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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النبي األمني حممد وآله وصحبه
أمجعني ..أما بعد.
ِ
ون َوا َّل ِذي َن ََل َي ْع َل ُم َ
ين َي ْع َل ُم َ
ون
يقول اهلل تبارك وتعاىلُ  :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
[الزمر ]9 :ويقول النبي َ « :م ْن ُي ِر ِد اهلل بِ ِه َخ ْ ًْيا ُي َف ِّق ْه ُه ِِف الدِّ ِ
ين» [متفق عليه] قال أهل
خريا مل ُيف ّقهه يف الدين.
العلم :مفهوم احلديث :من مل يرد اهلل به ً
والعلم الرشعي من حيث وجوب تعلمه ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :ما جيب عىل ّ
كل مسلم تع ّلمه ،وهو ما ُيصحح به املرء عقيدته
وعبادته واملعامالت التي ي ِ
قدم عليها؛ لقول النبي َ « :م ْن َع ِم َل َع َمال َل ْي َس َع َل ْي ِه
ُ
َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد» [متفق عليه] أي :من عبد اهلل بعبادة ليست عىل ِوفق ما رشع اهلل تعاىل
ورسوله  فعمله مردود عليه غري مقبول عند اهلل تعاىل.
القسم الثاين :ما زاد عن العلم الواجب ،وهو فرض كفاية ،إذا قام بتعلمه من
يكفي من األُمة سقط اإلثم عن الباقني.
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وقد اجتهدت يف هذا الكتاب يف مجع ما َل ينبغي لعموم املسلمني جهله يف
العقيدة واألحكام واألخالق واملعامالت( ،)1وحرصت أن يكون بأسلوب سهل
ولغة ميرسة ليفهمه عموم الناس ،ثم قمت بتقسيمه عىل لقاءات وجمالس قصرية
يسهل تعلمها وتعليمها.
واملرجو أن يكون هذا الكتاب مفيدً ا لفئات من املسلمني:
فاألرسة املسلمة يمكنها أن جتعل هلا لقا ًء دوري ًا ُيقرأ فيه هذا الكتاب وغريه
من الكتب املفيدة.
وإمام املسجد يمكنه أن يلقيه عىل مجاعة مسجده بعد الصلوات.
والداعية إىل اهلل يمكنه أن جيعله يف كلامت ودروس ّ
يذكر هبا و ُي ْرشد.
واملعلم ِف مدرسته ينتقي منه ما يناسب طالبه ليفقههم يف أمر دينهم.
والقنوات الفضائية واإلذاعات الصوتية يمكنهم حتويل مادته حللقات مرئية
ومسموعة.
مسلًم كان أو مسلمة يمكنه اَلستفادة منه بالقراءة الفردية أو بالتشارك
والفرد ً
مع أقاربه وزمالئه.
 )1من الناس من جيب عليه تع ّلم علوم وأحكام مع ّينة حسب ما يامرس يف حياته ،فالذي يتعامل مع األسهم
والبورصة جيب عليه تع ّلم األحكام التي ختصها ،والطبيب جيب عليه تع ّلم األحكام التي ختص مهنة الطب،
وباجلملة :جيب أن يتعلم املسلم األحكام التي ختص ما يامرسه يف حياته حتى يعبد اهلل عىل بصرية وَل يقع
يف حمظور بغري علم.
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وغري ذلك من أوجه اَلستفادة من هذا الكتاب الذي أرجو من اهلل أن يكون
مباركًا عىل قارئه وسامعه وكاتبه.
وقد مجعت مادة هذا الكتاب من كتب أهل العلم والفضل ومن فتاوى كبار
العلامء( ،)1وأعدت صياغتها وترتيبها ،وهو جهد برشي يعرتيه النقص واخلطأ
ويفتقر إىل تسديد اهلل ً
أوَل ثم تسديد من ي ّطلع عليه.
خالصا لوجهه متقب ً
ال ناف ًعا ،وأن يغفر ما فيه من خطأ أو
أسأل اهلل أن جيعله
ً
نقص ،كام أسأله سبحانه أن جيزي كل من أعانني عىل هذا العمل وسددين
وأرشدين خريا.
واهلل أعلم

تركي بن إبراهيم اخلنيزان
1440/8/12هـ
t.i.kh456@gmail.com

 ) 1أرشت إىل املراجع يف آخر الكتاب.
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أركان اإليامن

مدخل
سنتحدث بمشيئة اهلل -يف األيام القادمة عن سلسلة من املواضيع التي ُت ّم
كل مسلم ،يف إيامنه وعباداته ومعامالته ،نسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا هبا.
وحديثنا اليوم عن أمر جعله اهلل رش ًطا لقبول العمل ودخول اجلنة ،أال وهو
اإليًمن ،كام قال تعاىلَ  :و َم ْن َأ َرا َد ْاْل ِخ َر َة َو َس َع ٰى َهلَا َس ْع َي َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َٰل ِئ َك
ك َ
ُورا[ اإلرساء.]19 :
َان َس ْع ُي ُهم َّم ْشك ً
واإليًمن هو :قول باللسان ،واعتقاد بالقلب ،وعمل باجلوارح (وهي
األعضاء) ،واإليامن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،نسأل اهلل العظيم أن يزيدنا
إيامنًا وأن جيدّ ده يف قلوبنا.
وقد ّبني النبي  أركان اإليامن يف حديث جربيل  ،حيث قال" :أخربين
عن اإليامن" ،قال َ « :أ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاهللَِ ،و َم َالئِكَتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،و ُر ُسلِ ِهَ ،وا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر،
وت ُْؤ ِمن بِا ْل َقدَ ِر َخ ِْي ِه و َ ِ
رشه» [رواه مسلم].
َ
َ
ْ َ ِّ
وإذا تبني هذا فإليك بعضا من ثمرات اإليًمن وآثاره الطيبة ،التي بقدر كًمل
إيًمنك يكون حتققها فيك:
ِ
ِ
احلا ِّمن َذك ٍَر
 فمنها :احلياة الطيبة ِف الدارين ،قال جل وعزَ  :م ْن َعم َل َص ًَأ ْو ُأن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا
َي ْع َم ُل َ
ون

[النحل]97 :
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ِ
ين آ َمنُوا َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام ََن ُ ْم
 ومنها :األمن واهلداية ،يقول اهلل تعاىل :ا َّلذ َبِ ُظ ْل ٍم ُأو َل ِئ َك َهل ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون[ األنعام.]82 :

 ومنها :تثبيت القلب ،قال تعاىل :ي َثب ُت اهلل ا َّل ِذين آمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِت
ْ
ُ ِّ
َ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاْل ِخ َر ِة[ إبراهيم.]27 :
ِيف ْ َ
ِ
َي ِم ُل َ
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه
 ومنها :استغفار املالئكة للمؤمن ا َّلذي َن َ ُْون بِ ِه َو َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
ون بِ َح ْم ِد َر ِّهبِ ْم َو ُي ْؤ ِمن َ
ُي َس ِّب ُح َ
ون ل ِ َّل ِذي َن آ َمنُوا[ غافر.]7 :
 ومنها :عدم تسلط الشياطني عىل املؤمن ،قال اهلل تعاىل :إِ َّن ُه َل ْي َس َل ُهان َع َىل ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َع َىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ُس ْل َط ٌ
ون[ النحل.]99 :
ِ
ِ
ين
 ومنها :دفاع اهلل عن املؤمنني ،قال تعاىل :إِ َّن اهلل ُيدَ اف ُع َع ِن ا َّلذ ََآ َمنُوا [ احلج.]38 :
نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث –بمشيئة اهلل -يف اللقاء القادم عن الركن األول
من أركان اإليامن ،وهو اإليامن باهلل تعاىل.
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اإليًمن باهلل تعاىل
حديثنا اليوم عن الركن األول من أركان اإليامن ،أَل وهو :اإليًمن باهلل تعاىل،
ويتضمن أربعة أمور:
 -1اإليًمن بوجود اهلل تعاىل ،وقد دل عىل وجوده سبحانه العقل والفطرة،
فض ً
ال عن األدلة الرشعية الكثرية ،فكل خملوق قد ُف ِط َر عىل اإليامن بخالقه من
غري سب ِق تفكري أو تعليم ،كام قال النبي « :ما ِمن مو ُل ٍ
ود إَِل ُيو َلدُ َع َىل ا ْل ِف ْط َر ِة ،
َ ْ َْ
َ ْ
ِِ
َِّصانِ ِه َ ،أ ْو ُي َم ِّج َسانِ ِه» [متفق عليه] ،وأما داللة العقل عىل وجود
َف َأ َب َوا ُه ُ َُي ِّو َدانه َ ،أ ْو ُين ِّ َ
ِ ِ
ِ
َش ٍء َأ ْم ُه ُم ْ
اخلَال ِ ُق َ
ون [ الطور]35 :
اهلل تعاىل ففي قوله تعاىلَ  :أ ْم ُخل ُقوا م ْن َغ ْري َ ْ
يعني :أن هذه املخلوقات مل ُختلق صدفة من غري خالق ،كام أَنا مل َخت ُلق نفسها،
ِ
فسوى والذي
فلم َ
يبق إَل أَنا ُخلقت بتقدير العزيز العليم سبحانه ،الذي خلق ّ
قدّ ر فهدى.
 -2ويتضمن اإليًمن باهلل :اإليًمن بربوبيته تعاىل ،أي :أن نؤمن أن اهلل 
وحده الرب اخلالق لكل َشء ،املالك لكل َشء ،املُد ّبر جلميع األمور؛ كالرزق
واإلحياء واإلماتة وإنزال املطر وغري ذلك ،يقول اهلل سبحانهَ  :أ ََل َل ُه ْ
اخلَ ْل ُق
ني[ األعراف.]54 :
َو ْاألَ ْم ُر َت َب َار َك اهلل َر ُّب ا ْل َعا َملِ َ
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 -3كًم يتضمن اإليًمن باهلل :اإليًمن بألوهيته سبحانه :وذلك بأن نفرد اهلل
تعاىل بالعبادة ،فال َنِّصف شي ًئا من العبادة لغري اهلل  ،ونتربأ من كل ما ُيعبد
من دونه  وهذا هو مقتىض شهادة أن َل إله إَل اهلل.
والعبادة التي جيب أال تُرصف إال هلل وحده تشمل :كل ما حيبه اهلل ويرضاه من
األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة ،فتشمل :الصالة والدعاء والذبح والنذر
واَلستعانة واَلستعاذة واخلوف والرجاء وغريها.
 وتوحيد األلوهية و ُيسمى كذلك توحيد العبادة ،هو األصل ِف مجيعالرساالت السًموية ،قال تعاىلَ  :و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِيف ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
وَل َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهلل
وت[ النحل ]36 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل« :معنى
اجتَنِ ُبوا ال َّطا ُغ َ
َو ْ
الطاغوت :ما جتاوز به العبدُ حدَّ ه من معبود أو متبوع أو ُمطاع» ،وقال اإلمام
حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل« :والطواغيت كثريون .ورؤوسهم مخسة:
ٍ
راض ،ومن دعا الناس إىل عبادة نفسه ،ومن
إبليس لعنه اهلل ،ومن ُعبِد وهو
ا ّدعى شيئ ًا من علم الغيب ،ومن حكم بغري ما أنزل اهلل»(.)1
 -4ومما يتضمنه اإليًمن باهلل :اإليًمن بأسًمئه ُ
احلسنى وصفاته ال ُعليا ،وذلك
بأن نؤمن بام أثبته اهلل  لنفسه وما أثبته له نب ُّيه  من األسامء والصفات عىل

