :الثاين

  .الوفاء وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله
   :يف إبراء الغرمي الفقري بنية الزكاة: لةمسأ

هذه املسألة صورا رجل له مدين فقري يطلبه مببلغ معني، وكان الدائن عليه 
من الزكاة نفس املبلغ الذي هو على الغرمي، فهل يسقط الدائن املبلغ الـذي  

  على املدين بنية الزكاة؟  هو
وإعطاء، وألن هـذا   الصحيح أنه ال جيوز وال جيزئ ذلك؛ ألن الزكاة أخذ

  . مبرتلة إخراج اخلبيث من الطيب
  : يف سبيل اهللا: سابعاً
الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعينهم على اجلهاد يف سـبيل اهللا، فهـؤالء    وهم

وقد أدخل بعض أهل العلم أعمال اخلري والرب مما هـو يف  . يعطون من الزكاة
ولبينته سنة . قرآن الكرميسبيل اهللا؛ وهذا فيه نظر؛ إذ لو كان صحيحا لبينه ال



 
 
 

 
١١١ 

، فالصحيح هو قصره على ااهدين يف سبيل اهللا وكل ما يعني على eالنيب
  .)١(اجلهاد يف سبيل اهللا وما عداه فال

  :ابن السبيل: ثامناً
وابن السبيل هو املسافر املنقطع به وليس معه ما يوصله إىل بلده، فيعطى من 

غنيا يف بالده، نظرا ملا عرض له من  الزكاة ما يسد حاجته يف غربته وإن كان
 مباحـا؛ ألن سـفر   الفقر يف حال سفره وانقطاعه بشرط أن يكون السفر

  .املعصية فيه إعانة على الشر
  : من ال جيوز إخراج الزكاة هلم 

  .ـ األغنياء ١
ـ الكفار؛ وذلك ألن يف صرفها هلم إعانة هلم على كفـرهم وإقـرارهم   ٢

  .عليه
، فقته كالزوجة واآلباء واألمهات واألجداد واجلـدات ـ من جتب عليه ن٣

  .وال إىل الفروع من األوالد وأوالد األوالد
بنو هاشـم  : وقيل، وهم بنو هاشم وبنو عبد املطلب rـ آل بيت النيب ٤

  .فقط
  
  
  

                                 
 ).١١٥ص: (كتاب الزكاة، للمؤلف ،) ٢٤٢-٦/٢٤١: (املمتع (١)



 
 
 
 

 
     ١١٢ 

  زكاة الفطر
  : حكمها 

فـرض  : " لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما، أا واجبة على أعيان املسلمني
زكاة الفطر يف رمضان صاعاً من متر أو صاعاً من شعري علـى   r رسول اهللا

  .)١("العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني 
  : احلكمة يف تشريعها

ليشـاركوا  ، ـ أا إحسان للفقراء وكف هلم عن السؤال يف أيام العيـد ١
  .األغنياء يف فرحهم وسرورهم

  .ل يف صيامه من نقص ولغو وإمثـ فيها تطري للصائم مما حيص٢
  :وقت إخراجها
ووقـت  ، وقت جـواز : وأوقات إخراجها، حبلول ليلة العيد اجيب إخراجه

  .فضيلة
أمـا وقـت   ، قبل يوم العيد بيوم أو يـومني  افهو إخراجه: أما وقت اجلواز

  .وهو من بعد صالة فجر يوم العيد إىل قبيل صالة العيد: الفضيلة
ولكن هل هـي  . ع زكاة الفطر للفقراء واملساكنيتدف: مصارف زكاة الفطر

  خاصة بفقراء بلد املزكي؟ 
  .الصحيح أنه جيوز نقلها حتقيقاً للمصلحة العامة للمسلمني 

                                 
، ومسلم يف الزكاة، باب زكاة )١٥٠٣(البخاري يف الزكاة، باب فرض صدقة الفطر  رواه (١)

 ).٩٨٤(الفطر على املسلمني 



 
 
 

 
١١٣ 

  هل جيوز إخراج القيمة يف زكاة الفطر ؟ 
الصحيح أنه ال جيوز إخراج القيمة يف زكاة الفطر ؛ ألا عبادة مفروضة من 

  .)١(جها من غري اجلنس املعنيفال جيوز إخرا، جنس معني 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).٢٢٨ص: (جمالس شهر رمضان ـ للشيخ حممد بن عثيمني (١)



 
 
 
 

 
     ١١٤ 

  الصيام: املبحث الرابع
  :ويشتمل على ما يأيت

  .ـ الصيام١
  .ـ تعريف الصيام يف اللغة٢
  .ـ تعريف الصيام يف االصطالح٣
  .ـ مكانة الصيام يف اإلسالم٤
  .ـ فضائل الصيام٥
  .ـ دليل وجوب الصوم٦
  .ـ على من جيب الصوم٧
  .أحكامهاـ رؤية هال رمضان و٨
  .ـ األعذار املبيحة للفطر٩

  .ـ مفسدات الصوم١٠
  .ـ آداب الصيام١١
  .ـ اآلداب الواجبة١٢
  .ـ اآلداب املستحبة١٣
  .ـ صالة التراويح١٤
  .ـ صوم التطوع١٥
  .ـ اآلثار املترتبة على صوم النافلة١٦
  

  
  



 
 
 

 
١١٥ 

  الصيام
ة من شرع اهللا الصيام، وجعله رابع أركان اإلسالم، وجاءت النصوص الكثري

الكتاب والسنة تبني أحكامه وتوضح معامله بصورة واضحة وضوح الشمس 
يف رابعة النهار، وسنقف مع طرف مما يتعلق بالصيام يف هذه الصفحات 

  :التالية
  :تعريف الصيام يف اللغة

الصوم يف اللغة يطلق على الكف عن الشيء، واالمتناع والترك، ومنه قولـه  
نذَرت للرحمنِ صوماً فَلَـن أُكَلِّـم الْيـوم     إِني(:تعاىل حكاية عن مرمي

  .)١()إِنسِ
أمسك عن الطعام والشراب والنكاح، : صام صوما وصياما: )٢(قال أهل اللغة

  .صائم إلمساكه عن العلف: ومنه قيل للفرس
فهو اإلمساك بنية التعبد هللا عن أشياء خمصوصة يف زمن معني  :أما يف الشرع
وكُلُوا  (:يدل على ذلك قوله تعاىل  .صوص بشروط خاصةمن شخص خم

 رِ ثُمالْفَج نم دواَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشو
  .)٣()أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ

  طوالصوم ال يصح إال بنية ومن طلوع الفجر إىل غروب الشمس بشرو

                                 
 .٢٦اآلية : سورة مرمي (١)
 ).صوم(انظر القاموس احمليط ، لسان العرب، مادة  (٢)
 .١٨٧اآلية : سورة البقرة (٣)



 
 
 
 

 
     ١١٦ 

  . خاصة ال يصح الصيام إال ا
  :مكانة الصيام يف اإلسالم

ـ الصيام أحد أركان اإلسالم اخلمسة، وهو من أفضل العبادات؛ ألن اهللا ١
كل عمل ابن آدم له إال الصـوم؛  :"اختصه لنفسه، فقال يف احلديث القدسي

  .)١(.."فإنه يل، وأنا أجزي به
يه عنصر املراقبة الصادقة يف ضمري ـ الصوم سر بني العبد وخالقه، يتمثل ف٢

املؤمن؛ إذ ال ميكن أن يتطرق له الرياء حبال؛ فهو يريب يف املؤمن مراقبـة اهللا  
  .)٢(وخشيته؛ وتلك غاية نبيلة وهدف سام تقصر دونه مطامع كثري من الناس

ـ أنه يعود األمة النظام واالحتاد وحب العدل واملسـاواة، ويكـون يف   ٣ 
الرمحة وخلق اإلحسان، كما يصون اتمع مـن الشـرور   املؤمنني عاطفة 

  .واملفاسد
ـ أن الصيام جيعل املسلم يشعر وحيس بآالم أخيه، فيدفعه ذلك إىل البذل ٤

  .واإلحسان إىل الفقراء واملساكني، فتتحقق بذلك احملبة واألخوة بني املسلمني
ـ الصيام تدريب عملي على ضبط النفس وحتمـل املسـؤولية وحتمـل    ٥

  .املشاق
  

                                 
، ومسلم يف الصيام باب حفظ اللسان )١٨٩٤(رواه البخاري يف الصوم، باب فضل الصوم  (١)

 ).١١٥١(للصائم 
 ).١٤ص: (كتاب الصيام، للمؤلف (٢)



 
 
 

 
١١٧ 

  :فضائل الصيام
حنمد اهللا أنه ال ختلو عبادة من العبادات اليت يتعبد ا املسلم لربه سبحانه من 

  .فضائل؛ فللصالة والزكاة فضائل، وكذا للحج، وكذلك الصوم
  :فمن فضائل الصوم

أنه وقاية لإلنسان من الوقوع يف اإلمث، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ـ ١
الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفـث  : "لقا rرسول اهللا 

والذي نفسي . إين صائم، مرتني: وال جيهل، وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل
بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، يتـرك طعامـه   

  .)١("وشرابه من أجلي، الصيام يل، وأنا أجزي به، واحلسنة بعشر أمثاهلا
مسعت رسول : عن حذيفة رضي اهللا عنه قال: للذنوب واآلثام أنه تكفريـ ٢

فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تكفرها الصـالة والصـيام   : "يقول rاهللا 
  .)٢( "والصدقة

عن سـهل  . أنه خصه اهللا تعاىل بباب ال يدخل منه أحد إال الصائمونـ ٣
الريـان،  : له إن يف اجلنة باباً يقال:"rقال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال

أيـن  : يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم، يقـال 

                                 
، ومسلم يف الصيام باب فضل الصيام )١٨٩٤(رواه البخاري يف الصوم باب فضل الصوم (١) 

)١١٥١( 
ومسلم يف الفنت وأشراط ) ٧٠٩٦(كموج البحر  رواه البخاري يف الفنت باب الفنت اليت متوج(٢) 

  ).٧٤٥٠(الساعة باب يف الفنت اليت متوج كموج البحر 



 
 
 
 

 
     ١١٨ 

الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلـق فلـم   
  .)١("يدخل منه أحد