 ) 1ثالثة األصول وأدلتها ،لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل.
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الوجه الالئق به  ،من غري حتريف ،وَل تعطيل ،وَل تكييف ،وَل متثيل( ،)1قال
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري[ الشورى ]11 :فنفى التمثيل
السم ُ
َش ٌء َو ُه َو َّ
تعاىلَ  :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ِ ِِ
َش ٌء ونفى التحريف والتعطيل بقولهَ  :و ُه َو
والتكييف بقولهَ  :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ِ
يع ا ْل َب ِص ُري.
السم ُ
َّ
نسأل اهلل الكريم الوهاب أن يمأل قلوبنا باإليامن ويثبتها باليقني ويزينها
باإلخالص ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث –بمشيئة اهلل -يف اللقاء القادم عن
يص اهللُ به ،وهو الرشك.
أعظم ذنب ُع َ

 (1التحريف :رصف اللفظ عن املعنى الذي يدل عليه بدون دليل ،والتعطيل :نفي صفات اهلل أو أسامئه،
والتكييف :اعتقاد أن صفات اهلل عىل كيفية معينة مما تتخيله العقول ،والتمثيل :اعتقاد مماثلة أي َشء من
صفات اهلل لصفات املخلوقني.
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يص اهلل به
أعظم ذنب ُع َ
ذنب عيص اهلل تعاىل به ،وهو م ٍ
ناف لإليامن باهلل
حديثنا اليوم عن أعظم ٍ ُ
ُ
ِ
ِ
يم
الرش َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
وتوحيده ،أال وهو الرشك باهلل تعاىل ،كام قال تعاىل :إ َّن ِّ ْ
[لقامن ،]13:وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :سألت النبي  أي الذنب أعظم عند
هلل نِدًّ ا َو ُه َو َخ َل َق َك» [متفق عليه] والنِدّ  :يعني الرشيك.
اهلل؟ قالَ « :أ ْن َ ْجت َع َل ِ
ٌ
ٌ
ورشك أصغر:
رشك أكرب،
والرشك نوعان:
 فالرشك األكرب :هو أعظم الذنوب وَل َي ْغفره اهلل إَل ملن تاب ،وهو ُحمبِطجلميع األعامل ،ومن مات عليه فهو خالد ُخم ّلدٌ يف النار والعياذ باهلل ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ون َٰذل ِ َك َمل ِن َي َشا ُء َو َمن ُي ْ ِ
رش َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
رش ْك بِاهلل َف َق ِد
إ َّن اهلل ََل َي ْغف ُر َأن ُي ْ َ
ا ْف َرتى إِ ْثام َع ِظيام[ النساء ،]48 :وقال تعاىل :و َل َقدْ ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك َوإِ َىل ا َّل ِذي َن ِمن َق ْبلِ َك
َ
ً
َ ٰ ً
ِ
اخلَ ِ ِ
ْت َل َي ْح َب َط َّن َع َم ُل َك َو َل َتكُو َن َّن ِم َن ْ
اع ُبدْ َوكُن ِّم َن
رشك َ
ارسي َن َب ِل اهلل َف ْ
َلئ ْن َأ ْ َ
َّ
الشاكِ ِري َن[ الزمر.]66-65 :
اإلنسان هلل رشي ًكا أو ً
ُ
مثيال يف ربوبيته أو
وحقيقة الرشك األكرب :أن جيعل
ألوهيته أو أسامئه وصفاته.
َ
األوثان ،ويدعو أهل القبور
ظاهرا :كمن َي ْعبد
 والرشك تار ًة يكونً
واألصنام.
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 وتار ًة يكون خف ًّيا :كرشك املتوكلني عىل غري اهلل من اْلهلة املختلفة  ،أوكرشك وكفر املنافقني.
 وتار ًة يكون الرشك ِف االعتقاد :كمن يعتقد أن هناك من خيلق ويرزق ويعلمالغيب مع اهلل تعاىل ،أو يعتقد جواز رصف العبادة لغري اهلل ،أو يعتقد أن هناك
ب اهلل .
ب خملو ًقا حم ّبة تأ ّله كام َُي ّ
طاع طاع ًة ُمطلقة مع اهلل ،أو أن َُي ّ
من ُي ُ
 وتار ًة يكون ِف األقوال :كالدعاء واَلستعاذة واَلستغاثة باألمواتوالغائبني.
 وتار ًة يكون ِف األفعال :كمن يذبح أو يصيل أو يسجد لغري اهلل ،قال تعاىل:ِ
ني ََل َ ِ
رش َ
يك َل ُه َوبِ َٰذل ِ َك ُأ ِم ْر ُت
اي َو َمم َ ِاِت ِ
هلل َر ِّب ا ْل َعا َملِ َ
ُ ق ْل إِ َّن َص َال ِِت َون ُُسكي َو َحم ْ َي َ
ني[ األنعام.]163-162 :
َو َأنَا َأ َّو ُل املُْ ْسلِ ِم َ
وقانا اهلل من الرشك َظ ِ
اه ِر ِه َ
وخ ِف ِّي ِه ،نكتفي هبذا القدر ،ويف اللقاء القادم نكمل
احلديث -بمشيئة اهلل -عن النوع الثاين وهو الرشك األصغر.
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الرشك األصغر
نواصل حديثنا عن أنواع الرشك ،وحديثنا اليوم عن النوع الثاين من أنواع
الرشك ،أَل وهو :الرشك األصغر:
الرشع مما هو وسيل ٌة وذريع ٌة إىل
 واملراد بالرشك األصغرُ :كل ما ََنى عنه َّالسنَّة تسميتُه ِرشك ًا.
الرشك األكرب ،وجاء يف الكتاب أو ُّ
الرش َك األَ ْص َغ َر» قالوا :وما الرشك
ف َما َأ َخ ُ
قال « إِ َّن َأ ْخ َو َ
اف َع َل ْيك ُُم ِّ ْ
جي ِ
الر َيا ُءَ ،ي ُق ُ
ازي ا ْل ِع َبا َد بِ َأ ْع َام ِهل ُم:
ول اهلل َهل ُ ْم َي ْو َم ُ َ
األصغر يا رسول اهلل؟ قالِّ :
جتدُ َ ِ
ون ِيف الدُّ ْن َياَ ،فا ْن ُظروا َه ْل َ ِ
ا ْذ َه ُبوا َع َىل ا َّل ِذي َن ُكنْتُم ت َُرا ُء َ
ج َزا ًء» [رواه
ون عنْدَ ُه ْم َ
ُ
ِ
العبادة يف ال َّظاهر أو إظهارها أو اإلخبار
حتسني
اإلمام أمحد وصححه األلباين] .والرياء :هو
ُ
وكسب ال ّث ِ
عنها بقصد ِ
ِ
رؤية الن ِ
ناء منهم.
َّاس
 ومما يدخل ِف الرشك األصغر ،ما ييل: .1االعتقاد ِف ٍ
الّض ومل جيعله اهللُ سبباً
يشء أنه سبب جللب النفع أو دفع ُ
ِ
ِ
لذلك .قال َّ « :
رش ٌك»
إن ُّ
الر َقى َوالت ََّامئ َم َوال ِّت َو َل َة ْ

[رواه أبو داود وصححه األلباين]

الرقى
الرقى التي َل ُيفهم معناها ،أو ُّ
بالرقى التي ِف احلديث :أي ُّ
واملقصود ُ
املشتملة عىل الرشك باهلل .والتًمئم :هي كل ما ُيع َّلق عىل اإلنسان أو احليوان
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أو املمتلكات لدفع العني وغريها( ،)1واملراد بالت َِّولة :نوع من السحر يزعمون
والزوج إىل زوجته.
ب الزوج َة إىل زوجها
َ
أنه َُي ِّب ُ
 .2الرشك ِف األلفاظ :كاحللف بغري اهلل ،وقول القائل :ما شاء اهلل
ف بِ َغ ْ ِري اهللَِّ َف َقدْ َك َف َر
وشئت ،ولوَل اهلل وفالن ،ونحومها ،قال َ « :م ْن َح َل َ
رش َك» [رواه الرتمذي ،وصححه األلباين] .وقال َ« :ل َت ُقو ُلواَ :ما َشا َء اهلل َو َشا َء
َأ ْو َأ ْ َ
الن َو َلكِ ْن ُقو ُلواَ :ما َشا َء اهلل ُث َّم َشا َء ُف ٌ
ُف ٌ
الن» [رواه أبوداود والنسائي وصححه األلباين].
رزقنا اهلل اإلخالص وحسن العمل ،وعافانا من الرياء قليله وكثريه ،نكتفي
هبذا القدر ،ويف اللقاء القادم نتحدث -بمشيئة اهلل تعاىل -عن الركن الثاين من
أركان اإليامن ،وهو اإليامن باملالئكة.

وَيفظون هبا.
وس ِّم َيت التّميمة بذلك َلعتقادهم أَنم يتم أمرهم ُ
ُ )1
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اإليًمن باملالئكة
نستكمل حديثنا عن أركان اإليامن ،وحديثنا اليوم عن الركن الثاين وهو:
ِ
بوجودهم وأَنم ِعبا ٌد ُمكرمون ،خلقهم اهلل
اإليًمن باملالئكة :وذلك بأن نؤمن
من نور ،واستعملهم يف طاعتهَ ،ل يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأ ِنز َل إِ َل ْي ِه ِمن َّر ِّب ِه َواملُْ ْؤ ِمن َ
ُون ك ٌُّل آ َم َن بِاهلل
يقول اهلل تعاىل :آ َم َن َّ
َو َم َال ِئكَتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه[ البقرة.]285 :
 واملالئكة عباد طائعون هلل تعاىل ،قال اهلل  فيهمََ  :ل َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُهمون اهلل َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ون[ األنبياء ،]27 :وقال ََّ  :ل َي ْع ُص َ
بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
ون َما
ُي ْؤ َم ُر َ
ون[ التحريم.]6 :
هلل َفاطِ ِر السامو ِ
 ومما ورد ِف صفاهتم َات
احل ْمدُ ِ
َّ َ َ
اخل ْلق ّية ،قوله تعاىلَ ْ  :
ضج ِ
اع ِل املَْ َال ِئك َِة ُر ُس ًال ُأ ِ
اع َي ِزيدُ ِيف ْ
وِل َأ ْجن ِ َح ٍة َّم ْثن َٰى َو ُث َال َ
اخلَ ْل ِق َم
ث َو ُر َب َ
َو ْاألَ ْر ِ َ