  :دليل وجوب الصوم
صيام رمضان أحد أركان اإلسالم وفرض من أهم فرائض اهللا معلـوم مـن   

ه بني املسلمني، وقد دل على فرضـيته الكتـاب   الدين بالضرورة جممع علي
  .والسنة واإلمجاع

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام ( :قوله تعاىل: أما الكتاب فدليلة
: إىل قوله )أَياماً معدودات*كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

)لونَوكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْم٢()ت(.  
قـال  : فمن ذلك حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال:  السنةأما 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً : بين اإلسالم على مخس:"rرسول اهللا
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيـت اهللا  رسول اهللا وإقام الصالة، 

  .)٣("احلرام ملن استطاع إليه سبيال
فقد أمجعت األمة على أن الصيام ركـن مـن أركـان     :أما دليل اإلمجاع

  اإلسالم، وأنه معلوم من الدين بالضرورة، بل وأمجعوا على أن من أنكر

                                 
، ومسلم يف الصيام باب فضل الصيام )١٨٩٦(رواه البخاري يف الصوم باب الريان للصائمني (١) 

)٢٧٦٦.( 
 .١٨٥-١٨٣اآليات : سورة البقرة (٢)
 .)٩٩ص(سبق خترجيه  (٣)



 
 
 

 
١١٩ 

  .)١(وجوبه كفر
  على من جيب الصوم؟

  .لم بالغ عاقل مقيم قادر خال من املوانعجيب صيام رمضان على كل مس
خرج به الكافر، فال جيب عليه الصوم، وال يصح ) على كل مسلم(: فقولنا

منه؛ ألنه ليس أهالً للعبادة، ومىت أسلم لزمه الصيام من حـني إسـالمه وال   
خرج به ضده، وهو فاقد العقل كـانون  ) عاقل( :وقولنا. يقضي ما مضى

) هو الذي بلغ من السن عتياً وصار خيلط يف كالمهو( ريواملعتوه وكذا املهذ
خرج به الصغري الذي مل يبلغ، وذلك لرفع القلم ) بالغ(: وقولنا .املخرف أو

  .عنه حىت يبلغ
  :وحيصل البلوغ بواحدة من ثالث

  .إنزال املين من احتالم أو غريهـ ١
  .نبات شعر العانةـ ٢
  .)٢(بلوغ متام مخسة عشر سنةـ ٣
  . متام مخسة عشر سنةبلوغ ـ ٤
  .وهو خاص باملرأة وهو نزول دم احليضـ  ٥

  ضده املسافر، فال جيب عليه الصوم، بل هو خمري بني الفطر) مقيم( :وقولنا
  خرج به العاجز على) قادر(: وقولنا .عليه والصيام، واألفضل له فعل األيسر

                                 
 ).٤/٣٢٤: (املغين ،) ٦/٢٤٨: (اموع ،) ٢/٧٥: (نائعبدائع الص رانظ (١)
 ).٣٣٢/ ٦: (للشيخ حممد الصاحل العثيمني" املمتع يف شرح زاد املستنقع"(٢)



 
 
 
 

 
     ١٢٠ 

ن، والكبري الصيام ملرض أو كرب، فال جيب عليه الصيام، بل يقضيه بعد رمضا
أي خالٍ من موانـع  ) خال من املوانع( :وقولنا.  يطعم عن كل يوم مسكيناً

  .)١(كاحليض والنفاس للمرأة: الصوم
  :رؤية هالل رمضان وأحكامها

  .يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: أوالً
  .رؤية هالله: األول
  .إمتام شعبان ثالثني يوماً: الثاين
  ل رمضان؟مب تثبت الرؤية هلال: ثانياً

تثبت رؤية هالل رمضان بشهادة عدل وخروجه بشهادة اثنني، ويشـترط  
لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغاً عاقالً مسلماً موثوقـاً خبـربه   

  . )٢(ألمانته وبصره
  :صيام يوم الشك: ثالثاً

غري  يوم الشك هو ليلة الثالثني من شعبان إذا مل ير فيها اهلالل لغيم أو قتر أو
والصحيح من أقوال أهل العلم وجوب الفطر فيه حال الغيم والقتـر  .َ ذلك

  شعبان عدةفأكملوا : "rولقوله )٣("فإن غم عليكم فاقدروا له:"rلقوله 
                                 

 ).٢/٣٠٨: (السيل اجلرار ،) ٢/٧٣: (بدائع الصنائع ،) ١/٢٧٤: (بداية اتهد رانظ (١)
 ).٤٧ص: (الصيام، للمؤلف بكتا (٢)
 واسعاً كله رأى ومن؟ رمضان شهر أو، رمضان: يقال هل صوم،بابال يف رواه البخاري(٣) 

 إذا وأنه اهلالل لرؤية والفطر، اهلالل لرؤية رمضان صوم وجوب الصوم،باب يف ومسلم) ١٩٠٠(
  ).٨) (١٠٨٠( يوماً ثالثني الشهر عدة أكملت آخره أو أوله غم



 
 
 

 
١٢١ 

  .)١("ثالثني
  :األعذار املبيحة للفطر

من فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ (: قال اهللا تعاىل: ـ السفر١
رامٍ أُخفهذا نص صريح يف إباحة الفطر للمسافر وأن عليه القضاء بقدر . )٢()أَي

  .األيام اليت أفطرها
فَاتقُوا  (: لقوله تعاىل :ـ العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً ال يرجى زواله٢

  متطَعـتـا اسم فْسـاً إِالَّ    الَ(: وقولـه تعـاىل  . )٣()اللَّهن اللَّـه كَلِّـفي 
  .)٥(ولكنه مىت أفطر وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً.)٤()وسعها

املريض مرضاً يرجى برؤه كمريض السرطان أو الفشل الكلوي وحنوهم ـ ٣
ممن ال يرجى شفاؤهم إال أن يشاء اهللا تعاىل فهؤالء رخص هلم الشارع الفطر، 

  :وهذا القسم له ثالث حاالت. وأوجب عليهم القضاء
  .أن ال يشق عليه الصوم وال يضره، فيجب عليه الصوم: لة األوىلاحلا

أن يشق عليه الصوم وال يضره، فيفطر وال ينبغي له الصوم، ألنه  :احلالة الثانية
  .خروج عن رخصة اهللا تعاىل وتعذيب لنفسه

                                 
 وإذا فصوموا اهلالل رأيتم إذا(  لمس و عليه اهللا صلى النيب قول باب رواه البخاري يف الصوم، (١)

 ).١٩٠٩( ) فأفطروا رأيتموه
 .١٨٤اآلية : البقرة ةسور (٢)
 .١٦اآلية : التغابن ةسور (٣)
 .٢٨٦اآلية : البقرة ةسور (٤)
 ).١/١٨٠: (فتح القدير ،) ١/٢١٥: (تفسري ابن كثري (٥)



 
 
 
 

 
     ١٢٢ 

  أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر، وال جيوز له الصوم،  لقوله  :احلالة الثالثة
  .)١()ال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماًو(: تعاىل

حيرم على احلائض والنفساء الصوم، ولو صامتا مل يصح : ـ احلائض والنفساء٤
  .)٢(منهما، وجيب عليهما القضاء بعدد األيام اليت أفطرتا فيها

ل رسول قا: حيث أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال: أما دليل عدم صيامها
أمـا    ). ٣("أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؛ فذلك نقصان دينها:"rاهللا

وحديث  . )٤()فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر (: قوله تعاىل: دليل وجوب القضاء عليها
فنؤمر بقضاء  rكنا حنيض على عهد رسول اهللا : "عائشة رضي اهللا عنها وفيه

  .)٥("الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة

  :وهلما ثالث حاالت: ـ احلامل واملرضع٥
إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا، ودليل ذلـك   :احلالة األوىل

إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة والصوم، وعن احلبلى واملرضع  : "rقوله
  .)٦("الصوم

                                 
 .٢٩اآلية: سورة النساء (١)
 ).٢٥/٢٢٠: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (٢)

،ومسلم، كتاب اإلميان باب ) ٣٠٤(رواه البخاري كتاب احليض، باب ترك احلائض للصوم (٣) 
 ).٨٠(بيان نقصان اإلميان 

 .١٨٥اآلية: سورة البقرة (٤)
،ومسلم كتاب احليض باب ) ٣٢١(رواه البخاري يف احليض، باب ال تقضى احلائض الصالة (٥) 

 ).٣٣٥(وجوبه تضاد الصوم 
،وصححه األلباين يف صحيح سنن ) ٢٤٠٨(اود يف الصيام باب يف الصوم يف السفر رواه أبو د (٦)

 ).٢٠٨٣(أيب داود برقم 



 
 
 

 
١٢٣ 

  ىإذا خافتا على ولديهما فقط لزمهما مع القضاء الكفارة عل :احلالة الثانية
  .الصحيح من كالم أهل العلم 

  أن ختافا على نفسيهما فقط، فتقضيان فقط يعين ال زيادة على: احلالة الثالثة
  .)١(ذلك 

  :مفسدات الصوم
  :يفسد الصوم حبصول أحد هذه املفسدات السبع

  .ـ اجلماع١
  .ـ إنزال املين٢
  .ـ األكل والشرب عمدا٣ً
يث يستغين عـن األكـل   ـ ما كان مبعىن األكل والشرب كحقن الدم حب٤

  .والشرب، وكذا اإلبرة املغذية
علـى   ـ القيء عمداً، أما إذا خرج القيء من غري اختياره فإنه ال يـؤثر ٥

  .صيامه
، وهي شرط اجللد املتصل قصداً إلخراج الدم من اجلسد دون ةـ احلجام٦

  .العروق
  .)٢(ـ خروج دم احليض والنفاس٧

  .تحبةللصوم آداب واجبة ومس  :آداب الصيام

                                 
 ).٣٦١ -٦/٣٦٠: (املمتع شرح زاد املستنقع (١)
 ).١٠٨-٩٩ص: (كتاب الصيام، للمؤلف: انظر (٢)



 
 
 
 

 
     ١٢٤ 

  :اآلداب الواجبة هي
ـ أن جيتنب الصائم الكذب؛ ألنه حمرم يف كل وقت، ويف وقت الصـيام  ١

  .ـ أن جيتنب الصائم الغيبة٢.                 أشد حترمياً
بغيـة حصـول   . ـ اجتناب النميمة، وهي نقل الكالم من شخص آلخر٣