ا ي َشاء إِ َّن اهلل َع َىل ك ُِّل ََش ٍء َق ِدير [ فاطر ،]1 :وقال رسول اهلل ُ « :خلِ َق ِ
ت املَْ َال ِئ َك ُة
ٌ
َ ُ
ْ
ٰ
ِم ْن ن ٍ
ُور» [رواه مسلم] ،وقال ُ « :أ ِذ َن ِِل َأ ْن ُأ َحدِّ َ
مح َل ِة
ث َع ْن َم َل ٍك ِم ْن َم َال ِئك َِة اهلل ِم ْن َ َ
ا ْل َع ْر ِ
ني َش ْح َم ِة ُأ ُذنِ ِه إِ َىل َعاتِ ِق ِه َم ِس َري ُة َس ْب ِع ِمائ َِة َعا ٍم» [رواه أبوداود].
ش إِ َّن َما َب ْ َ
 وقد ورد من أسًمئهم وأعًمهلم ما ييل :جربيل  :وهو األمني عىل الوحيِ
ني َع َ ٰىل َق ْلبِ َك[ الشعراء ،]194-193:وميكائيل :
وح ْاألَ ِم ُ
الر ُ
قال تعاىل :ن ََز َل بِه ُّ
املُ َو َّك ُل بال َق ْطر وإنزال األمطار ،وإرسافيل  :املُ َو َّك ُل بالنفخ يف الصور ،وملك
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حل َف َظة والكِرام الكاتبني،
املوت  :املُ َو َّك ُل بقبض األرواح ،ومن املالئكة :ا َ
وخ َز َنة اجلنة َ
َ
وخ َز َنة النار وغريهم مما َل يعلمه إَل اهلل تعاىل.
 واإليًمن باملالئكة يقتيض حمبتهم ومودهتم ،يقول اهلل تعاىلَ  :من ك ََان َعدُ ًّوا
هلل َو َم َال ِئكَتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْ ِرب َيل َو ِميك َ
َال َفإِ َّن اهلل َعدُ ٌّو ِّل ْلكَافِ ِري َن[ البقرة.]98:
 وعىل املسلم أن جيتنب ما ييسء إليهم ويؤذهيم ،ومن ذلك ما جاء عن النبي أنه قالَ « :م ْن َأك ََل ا ْل َب َص َلَ ،وال ُّثو َمَ ،وا ْلك َُّر َ
اثَ ،ف َال َي ْق َر َب َّن َم ْس ِجدَ نَاَ ،فإِ َّن
املَْ َال ِئ َك َة َت َت َأ َّذى ِممَّا َي َت َأ َّذى ِمنْ ُه َبنُو آ َد َم » [رواه مسلم] ،وكذلك قوله ََ « :ل تَدْ ُخ ُل
ِ ِ
ِ
ور ٌة» [رواه مسلم].
املَْ َالئ َك ُة َب ْيتًا فيه َك ْل ٌ
ب َو ََل ُص َ
جعلنا اهلل ممن يؤمن باملالئكة وَيبهم وجيتنب ما يؤذُيم ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل تعاىل  -عن الركن الثالث من أركان
اإليامن ،وهو اإليامن بال ُكتُب.
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اإليًمن بالكتب
حديثنا اليوم عن الركن الثالث من أركان اإليامن ،وهو:
اإليًمن بالكتب :وذلك بأن نؤمن بجميع ما أنزل اهلل عىل رسله من كتب،
ُح ّجة عىل العاملني وهداية للمهتدين.
 و ُنؤمن عىل التخصيص بًم سًمه اهلل لنا منها :كالتوراة التي أنزهلا اهلل عىلموسى  ،واإلنجيل الذي أنزله اهلل عىل عيسى  ،والزبور الذي أنزله اهلل
عىل دواد  ،والقرآن الذي أنزله اهلل عىل خاتم النبيني حممد  .يقول اهلل :
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وب
اق َو َي ْع ُق َ
ُ قو ُلوا آ َمنَّا بِاهلل َو َما ُأ ِنز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأ ِنز َل إِ َ ٰىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
وِت النَّبِ ُّي َ
ون[ البقرة.]136 :
يس ٰى َو َما ُأ ِ َ
َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
وس ٰى َوع َ
وِت ُم َ
 والقرآن خاتم الكتب السًموية ،وهو ناسخ ملا سبقه من الكتب املُنزّلة؛ قالِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َو ُم َه ْي ِمنًا
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا ملَِّا َب ْ َ
اهلل َ  :و َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
ِ
(و ُم َه ْي ِمنًا َع َل ْي ِه) َيقتيض أن القرآن الكريم حاكم عىل مجيع
َع َل ْيه[ املائدة ]48 :فقولهَ :
الكتب السابقة ،وأن السلطة له؛ فهو ناسخ جلميع ما سبقه من الكتب.
والنصح له؛ بتحليل حالله وحتريم
 وجيب عىل املسلم تعظيم كتاب اهللِ
حرامه ،واَلعتبار بقصصه وأمثاله ،والعمل بمقتضاه ،وتالوته حق تالوته،
والدفاع عنه.
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نسأل اهلل أن يرزقنا َف ْهم كتابه وتدبره والعمل به ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث
يف اللقاء القادم -بمشيئة اهلل -عن الركن الرابع من أركان اإليامن ،وهو اإليامن
بالر ُسل.
ُّ
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اإليًمن بالرسل
حديثنا اليوم عن الركن الرابع من أركان اإليامن ،وهو:
ً
رسوَل منهم،
اإليًمن بالرسل :وذلك بأن نؤمن بأن اهلل تعاىل بعث يف كل أمة
َ
الرسل
يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده َل رشيك له واجتناب عبادة الطاغوت ،وأن
كلهم َأ ْتقياء ُأ َمناءُ ،هداة ُم ْهتدون ،وأَنم َب ّلغوا مجيع ما أرسلهم اهلل به ،فلم يكتموا
يغريوا ،ومل يزيدوا فيه من عند أنفسهم حر ًفا ومل ينقصوه ،قال تعاىلُّ  :ر ُس ًال
ومل ّ
رشين وم ِ
ُون لِلن ِ
الر ُس ِل َوك َ
نذ ِري َن ل ِ َئ َّال َيك َ
َان اهلل َع ِز ًيزا
َّاس َع َىل اهلل ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
ُّم َب ِّ ِ َ َ ُ
َحكِ ًيام[ النساء ،]165 :وقال تعاىلَ  :و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِيف ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
وَل َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهلل
اجتَنِ ُبوا ال َّط ُ
وت
اغ َ
َو ْ

[النحل.]36 :

ٍ
وموسى
وإبراهيم
محمد
 ونؤمن عىل التخصيص بمن سمى اهلل منهم ،كَ
َ
ٍ
ونوح وغريهم من الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم.
وعيسى
َ
ِ
 ومن ّبرسالة واحد منهم فقد كفر باجلميع ،ولذا قال اهلل تعاىل:
كذب
ك ََّذ َب ْت َق ْو ُم ن ٍ
ني 
ني[ الشعراء ]105 :وقوله :ك ََّذ َب ْت َعا ٌد املُْ ْر َسلِ َ
ُوح املُْ ْر َسلِ َ

[الشعراء:

ٍ
ٍ
واحد هو
برسول
 ]123ومعلوم أن كل أمة كذبت برسوهلا ،إَل أن التكذيب
تكذيب بجميع الرسل باعتبار وحدة الدين ووحدة ا ُمل ِ
رسل .
ٌ
الرسل بنبينا حممد  ،كام قال تعاىلَ  :ما ك َ
َان ُحم َ َّمدٌ
 وقد ختم اهلل عز وجل َّأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
ني[ األحزاب ،]40 :وجعل اهلل
ول اهلل َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ
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ناسخا ملا قبله من األديان ،قال تعاىلَ  :و َمن َي ْب َت ِغ َغ ْ َري ْ ِ
ً
اإل ْس َال ِم ِدينًا َف َلن ُي ْق َب َل
دينه
اخلَ ِ ِ
ِمنْ ُه َو ُه َو ِيف ْاْل ِخ َر ِة ِم َن ْ
ارسي َن[ آل عمران ،]85 :وقال َ « وا َّل ِذي َن ْف ُس ُحم َ َّم ٍد بِ َي ِد ِه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وت َو َمل ْ ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي
اين ُث َّم َي ُم ُ
َِّص ٌّ
ََل َي ْس َم ُع ِِب َأ َحدٌ م ْن َهذه ْاألُ َّمة َ ُُيود ٌّي َو ََل ن ْ َ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه إِ ََّل ك َ
اب النَّار» [رواه مسلم].
 ومن زعم بأن اهلل يقبل دينًا غْي رشيعة حممد  بعد مبعثه ،فهو كافر،لتكذيبه للقرآن والسنة وإمجاع علامء املسلمني.
نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا ممن آمن بالرسل واقتفى أثرهم واقتدى هبم ،نكتفي
هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن الركن اخلامس من
أركان اإليامن ،وهو اإليامن باليوم اْلخر.
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اإليًمن باليوم اْلخر
نستكمل حديثنا عن أركان اإليامن ،وحديثنا اليوم عن الركن اخلامس وهو:
اإليًمن باليوم اْلخر :وهو يوم القيامة ،وذلك بأن نُصدّ َق تصدي ًقا جاز ًما بأن
اهلل َ يبعث الناس من القبور ،ثم َياسبهم وجيازُيم عىل أعامهلم ،حتى َيستقر
أهل ِ
اجلنة يف منازهلم ،وأهل النار يف منازهلم.
ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر[ البقرة ،]177 :وقال :
قال تعاىلَ  :و َٰلك َّن ا ْل ِ َّ
َ ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط ل ِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْي ًئا َوإِن ك َ
َان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِّم ْن
َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
ني[ األنبياء.]47 :
اسبِ َ
َ
ْ َ ْ َ َ ٰ
 واإليًمن باليوم اْلخر يتضمن :اإليامن بام يكون يف القرب من سؤال ،ونعيم،وعذاب ،واإليامن ببعث الناس من قبورهم ،وحرشهم يف املحرش ،وحساهبم
وجزائهم عىل أعامهلم ،واإليامن بامليزان والِّصاط ،وال ُكتب التي تُعطى باليمني
أو من وراء الظهور بالشامل.
ِ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُْم إِ َّن
 وِف يوم القيامة أهوال عظام ،قال اهلل تعاىلَ  :يا َأ ُّ َُيا الن ُِ
ِ
يم َي ْو َم ت ََر ْو ََنَا ت َْذ َه ُل ك ُُّل ُم ْر ِض َع ٍة َع َّام َأ ْر َض َع ْت َوت ََض ُع ك ُُّل
َش ٌء َعظ ٌ
َز ْل َز َل َة َّ
السا َعة َ ْ
ِ
ِ
َذ ِ
اب اهلل َشديدٌ 
مح ٍل َ ْ
ات َ ْ
َار ٰى َو َٰلك َّن َع َذ َ
مح َل َها َوت ََرى الن َ
َار ٰى َو َما ُهم بِ ُسك َ
َّاس ُسك َ

[احلج ،]2-1 :وقال َ « :م ْن َرس ُه َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َك َأ َّن ُه َر ْأ ُي َع ْ ٍ
ني َف ْل َي ْق َر ْأ إِ َذا
َّ
َّ
الس َام ُء ان َْش َّق ْت» [رواه الرتمذي وصححه األلباين].
الس َام ُء ا ْن َف َط َر ْت َوإِ َذا َّ
الش ْم ُس ك ُِّو َر ْت َوإِ َذا َّ
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ومن اعتقد وآمن باليوم اْلخر :زادت رغبته يف فعل الطاعات ،وخاف من
ّ
وتسىل بذلك من ابتالهم اهلل بضيق العيش أو وقوع
فعل املعايص واملنكرات،
الظلم عليهم بأن هلم يوما يسرتدون فيه مظاملهم ،وإذا دخل املؤمنون اجلنة نسوا
متاعبهم وآَلمهم ،كام أن أهل النار إذا دخلوها -والعياذ باهلل -نسوا مجيع
مرت هبم.
امللذات التي ّ
جعلنا اهلل ممن يأِت ِآمن ًا يوم القيامة ،وحرشنا يف زمرة نبينا حممد  .نكتفي
هبذا القدر ،ونتحدث بمشيئة اهلل تعاىل يف اللقاء القادم عن عالمات الساعة.

21

عالمات الساعة
حديثنا اليوم عن عالمات الساعة ،وهي :العالمات التي َت ْسبق وقوع يوم
القيامة و َتدُ ل عىل قرب ُحصوله.
الصغرى-يف الغالب– تسبق
 واص ُطلح عىل تقسيمها إىلُ :صغرى و ُكربى :ف ُيوم القيامة بمدة طويلة ،ومنها ما وقع وانقىض -وقد يتكرر وقوعه -ومنها ما
وحتام سيقع كام أخرب
ظهر وَل يزال يظهر ويتتابع ،ومنها ما مل يقع حتى اْلن،
ً
الصادق املصدوق .
 وعالمات الساعة الصغرى كثْية ،منها :قبض العلم ،وانتشار الفتن،وشيوع الفواحش ،وكثرة القتل والزَلزل ،وتقارب الزمان ،وادعاء النبوة من
وتطاول احلفاة العراة العالة [أي الفقراء] رعاة الشاة يف البنيان،
ِقبل دجالني ُك ُثر،
ُ
وتداعي األمم عىل املسلمني ،ثم انتصار املسلمني عىل اليهود يف النهاية يف
مواجهة يتكلم فيها احلجر والشجر ويدُ ََّلن فيها املسلمني عىل مكان اختباء
اليهود  ..وغريها من العالمات .كام قال رسول اهلل « :إِ َّن ِمن َأ ْ ِ
السا َع ِة
رشاط َّ
ْ َ
ِ
ِ
رش ُب ْ
الر َج ُال،
اجل ْه ُلَ ،و َي ْك ُث َر ِّ
اخلَ ْم ِرَ ،و َيق َّل ِّ
َأ ْن ُي ْر َف َع ا ْلع ْل ُمَ ،و َي ْك ُث َر ْ َ
الزنَاَ ،و َي ْك ُث َر ُ ْ
ني امر َأ ًة ا ْل َقيم ا ْلو ِ
وي ْك ُثر النِّساء ،حتَّى يك َ ِ ِ
احدُ »َ ،و ِيف ِر َوا َي ٍةَ « :ي ِق ُّل ا ْل ِع ْل ُم
ِّ ُ َ
ََ َ َ ُ َ َ
ُون خلَ ْمس َ ْ َ

اجل ْه ُل» [متفق عليه].
َو َي ْظ َه ُر ْ َ
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 وأما عالمات الساعة الكربى :فهي أمور عظيمة يدل ظهورها عىل قربالقيامة ،وبقاء زمن قصري لوقوع ذلك اليوم العظيم.
 روى مسلم يف صحيحه عن ح َذي َف َة ب ِن َأ ِس ٍيد ا ْل ِغ َف ِ
ار ِّي َ ق َال :ا َّط َل َع النَّبِ ُّي
ُ ْ ْ
ٌ
َ ع َل ْينَا َون َْح ُن َنت ََذاك َُر َف َق َالَ :ما ت ََذاك َُر َ
السا َع َةَ ،ق َال« :إِ ََّنَا َل ْن
ون؟ َقا ُلوا :ن َْذك ُُر َّ
َت ُقوم حتَّى تَرو َن َقب َلها َع ْرش آي ٍ
ات َف َذك ََر الدُّ َخ َ
وع
ان َوالدَّ َّج َال َوالدَّ ا َّب َة َو ُط ُل َ
َ َ
َ ْ ْ َ
َ َ
س ِمن م ْغ ِر ِهبا ون ُُز َ ِ
َّ
وج َو َثال َث َة
وج َو َم ْأ ُج َ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َ و َي َأ ُج َ
الش ْم ِ ْ َ َ َ
ول ع َ
ب ،و ِ
ِ
ُخس ٍ
ف بِاملَْ ْ ِ
ف بِاملَْ ْغ ِر ِ
آخ ُر َذل ِ َك
ب َو َخ ْس ٌ
رش ِق َو َخ ْس ٌ
وف َخ ْس ٌ
ف بِ َج ِز َيرة ا ْل َع َر ِ َ
ُ
ِ
َّاس إِ َىل َحم ْ َ ِ
رش ِه ْم».
َار َخت ُْر ُج م ْن ا ْل َي َم ِن َت ْط ُر ُد الن َ
ن ٌ
نسأل اهلل أن ُيلهمنا رشدنا ،وأن يقينا رش الفتن ما ظهر منها وما بطن ،نكتفي
هبذا القدر ،ونتحدث -بمشيئة اهلل تعاىل -يف اللقاء القادم عن الركن السادس
واألخري من أركان اإليامن ،وهو اإليامن بالقدر خريه ورشه.
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اإليًمن بالقدر خْيه ورشه
حديثنا اليوم عن الركن السادس من أركان اإليامن ،أَل وهو:
اإليًمن بالقدر خْيه ورشه :وذلك بأن نؤمن بأن كل خري ورش أنه بقضاء اهلل
وقدره ،وأن اهلل تعاىل َعلِ َم ما يكون قبل أن يكون ،وكتب ذلك عنده يف اللوح
املحفوظ ،وأنه َل يكون َشء إَل بمشيئة اهلل ،وأن اهلل خالق كل َشء ،وف ّعال ملا
يريد .
 قال اهلل تعاىل ُ ْربا عن علمه السابق لكل يشء وكتابته لهَ  :أ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهلل
م ً
ض إِ َّن َٰذل ِ َك ِيف ِكت ٍ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
َاب إِ َّن َٰذل ِ َك َع َىل اهلل َي ِس ٌري[ احلج،]70 :
َي ْع َل ُم َما ِيف َّ
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
هلل 
ول ا َِّ
خي ُل َق السامو ِ
ولَ « :كتَب اللـه م َق ِ
اد َير ْ
َي ُق ُ
ني
اخلَ َال ِئ ِق َق ْب َل َأ ْن َ ْ
ات َو ْاألَ ْر َض بِ َخ ْم ِس َ
َّ َ َ
َ
َ

ف سن ٍَة َق َال :وعر ُشه ع َىل املَْ ِ
اء» [رواه مسلم] ،وقال تعاىل ُمب ّينًا مشيئته النافذة ِف كل
َ َْ ُ َ
َأ ْل َ َ
يشءَ  :و َما ت ََشا ُء َ
ني[ التكوير ،]29 :وقال سبحانه
ون إِ ََّل َأن َي َشا َء اللـه َر ُّب ا ْل َعاملَ ِ َ
وض ًحا أنه خلق الكائنات وأعًمهلمَ  :واهلل َخ َل َقك ُْم َو َما َت ْع َم ُل َ
ُم ِّ
ون[ الصافات.]96 :
 -ومن لوازم صحة اإليًمن بالقدر أن نؤمن:

• أن للعبد مشيئ ًة واختيا ًرا هبا تتحقق أفعاله كام قال تعاىل :ملَ ِن َشا َء ِمنك ُْم َأن
ِ
ع َها[ البقرة:
يم[ التكوير ،]28 :وقال سبحانهََ  :ل ُي َك ِّل ُ
ف اهلل َن ْف ًسا إِ ََّل ُو ْس َ
َي ْستَق َ
.]286
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• وأن مشيئة العبد وقدرته غري خارجة عن قدرة اهلل ومشيئته فهو الذي منح
قادرا عىل اَلختيار كام قال تعاىلَ  :و َما ت ََشا ُء َ
ون إِ ََّل َأن َي َشا َء
العبد ذلك وجعله ً
ني[ التكوير.]29 :
اهلل َر ُّب ا ْل َعاملَ ِ َ
رس اهلل يف خلقه فام َب َّينه لنا علمناه وآمنّا به ،وما غاب عنّا
• ونؤمن بأن القدر ُّ
َس ّلمنا به وآمنّا ،وأَل ننازع اهلل يف أفعاله وأحكامه بعقولنا القارصة وأفهامنا
الضعيفة؛ بل نؤمن بعدل اهلل التام وحكمته البالغة وأنه تعاىل َل ُيسأل عام يفعل.
نسأل اهلل الكريم أن يقدر لنا اخلري وُييئ لنا أسبابه ،ويرزقنا الرضا به
والطمأنينة له ،نكتفي هبذا القدر ،ويف اللقاء القادم نتحدث بمشيئة اهلل تعاىل عن
ثمرات اإليامن بالقدر خريه ورشه.
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ثمرات اإليًمن بالقدر
حتدثنا يف اللقاء املايض عن اإليامن بالقدر وأنه يتضمن :اإليامن بعلم اهلل
السابق لكل َشء ،وأنه سبحانه كتب ذلك يف اللوح املحفوظ ،وأنه َل يقع َشء
إَل بمشيئته سبحانه ،وأنه خالق كل َشء.
ِ
ثمرات اإليًمن بالقدر ،ومنها:
وحديثنا اليوم عن
 أنه من أكرب احلوافز للعمل والنشاط والسعي بًم يريض اهلل ِف هذه احلياة،فاملؤمن مأمور باألخذ باألسباب مع التوكل عىل اهلل تعاىل ،واإليامن بأن األسباب
َل ُتعطي النتائج إَل بإذن اهلل ،ألن اهلل هو الذي خلق األسباب ،وهو الذي خلق
است َِع ْن بِاهلل َو ََل َت ْع َج ْزَ ،وإِ ْن
اح ِر ْ
النتائج .قال النبي ْ « :
ص َع َىل َما َينْ َف ُع َكَ ،و ْ
َش ٌء َف َال َت ُق ْلَ :ل ْو َأ ِّين َف َع ْل ُت ك َ
َان ك ََذا َوك ََذاَ ،و َلكِ ْن ُق ْلَ :قدَ ُر اهلل َو َما َشا َء
َأ َصا َب َك َ ْ
ِ
َف َع َلَ ،فإِ َّن َل ْو َت ْفت َُح َع َم َل َّ
رس َمل ِا ُخلِ َق
الش ْي َطان» [رواه مسلم] وقال « ا ْع َم ُلوا َفك ٌُّل ُم َي َّ ٌ
َل ُه» [رواه البخاري].
كر املؤم ُن إذا أنعم اهلل عليه وَل َي ْبطر
 ومن ثمرات اإليًمن بالقدر :أن َي ْش َويتضجر ،كام قال
ويتكرب ،و َي ْصرب إذا ابتاله اهلل ببعض مصائب الدنيا وَل جيزع
ّ
ّ
ض َو ََل ِيف َأن ُف ِسك ُْم إِ ََّل ِيف كِت ٍ
اب ِمن ُّم ِصي َب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
َاب ِّمن َق ْب ِل
اهلل تعاىلَ  :ما َأ َص َ
َّرب َأ َها إِ َّن َٰذل ِ َك َع َىل اهلل َي ِس ٌري (ِّ )22ل َك ْي َال َت ْأ َس ْوا َع َ ٰىل َما َفا َتك ُْم َو ََل َت ْف َر ُحوا بِ َام
َأن ن ْ َ
ِ
ب ك َُّل ُخمْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور [ احلديد.]23-22 :
آتَاك ُْم َواهلل ََل َُي ُّ
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 ومن ثمرات اإليًمن بالقدر :أنه يقيض عىل رذيلة احلسد ،فاملؤمن َل ََيسدالناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله؛ ألن اهلل هو الذي رزقهم وقدّ ر هلم ذلك،
واحلاسد حني َيسد غريه فإنه بفعله هذا إنام يعرتض عىل قدَ ر اهلل وقسمته.
 ومن تلك الثمرات :أن اإليامن بالقدر َيبعث يف القلوب الشجاعة عىلقوي فيها العزائم ،ألَنا توقن أن اْلجال واألرزاق ُمقدّ َرة؛
مواجهة الشدائد ،و ُي ّ
ِ
ب له ،كام قال اهلل تعاىل ُ قل َّلن ُي ِصي َبنَا إِ ََّل َما
وأنه لن يصيب اإلنسان إَل ما ُكت َ
َب اهلل َلنَا ُه َو َم ْو ََلنَا َو َع َىل اهلل َف ْل َيت ََوك ِ
َّل ا ُْمل ْؤ ِمن َ
ُون[ التوبة].
َكت َ
وَيسن لنا اخلتام .ونتحدث
نسأل اهلل أن يزيدنا إيامنا ويقينا ويثبتنا عىل دينه ُ
بمشيئة اهلل يف اللقاءات القادمة عن أركان اإلسالم.
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أركان اإلسالم