  .اإلفساد بينهما؛ فهي من كبائر الذنوب
  .يع املعامالت من بيع وإجارة وصناعة وغري ذلكـ اجتناب الغش يف مج٤
من مل يدع :"rـ اجتناب الصائم شهادة الزور؛ ألا مما ينايف الصوم لقوله٥

  .)١(قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
  :اآلداب املستحبة للصائم

ـ :"rيسن للصائم التسحر، لقوله: ـ السحور١ حور تسحروا؛ فإن يف الس
  .)٢("بركة

؛ فعن زيد بن ثابـت  rـ تأخريه أي تأخري السحور؛ ألنه ثابت من فعله ٢
كم : قال أنس بن مالك لزيد" مث قام إىل الصالة rتسحرنا مع النيب:    "قال

  .)٣("قدر مخسني آية:"كان بني األذان والسحور؟ قال
  

                                 
 ).١٩٠٣(رواه البخاري يف الصيام ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم  (١)
،ومسلم يف الصيام باب فضل ) ١٩٢٣(رواه البخاري يف الصوم ،باب بركة السحور  (٢)

 ).١٠٩٥(السحور 
، ومسلم يف الصيام )١٩٢١(رواه البخاري يف الصوم باب قدركم بني السحور وصالة الفجر(٣) 

 ).١٠٩٧(باب فضل السحور 



 
 
 

 
١٢٥ 

  .)١())ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر((  rتعجيل الفطر لقوله  -٣
  .حفظ اللسان عن فضول الكالم -٤
غض البصر عما حرم اهللا، ألن للعني صياماً كسائر اجلوارح وصـيامها   -٥

  .غضها عن احلرام
  .)٢(كثرة قراءة القرآن والذكر الدعاء والصالة والصدقة -٦
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                 
صيام باب فضل السحور ومسلم يف ال) ١٩٥٧(رواه البخاري يف الصوم باب تعجيل الفطر (١) 

)١٠٩٨.( 
كتاب الصيام، : وانظر). ٤/١٠٧: (نيل األوطار ،) ٦/٣٥٩: (اموع ،) ٦/٥٤١: (ياحملل (٢)

 ).١٣٠ص: (للمؤلف



 
 
 
 

 
     ١٢٦ 

  صالة التراويح
ـ   تمر صالة التراويح سنة للرجال والنساء، تؤدى عقب صالة العشـاء، ويس

  .وقتها إىل آخر الليل، وتصلى مجاعة وفرادى، واجلماعة أفضل
من قام رمضان إميانَا واحتسابا غفر له ما تقدم .... :"rقوله ودليل فضلها

  . ) ١("من ذنبه
أرجح األقوال فيها أا إحدى عشرة ركعـة أو ثـالث    :أما عدد ركعاا

لك حديث عائشـة  عشرة ركعة مع طول القيام والركوع والسجود، دليل ذ
ما كان :" يف رمضان، فقالت rرضي اهللا عنها حني سألت عن صالة النيب

يزيد يف رمضان وال يف غريه عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً ال تسـل  
عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعاً فال تسل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي 

  .  )٢("ثالثاً
كانـت  : باس رضي اهللا عنه قـال أما كوا ثالث عشرة ملا جاء عن ابن ع

  .)٣("ثالث عشرة ركعة يعين بالليل: "rصالة النيب
  
  

                                 
 )٢٠١٠(رواه البخاري يف كتاب صالة التراويح باب فضل من قام رمضان (١)
،ومسلم يف )١١٤٧(لم رواه البخاري يف كتاب التهجد باب قيام النيب صلى اهللا عليه وس(٢) 

  ).٧٣٨(كتاب صالة املسافرين باب صالة الليل 
، ومسلم )١١٣٨(رواه البخاري يف التهجد باب كيف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم (٣) 

 ).٧٦٤(كتاب صالة املسافرين، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه 



 
 
 

 
١٢٧ 

  صوم التطوع
  :واملراد به الصوم املندوب، الذي وردت النصوص باستحبابه، وهو

من صام رمضان، مث أتبعه ستا من :"rـ صيام ستة أيام من شوال، لقوله١
  .)١("شوال كان كصيام الدهر

صيام يوم عرفة يكفـر السـنة   :"r احلاج، لقولهـ صيام يوم عرفة لغري٢
  .)٢("املاضية والباقية

يف صـيام يـوم    rـ صيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده لقوله٣
  .)٣("يكفر السنة املاضية: "عاشوراء

الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر مـن  : ـ صيام أيام البيض، وهي٤
ثة أيام من كل شهر صوم الـدهر  صوم ثال: "يف فضلها rكل شهر، لقوله

  .)٤("كله
ثنني تعرض األعمال يومي اال: "rثنني واخلميس، لقولهم يومي االـ صو٥

  .)٥("واخلميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

                                 
 ).١١٦٤(ل رواه مسلم يف الصيام باب استحباب صيام ستة أيام من شوا (١)
 ).١١٦٢(رواه مسلم يف الصيام باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر  (٢)
 ).١١٣٤(برقم  رواه مسلم يف الصيام باب أي يوم بصيام عاشوراء(٣) 
ومسلم يف الصيام، باب النهي ) ١٩٧٩(رواه البخاري يف الصوم باب صوم داود عليه السالم (٤) 

 )١١٥٩(عن صوم الدهر 
، وصححه األلباين يف )٧٤٧(الترمذي يف الصوم باب ما جاء يف صوم االثنني واخلميس رواه  (٥)

 )٤/١٠٣(اإلرواء 



 
 
 
 

 
     ١٢٨ 

أفضل الصيام بعد : "rـ اإلكثار من الصيام يف شهري شعبان واحملرم لقوله٦
مل يكـن  : "رضي اهللا عنـها ولقول عائشة .  )١(..."رمضان شهر اهللا احملرم 

  .)٢(..."يصوم من شهر أكثر من شعبان rالنيب
أحب الصيام إىل اهللا صيام داود عليه :"rـ صيام يوم وإفطار يوم، لقوله ٧

  .)٣("السالم، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً
  :اآلثار املترتبة على صوم النافلة

عد رمضان عالمة علـى  ـ أنه مما يتقرب به العبد لربه؛ ألن معاودة الصيام ب١
  .قبول العمل إن شاء اهللا

ألن صيام : ـ الصيام بعد رمضان عالمة على شكر العبد لربه سبحانه وتعاىل٢
رمضان إمياناً واحتساباً يوجب مغفرة الذنوب قبله، ولذا شرع الصيام بعـده،  

  .شكراً هللا على هذه النعمة
عة مستمر وأن احليـاة  ـ صيام النافلة عهد من املسلم لربه بأن موسم الطا٣

  .كلها عبادة
  .ـ نافلة الصوم سبب يف حمبة اهللا لعبده وإجابة دعائه وتكفري سيئاته٤

  .أسأل اهللا تعاىل أن يضاعف لنا األجر، وأن يرمحنا برمحته إنه مسيع قريب جميب
  

                                 
 .).١١٦٣(رواه مسلم يف الصيام، باب صوم احملرم  (١)
 ).١٩٧٠(رواه البخاري يف الصوم، باب صوم شعبان (٢) 
ومسلم يف ) ٣٤٢٠(د رواه البخاري يف الصوم، باب الصيام أحب الصيام إىل اهللا صيام داو (٣)

 ).٢٧٩٦... (الصوم ،باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به



 
 
 

 
١٢٩ 

  احلج: املبحث اخلامس
  :ويشتمل على ما يأيت

  .ـ احلج١
  .ـ تعريف احلج٢
  .هـ األصل يف مشروعيت٣
  .ـ فضائل احلج٤
  .ـ أهداف احلج٥
  .ـ شروط احلج٦
  .ـ مواقيت احلج٧
ـ بعض املسائل املهمة ٨

  .للمواقيت
  .ـ مناسك احلج١٣
  .ـ اإلحرام١٤
ـ تعريف اإلحرام ١٥

  .وحكمه
  .ـ أنواع اإلحرام١٦
  .ـ واجبات اإلحرام١٧

  .ـ سنن اإلحرام١٨. 
  .ـ حمظورات اإلحرام١٩
  .ـ التلبية٢٠
  .ـ معناها٢١
  .حكمها ـ٢٢
  ـ الطواف٢٣

  .ـ حكمه٢٥
  .ـ شروط الطواف٢٦
  .ـ سنن الطواف٢٧
  .ـ السعي٢٨
  .ـ حكمه٢٩
  .ـ شروطه٣٠
  .ـ الوقوف بعرفة٣١
  .ـ حكمه٣٢
  ـ حكم من فاته الوقوف ٣٣
  .ـ املبيت مبزدلفة٣٤
  .ـ حكم املبيت مبزدلفة٣٥
  ـ حكم من ترك املبيت ٣٦
  .ـ رمي اجلمرات٣٧
  .ـ حكمه٣٨
  ـ وقت الرمي٣٩
  .ـ مسألة٤٠
  .ـ شروط رمي اجلمار٤١
  .ـ حكم اإلنابة يف الرمي٤٢
  .ـ احللق أو التقصري٤٣
  .ـ حكمهما٤٤

  

  .ـ زمان احللق٤٥
ـ مسائل احللق ٤٦

  .والتقصري
  .ـ ذبح اهلدي٤٧
  .ـ املراد به٤٨
  .ـ أقسام اهلدي٤٩
  .ـ شروط اهلدي٥٠
  .ـ املبيت مبىن٥١
  .ـ حكمه٥٢
ـ عمن يسقط املبيت ٥٣
  .مبىن
  .بيت املطلوبـ امل٥٤
ـ أخطاء يقع فيها بعض ٥٥

  .احلجاج
  .ـ العمرة وأحكامها٥٦
  .ـ تعريف العمرة٥٧
  .ـ حكم العمرة٥٨
  .ـ صفة العمرة٥٩
  .ـ أركان العمرة٦٠
  ـ واجبات العمرة٦١



 
 
 
 

 
     ١٣٠ 

  احلج
  . القصد :يف اللغة احلج

يف زمن خمصوص بنية ألداء املناسك من  هو قصد البيت احلرام :ويف الشرع
  .)١(ووقوف بعرفة وغريهاطواف وسعي 