الشهادتان – شهادة :أن ال إله إال اهلل
حديثنا اليوم عن أركان اإلسالم ،وهي األركان اخلمسة التي يقوم عليها دين
اإلسالم ،قال رسول ُ « :بن ِ َي ِ
مخ ٍ
سَ ،ش َها َد ِة َأ ْن ََل إِ َل َه إِ ََّل اهلل َو َأ َّن
اإل ْس َال ُم َع َىل َ ْ
ِ
َاة ،وحج ا ْلبي ِ
الزك ِ
تَ ،و َص ْو ِم
الص َال ِةَ ،وإِيتَاء َّ
َ َ ِّ َ ْ
ُحم َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،وإِ َقا ِم َّ
َر َم َض َ
ان» [متفق عليه].
فالركن األول هو الشهادتان :شهادة أن َل إله إَل اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل.
وهاتان الشهادتان مفتاح اإلسالم وَل يمكن الدخول إىل اإلسالم إَل هبام،
وهلذا أمر النبي  معاذ بن جبل كام يف احلديث املتفق عليه حني بعثه إىل اليمن
أن يكون أول ما يدعوهم إليه «شهادة أن َل إله إَل اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل».
ِِ
وقال رسول اهلل « :من ك َ ِ
اجلنَّ َة» [رواه أبو داود].
َ ْ
َان آخ ُر ك ََالمه ََل إِ َل َه إِ ََّل اهلل َد َخ َل ْ َ
 ومعنى «ال إله إال اهلل» :أن يعرتف اإلنسان بلسانه ويعتقد بقلبه بأنهَ :لبحق إَل اهللُ  ،أما املعبودات سواه فإَنا باطلة و ُعبدت بالباطل.
معبود ٍّ
فـ «ال إله إال اهلل» تعني َنفي األلوهية احل ّقة عام سوى اهلل ،وإثباتا هلل وحده.
ِ
ِ
ِ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
قال اهلل تعاىل :ف َمن َي ْك ُف ْر بِال َّطا ُغوت َو ُي ْؤمن بِاهلل َف َقد ْ
ا ْل ُو ْثق َى[ البقرة ،]256 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل« :معنى الطاغوت :ما
جتاوز به العبد حدَّ ه من معبود أو متبوع أو ُمطاع»،
وقال اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل« :والطواغيت كثريون.
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ٍ
راض ،ومن دعا الناس إىل
ورؤوسهم مخسة :إبليس لعنه اهلل ،ومن ُعبِد وهو
عبادة نفسه ،ومن ا ّدعى شيئ ًا من علم الغيب ،ومن حكم بغري ما أنزل اهلل»(.)1
والغاية العظمى من إرسال الرسل هو توحيد اهلل تعاىل وإفراده بالعبادة ،قال
تعاىلَ  :و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِيف ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
اجتَنِ ُبوا ال َّط ُ
وت[ النحل:
اغ َ
وَل َأ ِن ْ
اع ُبدُ وا اهلل َو ْ
.]36
جعلنا اهلل من عباده املُوحدين املخلصني املتبعني هلدي نبيه الكريم  ،نكتفي
هبذا القدر ،ونكمل -بمشيئة اهلل -يف اللقاء القادم احلديث عن معنى شهادة أن
حممدً ا رسول اهلل .

 ) 1ثالثة األصول وأدلتها ،لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل.
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الشهادتان – شهادة :أن حممد ًا رسول اهلل



نستكمل حديثنا عن الركن األول من أركان اإلسالم وقد توقفنا عند:
شهادة أن حممدً ا رسول اهلل .
 ومعناها :اإلقرار بأن حممدً ا  عبدٌ هلل تعاىل ،وأن اهلل أرسله لتبليغ دينهَاك إِ ََّل كَا َّف ًة ِّللن ِ
وهداية اخللق كافة كام قال تعاىلَ  :و َما َأ ْر َس ْلن َ
َّاس َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا
[سبأ ]28 :وقال تعاىل َ و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني[ األنبياء.]107 :
مح ًة ِّل ْل َعاملَ ِ َ
َاك إِ ََّل َر ْ َ
 ويقتيض ذلك :تصديقه  بام أخرب ،وطاعته فيام أمر ،واجتناب ما ََنى عنه،ِ
الصدْ ِق َو َصدَّ َق بِ ِه ُأو َٰل ِئ َك
وأَل ُيعبد اهلل إَل بام رشع ،قال تعاىلَ  :وا َّلذي َجا َء بِ ِّ
ِ
ُه ُم املُْ َّت ُق َ
وح ٰى 
ون[ الزمر] ،وقال َ  :و َما َينط ُق َع ِن ْاهل َ َو ٰى إِ ْن ُه َو إِ ََّل َو ْح ٌي ُي َ
ِ
[النجم ،]4-3 :وقال تعاىلَ  :وما َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن اهلل [ النساء،]64 :
ول إِ ََّل ل ُي َط َ
َّ ُ
َ ْ َ
َيك ُِّم َ
وقال عز وجلَ  :ف َال َو َر ِّب َك ََل ُي ْؤ ِمن َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم ََل
ُون َحت َّٰى ُ َ
َجيِدُ وا ِيف َأن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِّممَّا َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِ ًيام[ النساء.]65 :
َ
الدخول يف
 وال تصح الشهادتان بمجرد االعتقاد القلبي بل ُيشرتط ملن أراداإلسالم التلفظ هبام ،والعمل بمقتضامها.
نسأل اهلل أن جيعلنا أتباع النبي  ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء
القادم -بمشيئة اهلل -عن ٍ
بعض املسلمني وَيسبون ّأَنم َُيسنون
ذنب يفعله ُ
ُصنع ًا.
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الدين
البِدعة ِف ّ
حديثنا اليوم عن ٍ
ذنب يفعله بعض املسلمني وَيسبون ّأَنم َُيسنون ُصنع ًا،
ِ
داع ِف الدِّ ين.
أَل وهو :االبت ُ
والبِدعة ِف الدِّ ين  :هي التع ُّبدُ هلل تعاىل بام ليس له ٌ
أصل يف الرشيعة ،أو التع ُّبدُ
هلل تعاىل بام مل يكن عليه النبي  وَل خلفاؤه الراشدون .
وقد أخرب اهلل تعاىل أن الدِّ ين قد اكتمل ،فقال سبحانه :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم
يت َلك ُُم ْ ِ
اإل ْس َال َم ِدينًا[ املائدة ،]3:وقال نب ُّينا
ِدينَك ُْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ

ُ حم ِّذر ًا ُأ َّمت ُه ِمن البِدَ ِع واإلحداث يف الدِّ ينَ « :من َأ ْحدَ َ
ليس
ث يف َأ ْم ِرنَا هذا ما َ
فِ ِيهَ ،فهو َر ٌّد» [متفق عليه] ومعنى "فهو ر ٌّد"  :أي مردو ٌد غري مقبول  ،وقال :
ِ
والطاعة ْ
وإن عبدً ا َحبش ًّيا ،فإ َّنه من َي ِع ْش منكم
« ُأوصي ُكم بتقوى اهللِ والسم ِع
بعدي فسريى اختال ًفا كثريا ،فعليكم بسنَّتِي وسنَّ ِة اخل َل ِ
ِ
فاء ِ
الراش ِدين
املهد ِّيني
ُ
ُ
ُ
ً
كل ُحم ٍ
وحمدَ ِ
ِ
ِ
فإن َّ
األمور َّ
دثة
ثات
متس ُكوا هبا ،و َع ُّضوا عليها
بالنواج ِذ ،وإياكم ُ
َّ
ٍ
بدع ٌةَّ ،
بدعة ضالل ٌة» [رواه أبوداود وصححه األلباين].
وكل
ِ
أسامء اهلل تعاىل وصفاتِه ،أو اعتقاد
والبِدَ ُع أنواع ،فمنها بِدَ ع اعتِقادية :كإنكار
ِعصمة ٍ
ِ
والّض
أحد من
والر ُسل عليهم السالم ،أو اعتقاد النفع ّ
البرش غري األنبياء ُّ
والربكة يف َشء من األشياء ،وغري ذلك من اَلعتقادات التي ليس هلا أصل يف
الرشع.
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ومن أنواع البِدَ ِع :البِدَ ُع العملية وهي أنواع ،منها:
ٍ
عبادة ليس هلا ٌ
كأن َُي ِد َ
أصل يف الرشعْ ،
ُ
ث صال ًة غري مرشوعة أو
إحداث
.1
صيام ًا غري مرشوع أو أعياد ًا غري مرشوعة ،كعيد مولِد النبي  وغريه من
األعياد املُحدَ ثة.
 .2الزيادة عىل العبادة املرشوعة ،كام لو زاد ركعة خامسة يف صالة الظهر .
ٍ
ٍ
ٍ
صفة غري مرشوعةِّ ،
(بصوت
اجلامعي
كالذكر
عبادة مرشوعة عىل
 .3تأدية
ّ
واحد)( ،)1وغسل الرجلني قبل اليدين يف الوضوء.
ِ
ٍ
للعبادة املرشوعة مل ُخي ِّصص ُه الرشع ،كتخصيص يوم
وقت
ختصيص
.4
ُ
النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام ،فأصل الصيام والقيام مرشوع
ولكن ختصيصه بوقت من األوقات َيتاج إىل دليل.
ب
عص ُ
ومن أسباب ظهور البدع :اجلهل بأحكام الدين ،وا ِّتباع اهل َ َوى ،وال َّت ُّ
والسنّة ،وال َّتش ُّبه بال ُك َّفار ،واَلعتامد عىل
ْلراء األشخاص وتقديمها عىل الكتاب ُّ
األحاديث الضعيفة واملكذوبة عىل النبي ِ ،
ومن أعظم أسباب البِدع :ال ُغ ُل ُّو .
النبي  وأن ُجينِّبنا البِدع واملُحدثات،
نسأل اهلل أن جيعلنا ممن يتّبع ُسنّة ّ
نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن الركن الثاين
من أركان اإلسالم وعمود اإلسالم وهو الصالة.
ُ ) 1يستثنى من ذلك ما كان ألجل التعليم ،عىل أن يقتِّص يف ذلك عىل القدر الالزم للتعليم ،وَل ُي َّتخذ
بصورة دائمة.
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الصالة
حديثنا اليوم عن الركن الثاين من أركان اإلسالم ،أال وهو الصالة:
ني
الر ُج ِل َو َب ْ َ
 والصالة هي الفارقة بني املسلم والكافر كام قال « :إِ َّن َب ْ َني َّ
ِّ ِ
الص َال ِة» [رواه مسلم] ،وهي عمود اإلسالم َل تسقط يف اخلوف
الرشك َوا ْل ُك ْف ِر ت َْر َك َّ
ْ
وَل السفر وَل املرض قال َ « :ر ْأ ُس ْاألَ ْم ِر ْ ِ
الص َال ُة» [رواه
اإل ْس َال ُمَ ،و َع ُمو ُد ُه َف َّ
الرتمذي] ،وهي أول ما ُحياسب عنه العبد ،فإن صلحت؛ صلح سائر عمله ،وإن
ب بِ ِه ا ْل َع ْبدُ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم ْن
اس ُ
فسدت؛ فسد سائر عمله ،قال « :إِ َّن َأ َّو َل َما ُ َ
َي َ
ِ
ِِ
رس» [رواه
َع َمله َص َال ُت ُه َفإِ ْن َص ُل َح ْت َف َقدْ َأ ْف َل َح َو َأن َْج َح َوإِ ْن َف َسدَ ْت َف َقدْ َخ َ
اب َو َخ َ
أبو داود والرتمذي والنسائي].