  :األصل يف مشروعيته
  .جاءت نصوص الكتاب والسنة على فرضيته، وانعقد إمجاع األمة على ذلك

وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت من اسـتطَاع  (: قوله تعاىل: فمن أدلة الكتاب
  .)٢()عالَمنيإِلَيه سبِيالً ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عن الْ

قال رسول : حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: ومن أدلة السنة
وكذا حـديث أيب   ..)٣( وذكر منها احلج "بين اإلسالم على مخس:"rاهللا 

أيها الناس قد فرض ": فقال rخطبنا رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال
رسول اهللا؟ فسـكت   ياأكل عام : ، فقال رجل"اهللا عليكم احلج فحجوا

لو قلت نعم لوجبت : "rفقال رسول اهللا . حىت قاهلا ثالثاً rرسول اهللا 
  .وأدلة الكتاب والسنة كثرية يف ذلك  .)٤("وملا استطعتم

  أما اإلمجاع فقد نقل اإلمجاع على فرضية احلج غري واحد من أهل العلم،

                                 
 ).٣/٥٠٠: (الروض الربع) ٢/٢: (حاشية الدسوقي ،) ٢/٤٥٤: (حاشية ابن عابدين: انظر (١)
 .٩٧اآلية : سورة آل عمران (٢)
 . سبق خترجيه (٣)
 )٣٣٢٢(رواه مسلم يف احلج، باب فرض احلج والعمرة مرة يف العمر (٤) 



 
 
 

 
١٣١ 

  .)٢(غينوابن قدامة يف امل. )١(الكاساين يف بدائع الصنائع منهم
  : فضائل احلج

للحج فضائل عظيمة بينتها نصوص الكتاب والسنة، ونذكر بعض نصـوص  
  :السنة اليت وردت يف فضائل احلج فمن هذه الفضائل

  . ـ أنه يهدم ما كان قبله من الشرك والكفر وسائر الذنوب واملعاصي١
لَّـه  فَلَمـا جعـلَ ال   :..عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال: دليل ذلك

 بِىالن تيى قَلْبِى أَتف الَمصلى اهللا عليه وسلم-اِإلس-  كينمطْ يساب فَقُلْت
كايِعفَُألب . هينمطَ يسى -قَالَ  -فَبدي تضو «قَالَ . فَقَبرما عي ا لَكم« .

قَالَ . قُلْت أَنْ يغفَر لى. »ا تشترِطُ بِماذَ« قَالَ .قَالَ قُلْت أَردت أَنْ أَشترِطَ
أَما علمت أَنَّ اِإلسالَم يهدم ما كَانَ قَبلَه وأَنَّ الْهِجرةَ تهدم مـا كَـانَ   « 

 لَها كَانَ قَبم مدهي جأَنَّ الْحا ولَه٣("؟قَب(.  
ضي اهللا عنه فعن أيب هريرة ر: ـ أن احلاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه٢

من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجـع  ": rقال رسول اهللا : قال
  ).٤("كيوم ولدته أمه

  فعن عائشة رضي اهللا: ـ احلج ضرب من ضروب اجلهاد وهو أفضلها٣
                                 

 ).٢/١١٨: (بدائع الصنائع (١)
 ).٥/٦: (املغين (٢)
 )١٢١(رواه مسلم يف اإلميان، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله  (٣)
، ومسلم يف احلج، باب فضل )١٥٢١(رواه البخاري يف املناسك، باب فضل احلج املربور (٤) 

 )٣٣٥٧(احلج والعمرة ويوم عرفة 



 
 
 
 

 
     ١٣٢ 

نرى اجلهاد أفضل األعمال؛ أفال جناهـد؟  ! يا رسول اهللا: قلت: عنها قالت
  .)١("ولكن أفضل اجلهاد حج مربورال، : "قال
قال : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: ـ الفوز بأعلى املطالب وهي اجلنة٤

  .)٢("واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة: "... rرسول اهللا 
  :أهداف احلج

للحج أهدافه العظيمة اليت من أجلها شرع، ولو أردنا أن حنصي أهدافه مـا  
  :شرع، فمنهااستطعنا، ولكن نذكر بعض األهداف اليت من أجلها 

ـ احلج فيه امتثال ألوامر اهللا واستجابة لندائه، هذه االسـتجابة وهـذا   ١
  .االمتثال تتجلى فيهما الطاعة اخلالصة واإلسالم احلق

ـ احلج فيه ارتباط بروح الوحي؛ إذ أن الديار املقدسة هي مهبط الوحي، ٢
عيـل األول،  وكلما ارتبط املسلمون ذه البقاع الطاهرة كانوا أقرب إىل الر

  .الذين جاهدوا يف سبيل اهللا وبلغوا شرعه
ـ يف احلج إعالن عملي ملبدأ املساواة بني الناس، وذلك حينما يقف الناس  ٣

موقفاً واحداً يف صعيد عرفات، ال تفاضل بينهم يف أي عرض من أعـراض  
  .الدنيا

  ـ يف احلج توثيق ملبدأ التعارف والتعاون، حيث يقوي التعارف ويتم٤

                                 
 ).٢٧٨٤(درجات ااهدين يف سبيل اهللا  رواه البخاري يف اجلهاد، باب(١) 
ومسلم يف احلج باب فضل احلج والعمرة ) ١٧٧٣(رواه البخاري يف العمرة يف باب العمرة  (٢)

 ).١٣٤٩(ويوم عرفة 



 
 
 

 
١٣٣ 

وحيصل تبادل اآلراء، وذلك بالنـهوض باألمـة ورفـع مكانتـها      تشاورال
  .)١(القيادية

  :شروط وجوب احلج مخسة وهي
فال يصح من الكافر، فإن الشارع رتب وجـوب التكـاليف   : ـ اإلسالم١

  .الشرعية  على النطق بالشهادتني
وانون ليس . فال يصح من انون؛ ألن العقل شرط للتكليف: ـ العقل٢

  .لفاً، فال جيب عليه احلجمك
فالصيب قبل بلوغه غري مكلف للحج، فإذا حج صـح حجـه،   : ـ البلوغ٣

  .ولكن ال يكفيه عن حجة اإلسالم
فالرق مسقط لوجوب احلج، فلو حج حال رقه صـح حجـه   : ـ احلرية٤

تكفيـه  : تطوعاً، ويلزمه حجة اإلسالم؛ هذا عند كثري من أهل العلم، وقيل
هذا قول ضعيف انعقد اإلمجاع على خالفة كما ذكر و.)٢(عن حجة اإلسالم

    .ذلك ابن املنذر
وللَّه علَى الناسِ  (: فهي شرط لوجوب احلج، لقوله تعاىل: ـ االستطاعة٥

قسـم  ).  ٤(واالستطاعة قسـمان  .)٣()حج الْبيت من استطَاع إِلَيه سبِيالً
  .النساءيشترك فيه الرجال والنساء وقسم خيتص به 

                                 
 ).٢٧: ص: (كتاب احلج للمؤلف (١)
  ).٣/٢٦٦: (سنن الترمذي ،) ٥/٤٤: (املغين (٢)
 .٩٧اآلية : سورة آل عمران (٣)
 ).٣٥ص(  :للمؤلف كتاب احلج (٤)



 
 
 
 

 
     ١٣٤ 

  :فيما يشترك فيه الرجال والنساء، وهي أربع خصال :القسم األول
والراحلة هي ما يركبه اإلنسان من بعري أو  .ـ القدرة على الراحلة والزاد١

والزاد هو ما يتزود به اإلنسان يف السفر محري أو سيارة أو طائرة وحنو ذلك ،
  .من الطعام والشراب وغري ذلك

  .ـ صحة البدن٢
  .ن الطريقـ أم٣
  .ـ إمكان السري٤

.                فيما يشـترط يف االسـتطاعة ممـا خيـتص بـه النسـاء       :القسم الثاين
كما ذكرنا أنه يشترط لالستطاعة للرجال والنساء نفس الشـروط سـابقة   

  :الذكر، ولكن خيتص النساء بشرطني آخرين مها
  .ـ اشترط احملرم١
  ).١(ـ أن ال تكون املرأة معتدة من وفاة٢

  :املواقيت اليت وقتها اهللا للحج والعمرة نوعان :مواقيت احلج
ميقات زماين خيتص به احلج عن العمرة، ويبدأ من شهر شوال إىل العاشر من 

  الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن(ذي احلجة، قال اهللا تعاىل يف ذلك 
  . )٢()دالَ في الْحجالْحج فَال رفَثَ وال فُسوق وال جِ

                                 
اجلامع ألحكام " و  ،)١/٢٨٨: (البن العريب" أحكام القرآن"انظر شروط االستطاعة يف  (١)

  ).٥/٧٤: (للشنقيطي" أضواء البيان" و) ٤/١٤٨: (للقرطيب" القرآن
 .١٩٧اآلية: سورة البقرة (٢)



 
 
 

 
١٣٥ 

  .أما العمرة فليس هلا توقيت زماين؛ فله أن حيرم ا مىت شاء
  . وهو يشمل احلج والعمرة: امليقات املكاين

واملراد ا احلدود اليت ال جيوز للحاج أن يتعداها إىل مكة بـدون إحـرام،   
  :وهي

  .وهي ميقات أهل املدينة :ـ ذو احلُليفة١
  .يقات ألهل الشام ومصر واملغربوهي م: ـ اجلُحفَة٢
  .وهو ميقات ألهل جند ويسمى اآلن بالسيل الكبري: ـ قرن املنازل٣
  .وهو ميقات ألهل اليمن :ـ يلملم٤
  .وهو ميقات ألهل العراق وأهل املشرق :ـ ذات عرق٥

  :بعض املسائل املهمة بالنسبة للمواقيت
  : املسألة األوىل

ا  ها أهلها املذكورون، وحيرم منها من مرهذه املواقيت سابقة الذكر حيرم من
  .من غريهم وهو يريد حجا أو عمرة

  :املسألة الثانية
من كان مرتله دون هذه املواقيت، فإنه حيرم من مرتله للحج أو العمرة، ومن 
حج من أهل مكة فإنه حيرم من مكة، وال حيتاجون إىل اخلـروج للميقـات   

ا من أدىن احلللإلحرام منه باحلج، أما العمرة فإ م خيرجون لإلحرام.  
  :املسألة الثالثة