 وهي ُق ّرة عني النبي  من هذه الدنيا ،فقد قال َ « و ُج ِع َل ْت ُق َّر ُة َع ْينِي ِيفِ
قر به العني ويسرتيح به القلب].
َّ
الصالة» [رواه النسائي][ .قرة العني :ما َت ّ
ِ
رب العاملَني ،وهي تنهى عن الفحشاء
 والصالة صلة بني العبد وبني ِّالص َال َة َتن َْه ٰى َع ِن
واملنكر؛ ملن أقامها بإخالص وأ ّداها بخشوع ،قال اهلل  :إِ َّن َّ
ا ْل َفح َش ِ
اء َوا ُْملنك َِر[ العنكبوت.]45 :
ْ
 والصالة ال تصح إال بإقامتها عىل ِوفق هدي رسول اهلل  ،كام قال :« َص ُّلوا كَام ر َأ ْيتُم ِ
وين ُأ َص ِّيل» [متفق عليه] ،فعىل املسلم أن َيرص عىل تع ّلم أحكام
َ َ ُ
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تمها عىل أكمل وجه فينال بذلك
صالته وكيف ّيتها كام وردت عن النبي  ل ُي ّ
األجر وعظيم األثر.
نكتفي هبذا القدر ونستكمل احلديث -بمشيئة اهلل تعاىل -عن أحكام الصالة
يف اللقاءات القادمة.
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الطهارة
حديثنا اليوم عن رشط من رشوط صحة الصالة ،أَل وهو الطهارة:
ومعنى الطهارة ِف اللغة :النظافة من األوساخ ،وِف الرشع :ارتفاع احلدث
وزوال النجاسة.
 وبذلك تنقسم الطهارة إىل قسمني:القسم األول :الطهارة من احلدث :ومنه احلدث األكرب ويكون َرفعه بال ُغسل،
ومنه احلدث األصغر ،ويكون َرفعه بالوضوء ،وتكون الطهارة باملاء ،أو بالتيمم
عند ّ
تعذر املاء أو عدم القدرة عىل استخدامه.
القسم الثاين :الطهارة من النجاسة :وذلك بإزالة النجاسة عن البدن واللباس
واألرض التي ُي َصيل عليها ،وَل َي ُّض بقاء اللون والرائحة حال العجز عن
إزالتهام ،إذا زالت عني النجاسة.
 ومن النجاسات التي جيب إزالتها عن البدن واملالبس واملكان :بول اْلدميحرم أكله
وعذرته ،والدم(( )1و ُيعفى عن اليسري منه) ،وبول وروث احليوان املُ َّ

وهوحي ،كالذي خيرج من
 ) 1والدم النجس هو الدم املسفوح :وهو الذي يسيل من اإلنسان أو احليوان
ّ
الذبيحة عند ذبحها ،أما الدم الذي يبقى يف الذبيحة بعد تذكيتها ،كالذي يكون يف العروق ،والقلب،
والطحال ،والكبد ،فهذا طاهر.
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نجس (أما احليوان املباح أكله فبوله وروثه طاهران) ،ومن النجاسات :امليتة(،)1
يشق
واخلنزير ،والكلب( ،)2واملذي ،والودي( .)3و ُيعفى عن يسْي النجاسة التي ُ
التحرز منها.
 وإذا أراد املسلم إزالة اخلارج من السبيلني من بول أو غائط ،فإنه يستنجيباملاء أو يستجمر باحلجارة أو املناديل ونحومها( .)4وَل يلزمه اَلستنجاء كلام أراد
الوضوء بل يستنجي بغسل فرجه إذا خرج منه البول ونحوه ،وغسل ُد ُب ِره إذا
خرج منه الغائط ،أما الريح فال ُيستنجى منه.
طهر اهللُ قلو َبنا وأبدا َننا من األدران احلسية واملعنوية .نكتفي هبذا القدر،
ّ
ونتحدث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم عن الطهارة من احلدث األصغر.

 )1امليتة :احليوان امل ّيت الذي مل ُيذكَّى ذكا ًة رشعية ،و ُيستثنى من امليتة :السمك وماَل يعيش إَل يف املاء،
وميتة اجلراد فهام طاهران مباحا األكل بدون ذكاة.كام ُيستثنى من امليتة النجسة :ميتة ما ليس له دم كالنمل
والذباب واخلنفساء ونحوها فهي طاهرة لكن َلجيوز أكلها.
 ) 2قال َ « : طهور ِ
أن يغ ِْس َله سبع مر ٍ
إناء ِ
بالرت ِ
اب» [رواه مسلم]،
وَله َّن ُّ
ات ُأ ُ
بَ ْ ،
أحدك ُْم إذا ولَغَ فيه ال َك ْل ُ
َ
ُ َ ْ َ َ َّ
ُ ُ
قال النووي :فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئ ًا طاهر ًا مع
رطوبة أحدمها وجب غسله سبعا إحداهن بالرتاب.

 ) 3املذي :ماء رقيق لزج ،خيرج عند الشهوة ،بال قذف وَل تد ّفق ،وَل يعقبه فتور ،والطهارة منه :بأن
فريش املاء عىل املوضع الذي أصابه .أما الودي :فهو ماء
يغسل ذكره وأنثييه (خصيتيه) وأما الثوب َ ُ
أبيض ،غليظ ،خيرج بعد البول ،والطهارة منه :كالطهارة من البول.
مسحات ،مع حتقق اإلنقاء.
 ) 4ويف اَلستجامر باألحجار أو املناديل ونحومها :جيب أَل يقل عن ثالث َ
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صفة الوضوء
حديثنا اليوم عن الطهارة من احلدث األصغر ،وتكون بالوضوء:
ٍ
تغري لونه أو طعمه أو رائحته
 و ُيشرتط أنَ
يكون ُ
ضوء بًمء طاهر ،فإن ّ
الو ُ
بنجاسة ،فال يصح وَل ُجيزئ الوضوء واَلغتسال به.
 و ُيشرتط للوضوء :إزالة ما يمنع وصول املاء إىل أعضاء الوضوء مبارشة،من طني أو عجني أو شمع أو أصباغ سميكة أو طالء األظافر كالذي تضعه
النساء أو غري ذلك.
 ويف الصحيحني أن النبي  قال« :من تَو َّض َأ نَحو و ُض ِوئي َه َذا ُث َّم َص َّىل
ْ َ ُ
َ ْ َ
َر ْك َعت ْ ِ
َيدِّ ُ
ث فِ ِيه َام َن ْف َس ُه َغ َف َر اهلل َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه».
َني ََل ُ َ
وصفة الوضوء املوافق هلدي النبي :
 أن ينوي الوضوء ،بقلبه ،وَل ُيرشع التلفظ بالنية. ثم يقول «بسم اهلل» ،ثم يغسل ك ّفيه ثال ًثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثالث ًا ،بثالث َغ َرفات ،ثم يغسل وجهه ثال ًثا ،وحدُّعرضا :من األذن إىل األذن ،وطوَلً :من منحنى اجلبهة إىل أسفل اللحية.
الوجه ً
فإن كانت حليته خفيفة ُيرى من ورائها لون البرشة وجب غسل ظاهرها وباطنها،
وإن كانت كثيفة تُغطي البرشة فيكفي غسل ظاهرها و ُيستحب ختليلها.
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 ثم يغسل يديه ثالث ًا من أطراف األصابع إىل امل ِرفقني (واملرفق ٌداخل ضمن
الغسل) ،يبدأ بيده اليمنى ثم اليرسى.
 ثم يمسح رأسه وأذنيه ٍمة ِ
بامء جديد ،وصفته :أن يمر بيديه من مقدِّ ِ
رأسه
ُ
َّ
املوض ِع الذي بدأ منه؛ أي :يمر هبام ِمن قفاه إىل مقدِّ ِ
ِ
مة
إىل قفاه ،ثم ير َّدمها إىل
َّ
ِ
رأسه ،ثم ُيدخل أصبعيه الس ّبابتني يف ُأ ُذنيه ،ويمسح ظاهر ُأذنيه بإهبا َميه مرة
واحدة(.)1
 ثم يغسل رجليه مع الكعبني ثالث ًا ،يبدأ باليمنى ثم اليرسى ،والكعبان:العظامن البارزان عند مفصل الساق والقدم.
 ومن فروض الوضوء :الرتتيب بني أعضاء الوضوء ،وأَل يفصل بنيالعضو والذي يليه بفاصل طويل.
أن َل إل َه َّإَل اهللَُّ ،
 و ُيسن أن يقول بعد الوضوء« :أشهدُ ْوأن ُحم َّمدً ا عبدُ اهلل
ورسو ُله»

[رواه مسلم].

اللهم اجعلنا من التوابني واجعلنا من املتطهرين ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم عن أخطاء يقع فيها بعض الناس يف
وضوئهم.