  من كان مسافرا بالطائرة فإنه حيرم إذا حاذى هذه املواقيت من اجلو، وال



 
 
 
 

 
     ١٣٦ 

جيوز له تأخري اإلحرام إىل أن يهبط إىل مطار جدة كما يفعله بعض احلجاج؛ 
با فمن فعل ذلك فقد ترك واج فإن جدة ليست ميقاتا وليست حمالً لإلحرام؛

  . من واجبات احلج وعليه الفدية
  :املسألة الربعة

 من تعدى امليقات بدون إحرام جيب عليه الرجوع إليه، وحيرم منه؛ ألنه
واجب ميكنه إدراكه، فال جيوز تركه فإن مل يرجع وأحرم من دونه فعليه 

  .فدية
  :مناسك احلج

الدخول يف وهو أول ركن من أركان احلج واملراد به نية . اإلحرام : أوالً
النسك، ومسي باإلحرام؛ ألن املسلم حيرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له 
قبل اإلحرام من النكاح والطيب وتقليم األظفار وحلق الرأس وأشياء من 

  .وغري ذلك مما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل اللباس
  :أنواع اإلحرام ثالثة هي

 وال خيرج إىل بلده  أشهر احلجوهو أن ينوي العمرة وحدها يف: ـ التمتع١
، مث إذا انتهى منها وحتلل أحرم باحلج من عامه هذا، ويقول يف هذا النـوع  

أو يليب بالعمرة وحدها مث إذا  )لبيك عمرة متمتعاً ا إىل احلج: (من اإلحرام
  ..أحرم باحلج لىب به

واحـد  وهو قرن احلج بالعمرة، يعين ينوي أداءمها معاً بإحرام : ـ القران٢
  ).لبيك عمرة وحجاً: (وسفر واحد، ويقول يف هذه احلالة



 
 
 

 
١٣٧ 

  ). لبيك حجاً: (وهو أن ينوي أداء احلج وحده، فيقول: اإلفرادـ ٣
  .عليه لكن يستحب لهيلزم املتمتع والقارن هدي، وأما املفرد فال شيء : تنبيه

  : لإلحرام واجبان:  واجبات اإلحرام
  .بذلك وفعله r ـ اإلحرام من امليقات ألمر الرسول١
  .ـ التجرد من املخيط يف حق الرجال٢

وليعلم أنه مىت فعل حمظوراً من حمظورات اإلحرام فإنه يطالب بفدية وهـي  
توزع على . على التخيري صيام ثالثة أيام أو طعام ستة مساكني أو ذبح شاة

  .  فقراء احلرم، جرباً ملا أصاب إحرامه من خلل بفعل احملظور
  :سنن اإلحرام

فكل من أراد اإلحرام استحب له الغسل حـىت احلـائض   : ـ االغتسال١
  .والنفساء

  ـ تقليم األظافر ونتف اإلبط وقص الشارب وحلق شعر العانة ٢
  .ومس الطيب بالبدن قبل اإلحرامـ ٣
  .ـ اإلحرام يف رداء وإزار أبيضني نظيفني٤
رفـع  مـع مراعـاة    ـ التلبية من حني إحرامه حىت يبدأ بالطواف بالبيت٥

  .نفسها الصوت ا للرجال أما املرأة فبحيث تسمع
  . )١(ـ وقوع اإلحرام بعد صالة، واألفضل أن تكون فريضة٦
  

                                 
 ).١٤٥: ص(شرح اإليضاح للنووي  (١)



 
 
 
 

 
     ١٣٨ 

  :حمظورات اإلحرام
  :أوالً ما حيرم على الذكور واإلناث

  .ـ إزالة الشعر من الرأس وكذا سائر اجلسد حبلق أو غريه١
  .ـ تقليم األظفار من اليدين أو الرجلني٢
  .ال الطيب بعد اإلحرام يف الثوب أو البدن وغريمهاـ استعم٣
  .ـ اجلماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة وحنوه٤
  .ـ لبس القفازين ومها شراب اليدين٥
  .ـ قتل الصيد واملراد به احليوان الربي املتوحش٦

  :ما حيرم على الذكور دون اإلناث: ثانياً
  .ـ لبس املخيط كالثياب وحنوها١
  .الرأس مبالصق بعمامة أو غترة أو طاقية وغري ذلك ـ تغطية٢

  :ما حيرم على اإلناث دون الذكور: ثالثاً
النقاب، وهو ما يسمى بالربقع، وهـو غطـاء   : وهو شيء واحد فقط وهو

تغطي به املرأة وجهها، فيه نقبان على العينني، فال تلبسه احملرمة بل تغطـي  
  .)١(احملرمة وجهها بغريه من اخلمار واجللباب

  :التلبية: ثانياً
  لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك،: (هي قول احلاج أو املعتمرو

                                 
) ٦/٢٤٩(اموع للنووي  ،) ٤/٣٧٥(بداية اتهد  ،)٢/١٨٣(انظر يف ذلك بدائع الصنائع  (١)

 ).٥/٥٣(املغين  ،



 
 
 

 
١٣٩ 

  ).إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك
  :حكمها

وتنتهي حني يستلم احملرم احلجر ووقتها من حني اإلحرام سنة عقب اإلحرام، 
  .األسود ويبدأ بالطواف

  :الطواف: ثالثاً
ل الكعبة سبع مرات بنية التعبد بذلك، مبتـدئاً بـاحلجر   هو الدوران حوو

  .األسود منتهياً به، جاعالً الكعبة عن يساره
  .خيتلف حكم الطواف باختالف نوعه: حكمه

إال إذا كـان   طواف القدوم، وهو مستحب ملن دخل املسجد احلـرام : أوالً
  .عليه طواف آخر فيقوم مقامه 

  أركان احلج طواف اإلفاضة وهو ركن من : ثانياًً
  .طواف العمرة، وهو ركن من أركاا: ثالثاً

  .طواف الوداع، وهو واجب من واجبات احلج: رابعاًًً
  :شروط الطواف

  .ـ النية عند الشروع يف الطواف١
  .ـ الطهارة من احلدث واخلبث٢
  .ـ سترة العورة٣
  .ـ كون الطواف داخل املسجد احلرام٤
  فلو طاف من داخل احلجر مل ـ أن يكون الطواف حول البيت كامال٥ً



 
 
 
 

 
     ١٤٠ 

  .يصح طوافه
  .ـ أن يكون البيت عن يساره فإن كان عن ميينه مل يصح٦
لكن . ـ أن يبدأ من احلجر األسود وينتهي إليه فإن بدأ من غريه مل يصح٧

  .لو بدأ قبله مل يعتد إال من احلجر فقط
  .ـ أن يكون الطواف سبعة أشواط٨
  .الة فريضة أو تعب وحنوهـ املواالة يف ذلك إال من عذر كص٩

  :سنن الطواف
ـ الرمل وهو سنة يف حق الرجال فقط، وذلك يف طواف القدوم خاصـة  ١

  .يف األشواط الثالثة منه
وصفة االضطباع هو أن جيعل طريف  .ـ االضطباع يف طواف القدوم فقط٢

  .مينألا إبطهطه حتت سالرداء على كتفه األيسر وو
  .ـ تقبيل احلجر األسود٣
  .عدم الكالم أثناء الطواف إال حلاجة ـ٤
  .ـ الدعاء والذكر وحنوه٥
  .ـ استالم الركن اليماين باليد دون تقبيله٦
  .ـ صالة ركعتني بعد الطواف٧

  :السعي: رابعاً
  .وهو ركن من أركان احلج ال يتم إال به

  :يشترط لصحة السعي ما يلي: شروطه



 
 
 

 
١٤١ 

  .ـ أن يكون بعد طواف صحيح١
  .أن يبدأ من الصفا وينتهي باملروةـ الترتيب وذلك ب٢
  .ـ كون السعي سبعة أشواط كاملة٣

  :الوقوف بعرفة: خامساً
احلـج  : "rوهو ركن من أركان احلج ال يتم حج املسلم إال بـه، لقولـه   

  .)١("عرفة
  :حكم من فاته الوقوف بعرفة

من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة أي ينقلب حجه إىل عمـرة،  
نه توابع الوقوف بعرفة كاملبيت مبزدلفة ومبـىن ورمـي اجلمـار،    وتسقط ع

فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر وعليه قضاء احلج الذي فاتـه وإن كـان   
مندوباً، وعليه أيضاً ذبح شاة، فإن مل جيد صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا 

  . رجع ألهله
  :مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة

  .عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم لتركه واجباًمن دفع من  :املسألة األوىل
  .من تأخر فلم يستطع الوقوف إال ليالً فال شيء عليه :املسألة الثانية
يصح الوقوف من احلائض والنفساء واحملدث؛ ألنه ال يشترط  :املسألة الثالثة

  .للوقوف بعرفة طهارة

                                 
، والترمذي يف احلج، باب ما )١٩٤٩(رواه أبو داود يف املناسك، باب من مل يدرك عرفة (١) 

 ).١٠٦٤(وصححه األلباين يف اإلرواء برقم ) ٨٨٩(جاء يف من أدرك اإلمام جيمع 



 
 
 
 

 
     ١٤٢ 

  :املبيت مبزدلفة: سادساً
  .)١(زمه أن جيربه بدموهو واجب من واجبات احلج من تركه ل

  : حكم من ترك املبيت مبزدلفة
إن تركه لعذر كمن مل يتيسر له أن يقف بعرفة إال آخر الليل فال شيء عليه 

وإن تركه لغري عذر فعليه دم، وهذا هو قول مجهور أهـل  . وحجه صحيح
  .العلم
  :)٢(رمي اجلمرات:سابعاً

ركها أو ترك بعضـاً  ذهب مجاهري أهل العلم إىل وجوب رمي اجلمار؛ فمن ت
  .منها لزمه دم
   :وقت الرمي

أما مجرة العقبة فإنه يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم النحـر، ويسـتمر إىل   
غروب الشمس أما الضعفة فلهم أن يرموا بعد الدفع من مزدلفة قبل طلـوع  

  .الشمس
ويستمر حىت ، وال جيوز قبله، أما أيام التشريق فيبدأ وقت الرمي بعد الزوال

  .ب الشمسغرو
  جيوز الرمي بالليل يوم النحر ويف يومي التشريق، وذلك لشدة الزحام: مسألة

                                 
 ).١/٤٦٩(املقنع  ،) ٢/١٣٥(بدائع الصنائع  (١)
) ٢/٥١٣(حاشية ابن عابدين  ،) ٢/٤٩٨(كشاف القناع  ،) ٥٨٨/ ٥(نظر أضواء البيان ا (٢)

 ).١/٢٩٢(النهاية 



 
 
 

 
١٤٣ 

  .وكثرة الناس وهذا ما عليه الفتوى يف الوقت احلاضر
  :شروط رمي اجلمرات

  .ـ أن تكون سبع حصيات لكل مجرة١
فلو رماها دفعة واحدة أو رمي كل اثنتني معاً، ـ أن تكون سبع رميات، ٢

  .مل جيزئه وتعترب االثنتان واحدة والثالث واحدة وكل ثالثة معاً
  ).احلوض(ـ أن يتحقق من وقوع احلصيات يف املرمى٤
ـ الترتيب بني اجلمرات؛ وذلك بأن يبدأ بالصغرى، مث الوسطى، مث العقبة ٥

  .الكربى
  :حكم اإلنابة يف الرمي

جيوز لويل الصغري إن كان حاجاً أن يرمي عنه إذا خاف عليه من ـ ١
  .حامالز
جيوز للعاجز لكرب أو مرض أو محل وحنوه أن يوكل غريه، شريطة أن ـ ٢

  .)١( يكون الوكيل حاجاً بعد أن يرمي كل من الويل والوكيل عن نفسه
  .احللق أو التقصري: ثامناً

لَتدخلُن الْمسجِد (: ومها اجبان من واجبات احلج، جيربان بدم، لقوله تعاىل
  .)٢()اللَّه آمنِني محلِّقني رُءوسكُم ومقَصرِين ال تخافُونَ الْحرام إِنْ شاَء

  :زمان احللق

                                 
 ).١١٧:ص: (كتاب احلج، للمؤلف (١)
 .٢٧اآلية : سورة الفتح (٢)
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  .زمان احللق أيام النحر، وجيوز تأخريه إىل آخر أيام التشريق
  :بعض مسائل احللق والتقصري

اتفق أهل العلم على أن احللق أو التقصري جائز وكاف يف  :املسألة األوىل
  .حتقيق النسك

اتفق أهل العلم على أن احللق أفضل من التقصري وقالوا  يف  :ملسألة الثانيةا
  .املتمتع يقصر ويؤخر احللق للحج

الراجح وجوب تعميم الرأس باحللق أو التقصري؛ ألنه أحوط  :املسألة الثالثة
  .استوعب رأسه باحللق rيف أداء العبادة؛ ألنه 

  :ذبح اهلدي: تاسعاً
حلاج أو املعتمر تقرباً إىل اهللا من يمة األنعام، وهي ما يقدمه اواملراد به 

  .اإلبل والبقر والغنم
  :أقسامه

  :ينقسم إىل قسمني
  .ـ هدي شكران١

وهو اهلدي الواجب على املتمتع والقارن، شكراً هللا تعاىل أن وفقه ألداء هذه 
  .الشعرية العظيمة، وحكمه واجب

 احلج أو العمرة، وذلك بترك ويكون جلرب اخللل الواقع يف: ـ هدي اجلربان٢
واجب من واجبات احلج أو بارتكاب حمظور من احملظورات، وكذا اهلدي 

  . الواجب لإلحصار، وهذا القسم من اهلدي واجب
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جيوز بل ) هدي الشكران(وخيتلف هدي الشكران عن اجلربان يف أن األول 
أن يأكل فال جيوز ) هدي اجلربان(أما الثاين . يستحب أن يأكل منه احلاج

  .منه، بل جيب التصدق به على فقراء احلرم
  :الشروط اليت جيب توافرها يف اهلدي

  .ـ أن يكون من يمة األنعام١
  .ـ أن يكون سليماً خالياً من العيوب٢
ـ أن يكون عمر اإلبل مخس سنوات، والبقر سنتني، واملعز سنة، والضأن ٣

  .ستة أشهر
لعيد إىل غروب مشس اليوم الثالث أن يكون يف الوقت احملدد من يوم ا - ٤

  .عشر
  أن يكون يف املكان احملدد وهو احلرم - ٥

  :املبيت مبىن: عاشراً
ذهب مجهور أهل العلم إىل وجوب املبيت مبىن؛ وعلى ذلك فمن ترك املبيت 

  .)١(مبىن لزمه الفدية، سواء ترك الليايل كلها أو ترك ليلة واحدة
  :عمن يسقط املبيت مبىن

ريض أو من يقوم على شؤونه، وكذا املرابطني يف املهمات عن امليسقط 
  .الرمسية اليت تتعلق مبصاحل احلجاج، ويكون ذلك بتقدير أهل العلم املعتربين

  :املبيت املطلوب

                                 
 ).٢/٢٨٥(زاد امعاد  ،) ٥/٣٢٥(املغين  ،) ١/١٤٩(انظر يف ذلك اهلداية  (١)
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واملراد به أن يقضي احلاج مبىن معظم الليل ليليت احلادي عشر والثاين عشر إن 
  .تعجل، وليلة الثالث عشر إن تأخر

  :)١( فيها بعض احلجاجأخطاء يقع 
  :هذه مجلة من األخطاء اليت قد يقع فيها البعض أحببنا التنبيه عليها

  .ـ أن يقصد احلج حبجه التكسب أو الرياء والسمعة واملفاخرة١
ـ سفر املرأة بغري حمرم، وهذا حيصل كثرياً مع اخلادمات اللوايت يأتني بغري ٢

  .حمرم مث يؤدين فريضة احلج
اآلالت احملرمة كآالت التصوير وكذا الغناء وحنـوه؛  ـ اصطحاب بعض ٣

فإننا جند بعض احلجاج بعد لبس مالبس اإلحرام يطلب من غريه أخذ صورة 
  .فوتوغرافية وهذا خطأ ظاهر

ـ بعض احلجاج يعتقد بأنه ال جيوز له لبس احلذاء والساعة والنظارة وغري ٤
  .ذلكذلك مما حيتاجه، وهذا خطأ، فالصحيح أنه ال حرج يف 

ـ بعض احلجاج يظن أن اإلحرام يبدأ من حني لبس مالبـس اإلحـرام،   ٥
  فيمتنع

عن حمظورات اإلحرام مبجرد لبس مالبس اإلحرام، والصحيح أن اإلحـرام  
  .يبدأ بنية اإلحرام ال مبجرد اللبس

ـ أكثر احلجاج يلتزمون بأدعية خاصة عند الطواف، سواء كانوا فـرادى  ٦
  .يس للطواف دعاء خاصأو مجاعات، وهذا خطأ، فل

                                 
 ).١٥٥: ص: (لمؤلفل" احلج"انظر كتاب  (١)
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ـ بعض احلجاج يقبل الركن اليماين وهذا خطأ؛ فالركن اليماين يسـتلم،  ٧
  .فإن مل يتيسر استالمه فإنه ال يشري إليه كما يفعله البعض

حجر (ـ بعض احلجاج حال الزحام يدخلون وسط احلطيم الذي يسمى ٨
  .فهؤالء أخلوا بطوافهم؛ ألن احلجر من الكعبة) إمساعيل

بعض احلجاج يبقى مضطبعاً بعد الطواف ويصلي ركعيت الطواف، وهو  ـ٩
  .على هذه احلالة وهذا خطأ بل ينبغي أن يستر كتفيه

ـ بعض احلجاج يظن أن ركعيت الطواف البد أن تكونا خلف املقـام،  ١٠
وهذا غري صحيح، بل يف أي مكان من املسجد أو غريه صالها أجزأته؛ فال 

  .إخوام فيزامحوهم بغرض أداء هاتني الركعتنيينبغي للحجاج أن يؤذوا 
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  العمرة وأحكامها
  :تعريف العمرة

  .)١(هي التعبد هللا حمرماً بالطواف بالبيت وبالصفا واملروة واحللق أو التقصري
  :حكم العمرة

  .)٢(الصحيح من أقوال أهل العلم أا واجبة مرة واحدة يف العمر كاحلج
هل على النساء : r عنها ـ حينما سألت النيب حلديث عائشة ـ رضي اهللا

  .)٣(احلج والعمرة: نعم عليهن جهاد ال قتال فيه: "جهاد؟ قال
  :صفة العمرة

  :إذا أراد املسلم أن حيرم بالعمرة فاملشروع يف حقه
ـ أن يغتسل ويتنظف ويزيل ما به من شعر حتت إبطه وكذا عانته ويقلـم  

سنة يف حق الرجال، وكذا النساء وحىت  أظفاره ويتطيب مبا شاء، وهذا كله
  .احلائض والنفساء فإا تفعله

  .ـ بعد ذلك يصلي غري احلائض والنفساء فإما ال تصليان
  .لبيك عمرة: ـ مث ينوي اإلحرام قائالً
  لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن: (ـ مث يليب التلبية املعروفة

                                 
 ).٧/٨( -رمحه اهللا -املمتع شرح زاد املستقنع ـ للشيخ ابن عثيمني (١)
 ).٣/١٧(روضة الطالبني  ،) ٥/١٣(املغين  (٢)
وصححه ) ٢٩٠١(وابن ماجه يف املناسك، باب احلج جهاد النساء ) ٦/٧١/١٦٥(رواه أمحد (٣)

 )٩٨١(األلباين يف اإلرواء برقم 
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يرفع ا صوته، أما النساء فتسـر  ) ك لكاحلمد والنعمة لك وامللك ال شري
  .ا

ـ إذا كان من يريد اإلحرام خائفاً فإنه ينبغي له أن يشترط عنـد إحرامـه   
  ).فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين: (قائالً

بسـم اهللا، والصـالة   : (ـ إذا وصل املسجد احلرام قدم رجله اليمىن قائالً
  ).ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتكوالسالم على رسول اهللا، اللهم اغفر يل 

ـ مث يذهب فيبدأ بالطواف فيستلم احلجر السود بيده الـيمىن، ويقبلـه إن   
تيسر له ذلك فإن مل يتيسر استالمه بيده أشار إليه بيده وال يقبلها ويقول عند 

  .اهللا أكرب: ذلك
  .ـ ويف أثناء طوافه بالبيت يدعو اهللا مبا شاء ويذكره ويكثر من ذلك