الش ِ
الر ِ
أس ِمن َّ
عر.
 ) 1وَل ُ
مس ُح ما نزَ ل عن َّ
جيب ْ
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أخطاء ِف الوضوء
ِ
الوضوء وصفتِه ،ونتحدث اليوم عن أخطاء يقع
حتدثنا يف اللقاء املايض عن
فيها بعض الناس عند ُوضوئهم ،فمنها:
 ترك املضمضة واالستنشاق ،وهذا ُمبطل للوضوء؛ ألَنام داخالن يف غسلالوجه املأمور به.
 ومن تلك األخطاء :عدم غسل الك ّفني مع اليدين ،واَلكتفاء بغسلهام أولالوضوء ،والصواب أن يغسل الكفني مع اليدين حتى لو غسلهام يف أول
الوضوء ،فغسلهام أول الوضوء مستحب ،وغسلهام مع اليدين واجب.
 ومن األخطاء ِف الوضوء :ترك أو التساهل ِف غسل املرفقني أو الكعبني أوالعقبني ،وقد جاء الوعيد يف ذلك كام ورد يف احلديث أن النبي  قالَ « :و ْي ٌل
اب ِم ْن الن ِ
أل ْع َق ِ
لِ ْ َ
َّار َأ ْسبِ ُغوا ا ْل ُو ُضو َء» [رواه مسلم] وال َع ِقب :هو َّ
مؤخ ُر ال َقدَ م.
ورأى النبي  رج ً
ال ترك موضع ُظفر عىل قدمه ،فقال لهْ « :ار ِج ْع َف َأ ْح ِس ْن
ِ
صيل  ،ويف ِ
رجال ُي ّ
قدمه
ظهر
ُو ُضو َء َك» [رواه مسلم] ،ويف حديث «أن النبي  رأى ُ
ِ
قدر الدره ِ
م مل ُيصبها املا ُء فأ َم َر ُه النبي  أن ُيعيدَ الوضو َء والصال َة» [رواه أبو
ملعة َ
داود وصححه األلباين].
 ومن األخطاء ِف الوضوء :الزيادة يف غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثرمن ثالث مرات ،وهذا خمالف للسنة.
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 ومن األخطاء الشائعة :اإلرساف يف استخدام املاء ،واهلل تعاىل يقولَ  :و ََلِ
ب املُْ ْ ِ
تِْ
ني[ األعراف.]31 :
رسفِ َ
ُرس ُفوا إِ َّن ُه ََل َُي ُّ
وفقنا اهلل َلتباع هدي نبيه  ،واقتفاء أثره ،نكتفي هبذا القدر ونتحدث يف
اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن أحكام املسح عىل اخلُ ّفني.
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املسح عىل ُ
اخل ّفني واجلوربني ونحومها
نواصل ما ابتدأناه يف احلديث عن أحكام الطهارة ،وحديثنا اليوم عن :املسح
عىل اخلُ ّفني واجلوربني ونحومها(.)1
وهو رخصة من اهلل تعاىل لعباده ،وهو من مظاهر التيسري يف هذه الرشيعة
السمحة.
 و ُيشرتط جلواز املسح عىل ُاخلفني أربعة رشوط:
اخلف املتلوث بنجاسة ،أو
طاهرا ،فال َيصح املسح عىل
ف
ّ
 -1أن يكون اخلُ ّ
ً
املصنوع من جلد نجس.
 -2أن يلبسهام عىل طهارة ُو ُضوء.
 -3أن يكون املسح يف احلدث األصغر ،أما إذا كان احلدث أكرب؛ فيجب أن
َخيلعهام ويغتسل.
-4أن يكون املسح يف املدة املحددة رش ًعا ،وهي :يو ٌم وليلة للمقيم (أي24 :
ساعة) ،وثالثة أيا ٍم بلياليهن للمسافر (أي 72 :ساعة) ،ويبدأ حساب ُمدة
املسح :من أول مسح بعد انتقاض الطهارة.

اخلف :هو ما يلبسه اإلنسان يف قدميه ويكون مصنوعًا من ِجلد  ،أما اجلورب :فهو ما يلبسه اإلنسان
ّ
)1
(بالرشاب).
يف قدميه من الصوف أو القطن أو الكتان أو القامش أو نحو ذلك ،وهو ما ُيعرف
ّ

42

 و ِصفة املسح عىل اخلفني:أن يمسح ظاهر اخلُف ،بأن يضع أصابع يديه مبلولتني عىل أصابع رجليه ،ثم
يمررها إىل ساقه ،وَل يكرر املسح.
نسأل اهلل الفقه يف الدين واتباع سنة سيد املرسلني  ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل  -عن نواقض الوضوء.
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نواقض الوضوء
حديثنا اليوم عن نواقض الوضوء ،وما الذي يرتتب عىل من انتقض
وضوؤه:
 ونواقض الوضوء هي: .1اخلارج من السبيلني( :ومها خمرجا البول والغائط) ،فكلها تنقض
الوضوء.
السكْر( )1أو النوم؛ ألن ذلك
 .2زوال العقل أو تغطيته باجلنون أو اإلغامء أو ُّ

ِ
حلدَ ث ،أما النوم القليل غري ا ُمل ِ
ستغرق فال ينقض الوضوء [وهو
َمظنّة خروج ا َ
حلدَ ث لو أحدث ،كخروج الريح].
الذي يشعر فيه اإلنسان با َ
 .3أكل حلم اإلبل.
مس ال َف ْرج( ،)2واألحوط الوضوء منه.
 .4واختلف أهل العلم ِفّ :
 وحيرم عىل من انتقض وضوؤه بأحد نواقض الوضوء :أن ُي ّمس
صيل ،أو َي َّ
املصحف إَل بعد أن يتوضأ.

ِ
ِ
ين آ َمنُوا إِن ََّام ْ
اخلَ ْم ُر
 )1ومعلو ٌم أن ُرش َب اخلمر واملُسكرات من كبائر الذنوب ،قال اهلل تعاىلَ  :يا َأ ُّ َُيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
اجتَن ِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
عَم ِل َّ
ون[ النساء.]103 :
الش ْي َطان َف ْ
رس َواألَن َْص ُ
اب َواألَزْ َل ُم ِر ْج ٌس م ْن َ
َواملَْ ْي ُ
 ) 2مس ّ
مس فرج الغري كبري ًا أو صغري ًا.
مست فرجها ،وكذلك ُّ
الذكر ،أو حلقة الدُّ بر ،وكذلك املرأة إذا ّ
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شك هل أحدَ َ
ثم َّ
يلز ُمه الوضو ُء؛ ألن اليقني
ث أم َل؛ فإنَّه َل َ
 ومن َّتوضأ َّ
(وهو الوضوء) َل يزول بالشك.
َ
ثم َّ
يلز ُمه الوضو ُء ،ألن
 وكذلك منتوض َأ أو َل؛ فإنه َ
شك هل َّ
أحدث َّ
اليقني (وهو احلدَ ث) َل يزول بالشك.
وفقنا اهلل للعلم النافع والعمل الصالح ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء
القادم  -بمشيئة اهلل -عن موجبات ال ُغسل.
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موجبات الغُسل
حتدثنا فيام سبق عن أحكام الطهارة من احلدث األصغر ،وحديثنا اليوم عن:
 ِموجبات الغُسل ،وهي:
املني دفق ًا ّ
املني.
بلذة يف اليقظة ،وكذلك إذا احتلم فأنزل ّ
 .1خروج ّ
 .2إيالج الذكر ِف الفرج ،ولو مل َيصل ٌ
إنزال للمني ،ملا ورد عن النبي 
َان ْ ِ
ني ُشعبِها ْاألَرب ِعُ ،ثم مس ْ ِ
اخلت َ
اخلت ُ
ب ا ْل ُغ ْس ُل»
َان َف َقدْ َو َج َ
َّ َ َّ
أنه قال« :إ َذا َق َعدَ َب ْ َ َ َ ْ َ
َ
ُ
اخلتان» :اإليالج.
اخلتان
مس
[رواه مسلم] .واملقصود بقولهَّ « :
 .3انقطاع دم احليض أو النفاس.
ِ
منع منه املُ
ُ
حدث حدث ًا أصغر (الصالة،
 ومن عليه حدث أكربَ :يمتن ُع مما ُي ُمس املصحف) ويزيدُ عليه :أنه َل ّ
َيل له قراءة القرآن -إَل احلائض والنُّ َفساء
ّ
فيجوز هلام قراءة القرآن من دون مس املصحف ،-وَل جيوز للم ِ
حدث حد ًثا أكرب
ُ
أن جيلس يف املسجد(.)1
ِ
كام أنه َل ُّ
احلائض والنُّ َفساء ،وَل طالقها ،وَيرم عليهام الصوم
َيل َوط ُء
والصالة ،وعليهام قضاء الصوم وَل تقضيان الصالة.
جلنب جاز له اجللوس يف املسجد ،أما احلائض والنفساء فال جيوز هلام ،وجيوز للجميع املرور
 ) 1إذا توضأ ا ُ
باملسجد.
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اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل  -عن صفة ال ُغسل الصحيحة.
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صفة الغُسل من اجلنابة
حديثنا اليوم عن صفة الغُسل من اجلنابة كام وردت عن النبي  ،وهي
كالتاِل:
 .1ينوي ال ُغسل بقلبه.
سمي ،ويغسل يديه ثالث ًا ،ثم يغسل فرجه.
 .2ثم ُي ّ
 .3ثم يتوض ُأ وضو ًءا ً
كامال.
روي منابت شعره(.)1
 .4ثم َيثو املاء عىل رأسه ثال ًثاُ ،ي ِّ
 .5ثم ُيفيض املاء عىل جسده عىل ش ّقه األيمن ثم األيرس ،و ُيعمم جسده
روي منابت َّ
ستحب إمرار يده عىل جسده؛ ليتي َّقن
الشعر يف جسده ،و ُي
ّ
باملاء و ُي ِّ
وصول املاء إىل مجيع ال َبدَ ِن.
وهذه هي صفة ال ُغسل الكامل الواردة عن النبي  ،كام يف الصحيحني عن
ِ
َان َر ُس ُ
عائشة ريض اهلل عنها قالت« :ك َ
اجلنَا َب ِة َغ َس َل َيدَ ْي ِه
ول ا َِّ
هلل  إِ َذا ا ْغت ََس َل م ْن ْ َ
ِ
خي ِّل ُل بِ َي ِد ِه َش َع َر ُه َحتَّى إِ َذا َظ َّن َأ َّن ُه َقدْ َأ ْر َوى
لص َال ِة ُث َّم ا ْغت ََس َل ُث َّم ُ َ
َوت ََو َّض َأ ُو ُضو َء ُه ل َّ

ث مر ٍ
ِ
ات ُث َّم َغ َس َل َس ِائ َر َج َس ِد ِه َو َقا َل ْت ُكن ُْت َأ ْغت َِس ُل
رش َت ُه َأ َف َ
اض َع َل ْيه املَْا َء َث َال َ َ َّ
َب َ َ
ٍ
َاء و ِ
ِ
َأنَا َو َر ُس ُ
ف ِمنْ ُه َمجِي ًعا».
اح ٍد َن ْغ ِر ُ
ول اهلل  م ْن إِن َ