انتهى إىل الركن اليماين استلمه بيده إن أمكن وإن مل يتيسر له فإنه ال  ـ فإذا
  .يشري إليه

ـ واملعتمر الذي أراد الطواف بالبيت يضطبع من ابتداء الطواف إىل انتهائه، 
وصفة االضطباع أن جيعل وسط ردائه حتت إبطه األمين وطرفيه على كتفـه  

  .حلجاأليسر، وهذا خاص بطواف القدوم للعمرة أو ا
ـ ويف أثناء طوافه فإنه يرمل يف األشواط الثالثة األوىل فقط حبيث يسرع يف 

  .املشي، أما إن كان يف رمله أذية للحجاج واملعتمرين فإنه ال يفعله
  .ـ فإذا انتهى من طوافه تقدم إىل مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتني

  فَا والْمروةَ من شعائرِإِنَّ الص(ـ مث خيرج إىل املسعى فإذا دنا من الصفا قرأ 



 
 
 
 

 
     ١٥٠ 

مث يرقى على الصفا حىت يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد اهللا )اللَّه  
  .ويدعو مبا شاء

ـ فإذا انتهى من دعائه نزل إىل املروة ماشياً، فإذا بلغ العلم األخضر ركض 
مشيه حىت قدر استطاعته مع عدم إيذاء أحد حىت إذا بلغ العلم اآلخر عاد إىل 

  .يصل إىل املروة، ويفعل عليها ما فعل على الصفا
شواط السبعة حلق رأسه أو قصره كله، أما املرأة فإـا  ـ فإذا انتهى من األ

  .تأخذ من كل ضفرية قدر أمنلة
  .ـ وذا يكون قد انتهى املسلم من عمرته

  :أركان العمرة
  :للعمرة ثالثة أركان وهي

  .ـ اإلحرام١
  .يتـ الطواف بالب٢
  .ـ السعي بني الصفا واملروة٣

  :واجبات العمرة
  .ـ اإلحرام من امليقات١
  .ـ احللق أو التقصري٢
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  الفهرس
  الصفحة  املوضوع  م
  ٣  :املقدمة  ١
  ٦  :اإلميان: املبحث األول  ٢
  ٧  :معىن اإلميان  ٣
  ٧  :أصول اإلميان  ٤
  ٨  :اإلميان باهللا: أوالً  ٥
  ٨  :معىن اإلميان باهللا  ٦
  ٨  :يتضمنه اإلميان باهللاما   ٧
  ٩  :اإلميان بوجوده ـ سبحانه وتعاىل ـ: األمر األول  ٨
  ١٢  :اإلميان باأللوهية: األمر الثاين  ٩
  ١٣  :اإلميان بأمساء اهللا وصفاته: األمر الثالث  ١٠
  ١٤  :مثرات اإلميان باهللا ـ تعاىل ـ   ١١
  ١٤  :اإلميان باملالئكة: ثانياً  ١٢
  ١٤  ؟من هم املالئكة   ١٣
  ١٤  كيف تؤمن باملالئكة ؟  ١٤
  ١٥  :مثرات اإلميان باملالئكة  ١٥
  ١٥  :اإلميان بالكتب: ثالثاً  ١٦
  ١٥  :معىن اإلميان بالكتب  ١٧
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  ١٥  :ما يتضمنه اإلميان بالكتب  ١٨
  ١٦  :مثرات اإلميان بالكتب  ١٩
  ١٦  :اإلميان بالرسل: رابعاً  ٢٠
  ١٦  من هم الرسل؟  ٢١
  ١٧  :ان بالرسلما يتضمنه اإلمي  ٢٢
  ١٧  مثرات اإلميان بالرسل:  ٢٣
  ١٨  :اإلميان باليوم اآلخر: خامساً  ٢٤
  ١٨  :معىن اإلميان باليوم اآلخر  ٢٥
  ١٨  :ما يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر  ٢٦
  ١٩  :ما يلحق باإلميان باليوم اآلخر  ٢٧
  ١٩  :مثرات اإلميان باليوم اآلخر  ٢٨
  ٢٠  :اإلميان بالقدر: سادساً  ٢٩
  ٢٠  :معىن اإلميان بالقدر  ٣٠
  ٢٠  : ما يتضمنه اإلميان بالقدر  ٣١
  ٢١  :مثرات اإلميان بالقدر  ٣٢
  ٢٢  :أمهية العقيدة  ٣٣
  ٢٢  :االهتمام بالعقيدة  ٣٤
  ٢٢  :أهداف العقيدة اإلسالمية  ٣٥
  ٢٤  :الوالء والرباء  ٣٦
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  ٢٤  :أمهية يف عقيدة املسلم  ٣٧
  ٢٧  :مهالشرك وأقسا: املبحث الثاين   ٣٨
  ٢٨  :الشرك وأقسامه  ٣٩
  ٢٨  :تعريف الشرك  ٤٠
  ٢٨  :م الشركاسقأ  ٤١
  ٢٨  :الشرك األكرب: أوالً  ٤٢
  ٢٨  :تعريفه  ٤٣
  ٢٨  :خطر الشرك األكرب على صاحبه  ٤٤
  ٢٩  :أنواع الشرك األكرب  ٤٥
  ٣٠  :الشرك األصغر وأنواعه: ثانياً  ٤٦
  ٣٠  :تعريف الشرك األصغر  ٤٧
  ٣٠  :صغرأنواع الشرك األ  ٤٨
  ٣٠  :خطر الشرك األصغر على صاحبه  ٤٩
  ٣١  :الشرك األصغرقسام أ  ٥٠
  ٣٢  :الفرق بني الشرك األكرب والشرك األصغر  ٥١
  ٣٣  :زيارة القبور  ٥٢
  ٣٣  :أقسام زيارة القبور  ٥٣
  ٣٣  :الزيارة السنية وآداا  ٥٤
  ٣٤  :الزيارة البدعية  ٥٥
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  ٣٤  :الزيارة الشركية  ٥٦
  ٣٦  :نواعهالنفاق وأ  ٥٧
  ٣٦  :معىن النفاق   ٥٨
  ٣٦  :أنواع النفاق   ٥٩
  ٣٨  :السحر والشعوذة وغريمها   ٦٠
  ٣٨  :حقيقة السحر: أوالً  ٦١
  ٣٨  هل له تأثري؟: ثانياً  ٦٢
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  ٤٦  :توحيد الربوبية  ٧٣
  ٤٦  :توحيد األلوهية   ٧٤
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  ٥٠  :توحيد األمساء والصفات   ٧٥
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  ٦٩  :الغسل  ١٠٦
  ٦٩  :موجبات الغسل  ١٠٧
  ٦٩  :كيفية الغسل  ١٠٨
  ٧١  :التيمم  ١٠٩
  ٧١  :مىت يشرع التيمم  ١١٠
  ٧١  :مبطالت التيمم  ١١١
  ٧١  :صفة التيمم  ١١٢



 
 
 

 
١٥٧ 

  ٧٢  :احليض والنفاس واالستحاضة  ١١٣
  ٧٢  :التعريف  ١١٤
  ٢٧  :بعض أحكام احلائض والنفساء  ١١٥
  ٧٢  :حاالت املستحاضة  ١١٦
  ٧٣  :بعض أحكام املستحاضة  ١١٧
  ٧٤  :ةالصال  ١١٨
  ٧٤  :تعريف الصالة: أوالً  ١١٩
  ٧٤  :حكم تاركها: ثانياً  ١٢٠
  ٧٤  :أركان الصالة: ثالثاً  ١٢١
  ٧٥  :شروط الصالة: رابعاً  ١٢٢
  ٧٦  :واجبات الصالة: خامساً  ١٢٣
  ٧٧  :سنن الصالة: سادساً  ١٢٤
  ٧٨  :صالة اجلماعة  ١٢٥
  ٧٨  :فضلها: أوالً  ١٢٦
  ٧٨  :حكمها: ثانياً  ١٢٧
  ٧٩  :العدد املطلوب النعقادها: ثاًثال  ١٢٨
  ٧٩  :األعذار املبيحة لترك صالة اجلماعة: رابعاً  ١٢٩
  ٨٠  :بعض األحكام تتعلق باملأموم: خامساً  ١٣٠
  ٨٠  :بعض األحكام اليت تتعلق باإلمام: سادساً  ١٣١



 
 
 
 

 
     ١٥٨ 

  ٨١  :صالة املريض  ١٣٢
  ٨٢  :صالة اجلمعة  ١٣٣
  ٨٢  :حكمها: أوالً  ١٣٤
  ٨٢  :من جتب اجلمعة على: ثانياً  ١٣٥
  ٨٢  :احلكمة يف مشروعيتها: ثالثاً  ١٣٦
  ٨٣  :شروط صحة صالة اجلمعة: رابعاً  ١٣٧
 ٨٤  :صالة العيدين  ١٣٨
 ٨٤  :أوالً حكمها  ١٣٩
 ٨٤  :وقت صالة العيد: ثانياً  ١٤٠
  ٨٤  :مكاا: ثالثاً  ١٤١
  ٨٤  :صفتها: رابعاً  ١٤٢
  ٨٦  :صالة الكسوف  ١٤٣
  ٨٦  :الكسوف واخلسوف  ١٤٤
  ٨٦  :صفة صالة الكسوف  ١٤٥
  ٨٧  :صالة االستسقاء  ١٤٦
  ٨٧  :حكم صالة االستسقاء  ١٤٧
  ٨٧  :صفة صالة االستسقاء  ١٤٨
  ٨٨  :صالة التطوع  ١٤٩
  ٨٩  :صالة اجلنازة  ١٥٠



 
 
 

 
١٥٩ 

  ٨٩  :مشروعيتها: أوالً  ١٥١
  ٨٩  :حكم صالة اجلنازة: ثانياً  ١٥٢
  ٨٩  :شروط صالة اجلنازة: ثالثاً  ١٥٣
  ٨٩  :أركان صالة اجلنازة: عاًراب  ١٥٤
  ٩٠  :صفة صالة اجلنازة: خامساً  ١٥٥
  ٩٠  :بعض املسائل يف صالة اجلنازة: سادساً  ١٥٦
  ٩٢  :الزكاة: املبحث اخلامس  ١٥٧
  ٩٣  :الزكاة  ١٥٨
  ٩٣  :تعريف الزكاة: أوالً  ١٥٩
  ٩٣  :أمهيتها وحكمة تشريعها: ثانياً  ١٦٠
  ٩٤  :   أدلة وجوا: ثالثاً  ١٦١
  ٩٥  :الفرق بني الزكاة والضريبة: رابعاً  ١٦٢
  ٩٦  :هل تغين الضريبة عن الزكاة: خامساً  ١٦٣
  ٩٦  :شروط الزكاة: سادساً  ١٦٤
  ٩٧  :حكم مانع الزكاة: سابعاً  ١٦٥
  ٩٨  :األموال اليت جتب فيها الزكاة: ثامناً  ١٦٦
  ٩٨  :ـ الذهب والفضة وما يقوم مقامها١  ١٦٧
  ٩٨  :الفضة بالعمالت الورقية املتداولةإخراج زكاة الذهب و  ١٦٨
  ٩٩  :النصاب بالعمالت املتداولة  ١٦٩



 
 
 
 

 
     ١٦٠ 

  ٩٩  :   ـ زكاة املاشية٢  ١٧٠
  ٩٩  :شروط زكاة املاشية  ١٧١
  ١٠٠  جدول ببيان زكاة اإلبل  ١٧٢
  ١٠١  جدول ببيان زكاة البقر  ١٧٣
  ١٠١  جدول ببيان زكاة الغنم  ١٧٤
  ١٠١  ـ عروض التجارة٣  ١٧٥
  ١٠١  :ريفهاأ ـ تع  ١٧٦
  ١٠١  :ب ـ شروط عروض التجارة  ١٧٧
  ١٠٢  :ج ـ القدر الواجب يف عروض التجارة  ١٧٨
  ١٠٢  :د ـ أنواع عروض التجارة  ١٧٩
  ١٠٢  :ـ الزروع والثمار٤  ١٨٠
  ١٠٢  :أ ـ ما جتب فيه زكاة من الزروع والثمار  ١٨١
  ١٠٣  :.ب ـ نصاب زكاة الزروع والثمار  ١٨٢
  ١٠٣  :كاة الزروع والثمارج ـ تنبيهات يف ز  ١٨٣
  ١٠٤  :مسائل عامة يف الزكاة  ١٨٤
 ١٠٤  :من كان له دين على مليء خيرج زكاته: املسألة األوىل  ١٨٥
 ١٠٤  :يف األوقاف اليت على جهات خريية: املسألة الثانية  ١٨٦
 ١٠٤  :يف الدور والعقارات والسيارات: املسألة الثالثة  ١٨٧
 ١٠٤  :دين يف األموال الظاهرةيف ال: املسألة الرابعة  ١٨٨



 
 
 

 
١٦١ 

  ١٠٤  :من مات ومل خيرج زكاته: املسألة اخلامسة  ١٨٩
حكم ضم الذهب إىل الفضة يف تكملة : املسألة السادسة  ١٩٠

  :النصاب
١٠٥  

  ١٠٥  :يف الركاز وتصريفه: املسألة السابعة  ١٩١
هل يشترط للركاز بلوغ النصاب وحلول : املسألة الثامنة   ١٩٢

  :احلول
١٠٥  

  ١٠٥  :يف زكاة األسهم والسندات: سألة التاسعة امل  ١٩٣
  ١٠٦  :يف املال املستفاد: املسألة العاشرة   ١٩٤
هل جيب إخراج الزكاة على : املسألة احلادية عشر  ١٩٥

  :الفورية
١٠٧  

  ١٠٧  :مصارف الزكاة: تاسعاً   ١٩٦
  ١٠٨  ـ الفقراء ١  ١٩٧
  ١٠٨  ـ املساكني ٢  ١٩٨
  ١٠٩  ليهاـ العاملون ع ٣  ١٩٩
  ١٠٩  ـ املؤلفة قلوم   ٤  ٢٠٠
  ١٠٩  ـ الرقاب ٥  ٢٠١
  ١١٠  ـ الغارمون ٦  ٢٠٢
  ١١١  ـ يف سبيل اهللا   ٧  ٢٠٣
  ١١١  ـ ابن السبيل  ٨  ٢٠٤



 
 
 
 

 
     ١٦٢ 

  ١١١  ؟من ال جيوز إخراج الزكاة هلم   ٢٠٥
  ١١٢  :زكاة الفطر   ٢٠٦
 ١١٢  :حكمها  ٢٠٧
 ١١٢  :احلكمة يف تشريعها  ٢٠٨
 ١١٢  :اوقت إخراجه  ٢٠٩
  ١١٢  :مصارف زكاة الفطر  ٢١٠
  ١١٣  هل جيوز إخراج القيمة لزكاة الفطر؟  ٢١١
  ١١٤  :الصيام: املبحث الرابع  ٢١٢
  ١١٥  :الصيام   ٢١٣
  ١١٥  :تعريف الصيام يف اللغة  ٢١٤
  ١١٥  :تعريف الصيام يف االصطالح  ٢١٥
  ١١٦  :مكانة الصيام يف اإلسالم  ٢١٦
  ١١٧  :فضائل الصيام   ٢١٧
  ١١٨  :دليل وجوب الصوم  ٢١٨
  ١١٩  على من جيب الصوم؟  ٢١٩
  ١٢٠  :رؤية هالل رمضان وأحكامها  ٢٢٠
  ١٢١  :األعذار املبيحة للفطر  ٢٢١
  ١٢٣  :مفسدات الصوم   ٢٢٢
  ١٢٣  :آداب الصيام   ٢٢٣



 
 
 

 
١٦٣ 

  ١٢٤  :اآلداب الواجبة   ٢٢٤
  ١٢٤  :اآلداب املستحبة   ٢٢٥
  ١٢٦  :صالة التراويح   ٢٢٦
  ١٢٧  : صوم التطوع  ٢٢٧
  ١٢٨  :اآلثار املترتبة على صوم النافلة   ٢٢٨
  ١٢٩  :احلج : املبحث اخلامس  ٢٢٩
  ١٣٠  : احلج  ٢٣٠
  ١٣٠  :تعريف احلج   ٢٣١
  ١٣٠  :األصل يف مشروعيته   ٢٣٢
  ١٣١  :فضائل احلج  ٢٣٣
  ١٣٢  :أهداف احلج   ٢٣٤
  ١٣٣  :شروط احلج   ٢٣٥
  ١٣٤  :مواقيت احلج   ٢٣٦
  ١٣٥  :مة بالنسبة للمواقيتبعض املسائل امله  ٢٣٧
  ١٣٥  :أهلها ومن مر ا: املسألة األوىل  ٢٣٨
  ١٣٦  :من كان مرتله دوا: املسألة الثانية  ٢٣٩
  ١٣٦  :  من كان مسافراً بالطائرة: املسألة الثالثة  ٢٤٠
  ١٣٦  :من تعدى امليقات: املسألة الرابعة  ٢٤١
  ١٣٦  : مناسك احلج  ٢٤٢



 
 
 
 

 
     ١٦٤ 

  ١٣٦  :اإلحرام   ٢٤٣
  ١٣٦  :تعريف اإلحرام وحكمه   ٢٤٤
  ١٣٦  :أنواع اإلحرام  ٢٤٥
  ١٣٧  :واجبات اإلحرام   ٢٤٦
  ١٣٧  :سنن اإلحرام   ٢٤٧
  ١٣٨  :حمظورات اإلحرام   ٢٤٨
  ١٣٩  :التلبية   ٢٤٩
  ١٣٩  :معناها   ٢٥٠
  ١٣٩  :حكمها   ٢٥١
  ١٣٩  :الطواف   ٢٥٢
  ١٣٩  :تعريفه   ٢٥٣
  ١٣٩  :حكمه   ٢٥٤
  ١٤٠  :شروط الطواف   ٢٥٥
  ١٤٠  :سنن الطواف   ٢٥٦
  ١٤١  :السعي   ٢٥٧
  ١٤١  :حكمه   ٢٥٨
  ١٤١  :شروطه   ٢٥٩
  ١٤١  :الوقوف بعرفة   ٢٦٠
  ١٤٢  :حكمه   ٢٦١



 
 
 

 
١٦٥ 

  ١٤٢  :حكم من فاته الوقوف بعرفة   ٢٦٢
  ١٤٢  :املبيت مبزدلفة   ٢٦٣
  ١٤٢  :حكم املبيت مبزدلفة   ٢٦٤
  ١٤٢  :حكم من ترك املبيت مبزدلفة   ٢٦٥
  ١٤٢  :ات رمي اجلمر  ٢٦٦
  ١٤٢  :حكمه   ٢٦٧
  ١٤٣  :وقت الرمي   ٢٦٨
  ١٤٣  :مسألة   ٢٦٩
  ١٤٣  :شروط رمي اجلمار   ٢٧٠
  ١٤٣  :حكم اإلنابة يف الرمي   ٢٧١
  ١٤٤  :احللق أو التقصري   ٢٧٢
  ١٤٤  :حكمهما   ٢٧٣
  ١٤٤  :زمان احللق   ٢٧٤
  ١٤٤  :بعض مسائل احللق والتقصري   ٢٧٥
  ١٤٤  :ذبح اهلدي   ٢٧٦
  ١٤٤  :اد به املر  ٢٧٧
  ١٤٥  :أقسام اهلدي   ٢٧٨
  ١٤٥  :الشروط اليت جيب توافرها يف اهلدي   ٢٧٩
  ١٤٦  :املبيت مبىن   ٢٨٠



 
 
 
 

 
     ١٦٦ 

  ١٤٦  :حكمه   ٢٨١
  ١٤٦  :عمن يسقط املبيت مبىن   ٢٨٢
  ١٤٦  :املبيت املطلوب   ٢٨٣
  ١٤٦  :أخطاء يقع فيها بعض احلجاج   ٢٨٤
  ١٤٨  :العمرة وأحكامها   ٢٨٥
  ١٤٨  :ة تعريف العمر  ٢٨٦
  ١٤٨  :حكم العمرة   ٢٨٧
  ١٤٨  :صفة العمرة   ٢٨٨
  ١٤٩  :أركان العمرة   ٢٨٩
  ١٤٩  :واجبات العمرة   ٢٩٠
  ١٥١  : الفهرس  ٢٩١
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