 ) 1وَل جيب عىل املرأة نقض ضفائرها عند الغسل.
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 أما صفة الغُسل املجزئ فتكون بأمرين: -1أن ينوي ال ُغسل بقلبه.
روي منابت
 -2ثم ُيعمم مجيع البدن باملاء مع املضمضة واَلستنشاق ،و ُي ّ
َّ
الشعر يف جسده.
نسأل اهلل أن يطهر قلوبنا وأجسادنا وينقيها من شوائبها ،نكتفي هبذا القدر
ونتحدث  -بمشيئة اهلل – يف اللقاء القادم عن أحكام التيمم.
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التيمم
حديثنا اليوم عن التيمم:
 وهو رخصة من اهلل تعاىل لعباده ،وهو من مظاهر التيسري يف هذه الرشيعةالسمحة.
(الوضوء والغُسل) ،وذلك حينًم يكون املاء
والتيممَ :بدَ ُل طهارة املاء ُ
معدوما( )1أو ِف ُحكم املعدوم؛ كمن َل يستطيع استخدامه ملرض ،أو كان ً
قليال
ً
لرشبِه ،أو خاف باستخدامه وقوع الّضر؛ كام لو كان املاء بار ًدا ولو
َيتاجه ُ
ألض ِ
بص َّحته ،وَل يوجد لديه ما ِّ
يسخنه به.
استخدمه َ َّ
 وجيوز التيمم بكل ما ِصعد عىل وجه األرض من أجزائها ،من تراب وطني
وحجر ورمل وفخار؛ لقوله تعاىلَ  :ف َت َي َّم ُموا َص ِعيدً ا َط ِّي ًبا[ النساء ،]43 :والصعيد:
كل ما ِ
صعد عىل وجه األرض .والطيب :الطاهر ،ويمكن للمسلم أن جيعل يف
اإلناء ترا ًبا أو ً
رمال ويتيمم منه.
 وصفة التيمم:أن يقول :بسم اهلل ،ناوي ًا التيمم ،ثم يّضب بك َّف ْيه وجه األرض ضبة واحدة،
ثم يمسح وجهه بك َّف ْيه ،ثم يمسح ك َّف ْيه ،ثم يقول بعد التيمم ما ُيقال بعد الوضوء
من األذكار.
يطلب املاء فيبحث فيام ُقرب منه ،فإن مل جيد أو تي ّقن عدم وجوده فيتيمم.
 ) 1وجيب عليه أن
َ
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• وجتب املواَلة يف التيمم ّ
يمر بني مسح الوجه ومسح الكفني وقت
بأَل ّ
طويل.
 ومن أحكام التيمم:• أنه يبطل بام تَب ُطل به طهارة املاء ،وهي نواقض الوضوء وموجبات ال ُغسل.
للحدَ ث ،يعو ُد ُجنُب ًا أو ُحم ِدث ًا إذا َ
• كام َّ
زال ال ُعذر الذي
للجنابة أو َ
تيم َم َ
أن املُ ِّ
من أجله ُأبيح له التيمم ،وليس عليه إعادة ما ّ
صىل.
تيمم عن الباقي.
• ومن وجد ما ًء يكفي لبعض أعضائهّ ،
تطهر به ،ثم ّ
نفعنا اهلل بام سمعنا وأهلمنا رشدنا ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث بمشيئة اهلل يف
اللقاء القادم عن أحكام تتعلق بالدماء الطبيعية التي َت ِ
عرض للمرأة.
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طهارة املرأة
حديثنا اليوم عن أحكام خت ّص طهارة املرأة( ،)1وقبل الرشوع يف ذلك نُذكّر:
ختصها ،وعلينا مجيعا أن نُعنى
بأنه جيب عىل املرأة املسلمة أن تتعلم األحكام التي ّ
بتعليم أهلنا وأقاربنا وتوجيههم ملا ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم ،يف عقيدتم
وطهارتم وصالتم وأخالقهم وغري ذلك.
ومن األحكام التي ختص املرأة أحكام احليض والنفاس:
 فاحليض :دم طبيعة َو ِجبِ َّلة ،خيرج من رحم املرأة البالغة يف أوقات معلومة.ّ
ألقل مدته وَل
 وال حد لبدء خروج دم احليض وال لنهايته ،وَل حدَّألكثرها ،بل متى ُوجد بصفاته املعلومة فهو حيض(.)2
 أما النفاس :فهو د ٌم خيرج من املرأة عند الوَلدة أو قبلها بيومني أو ثالثة معال َّط ْلق ،وَل حدّ ألقل النفاس ،وأكثره أربعون يوم ًا.
 واحلائض وال ُنفساءََ :ي ُرم عليهام الصالة والصوم وجيب عليهام قضاءَي ُرم عليهام اجللوس يف
الصوم دون الصالة ،وَيرم َوطأمها وطالقهام ،كام َ ْ
املسجد ،وَيرم عليهام ما َيرم عىل املُ ِ
ويلز ُمهام ال ُغ ُ
سل إذا
حدث حد ًثا أصغرَ .
َط ُهرتا.
 ) 1لالستزادة يمكن الرجوع إىل (رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء) للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل.
ِ
ِ
ِ ) 2صف ُة د ِم احلَ ِ
متجم ٍد.
غري
ِّ
بالرقيقُ ،منت ٌن كري ُه َّ
يض :ثخنيٌ ليس َّ
الرائحةُ ،
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ِ
ِ
الصالة قبل أن ت ِّ
ب
ُصيل ،فإنَّه َل جيِ ُ
• وإذا حاضت املرأة أو نَف َست يف وقت َّ
عليها قضاؤهاَّ ،إَل إذا َّ
الوقت عن فِعلها ،فعليها القضا ُء.
أخرتا حتَّى ضاق
ُ
ٍ
خروج و ِ
• وإذا طهرت ِ
صالة ،وجب عليها تأدية
قت
احلائ ُض أو النُّ َفساء قبل
ِ َ
َُ
تلك الصالة.
 ومما َي ِعر ُض لبعض النساء خروج دم االستحاضة :وهو دم خيرج من أدنى
الر ِحم يف غري أوقاته املُعتادة (.)1
َّ
 وأحكام االستحاضة كأحكام ال ُطهر إال أنه جيب عليها: .1أن تتوضأ لكل صالة لقول النبي ُ « :ث َّم ت ََو َّض ِئي لِك ُِّل َص َال ٍة َو َص ِّيل»

[رواه

البخاري] أيَ :ل تتوضأ للصالة املؤقتة إَل بعد دخول وقتها( ،)2أما الصالة الغري
مؤقتة فتتوضأ هلا عند إرادة فعلها.
 .2وإذا أرادت الوضوء تغسل أثر الدم ،وتعصب عىل فرجها خرقة عىل قطن
ليستمسك الدم.
رزقنا اهلل الطهارة يف املظهر واجلوهر ،نكتفي هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء
القادم  -بمشيئة اهلل  -عن رشوط الصالة.
ٍ
ظهر.
غري ُمنتِن،
 ) 1صفة دم اَلستحاضةٌ :
ويتجمدُ إذا َ
َّ
رقيق وليس بثخنيُ ،
للمستحاضة أن جتمع بني الظهر والعِّص ،وبني املغرب والعشاء؛ ملشقة الوضوء عليها ّ
لكل
 ) 2وجيوز ُ
صالة.
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رشوط الصالة ()1
ٌ
رشوط جيب توفرها قبل
حديثنا فيام سيأِت عن أحكام الصالة ،فللصالة
أركان جيب اإلتيان هبا وتبطل الصالة إذا مل ِ
ٌ
يأت هبا ،وهلا
وأثناء الصالة ،وهلا
واجبات جيب القيام هبا.
 فرشوط صحة الصالة :اإلسالم ،والعقل ،والتمييز ،فال تصح الصالة منِ
بمسكر وغريه ،وَل ِمم َّن هو دون
كافر ،وَل مم َّن َل عقل معه أو من َغ َّطى عقله ُ
سن التمييز وهو سن السابعة.
 ومن رشوطها :دخول الوقت للصلوات املفروضات ،لقول اهلل تعاىل إِ َّنني كِتَا ًبا َّم ْو ُقوتًا[ النساء.]103 :
الص َال َة كَان ْ
َت َع َىل املُْ ْؤ ِمنِ َ
َّ
 وأوقات الصلوات كالتايل:توسطها يف
وقت الظهر :يبدأ بزوال الشمس ،أي :ميلها جهة املغرب بعد ّ
السامء ،و ُيعرف ذلك بحدوث الظل يف جانب املرشق بعد انعدامه من جانب
غري ِّ
الظل الذي
املغرب ،وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل اليشء مثل طوله ( َ

ِ
ُ
الزوال(.))1
يكون عندَ

 ) 1ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة املغرب فكلام ارتفعت نقص ،فإذا
وصلت وسط السامء ـ وهي حالة اَلستواء ـ كمل نقصانه وبقيت منه بقية -هي ّ
ظل الزوال -وهي
ختتلف بحسب األشهر.
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ووقت العرص :يبدأ من َناية وقت الظهر ،إىل اصفرار الشمس ،ويمتد وقت
الّضورة إىل غروب الشمس(.)1
ووقت املغرب :يبدأ بغروب الشمس ،أي :بغروب ُقرصها مجيعه ،ويمتد إىل
مغيب الشفق األمحر.
ووقت العشاء :يبدأ بانتهاء وقت املغرب (غياب الشفق األمحر) ،إىل منتصف
الليل ،ووقت الّضورة إىل طلوع الفجر.
ووقت الفجر :يبدأ من طلوع الفجر الثاين ،وينتهي بطلوع الشمس .والفجر
الثاين (ويسمى الفجر الصادق) :هو البياض املُعرتض يف األُ ُفق من جهة املرشق
ويمتد من َّ
الشامل إىل اجلنوب (.)2
وقد جاءت أوقات الصلوات مفصلة يف حديث عبد اهلل بن عمرو  أن
الشمس ،وك َ ِ
ِ
الر ُج ِل َك ُطول ِ ِهَ ،ما
رسول اهلل  قالَ « :و ْق ُت ال ُّظ ْه ِر إِ َذا َزا َلت َّ ْ ُ َ
َان ظ ُّل َّ
ِّصَ ،و َو ْق ُت ا ْل َع ْ ِ
َي ُ ِ
ِ ِ ِ
ِّصَ ،ما َمل ْ ت َْص َف َّر َّ
َمل ْ َ ْ
ّض ا ْل َع ْ ُ
الش ْم ُسَ ،و َو ْق ُت َص َالة املَْ ْغربَ ،ما َمل ْ
الش َف ُق ،وو ْقت ص َال ِة ا ْل ِع َش ِ
ف ال َّلي ِل األَوس ِ
اء إِ َىل نِص ِ
ِ
ب َّ
طَ ،و َو ْق ُت َص َال ِة
ْ
ْ
َ َ ُ َ
َيغ ْ
ْ َ
الص ْب ِحِ ،م ْن ُط ُلو ِع ا ْل َف ْج ِرَ ،ما َمل ْ َت ْط ُل ِع َّ
الش ْم ُس» [رواه مسلم].
ُّ

 ) 1وَل جيوز تأخري العِّص إىل ما بعد اصفرار الشمس ،إَل إذا اض ُطر لتأخريها فال حرج عليه عىل أن
يصليها قبل غروب الشمس .وكذلك يقال يف صالة العشاء فال جيوز تأخريها بعد منتصف الليل إَل
لّضورة عىل أن يصليها قبل طلوع الفجر.
 )2أما الفجر األول (الكاذب) :فهو ممتدٌّ من املرشق إىل املغرب ،ويكون مدة قصرية ثم ُيظلم ،بخالف
الفجر الثاين فيزدا ُد نور ًا.
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 و ُيستحب تقديم الصالة ّأول وقتها إَل العشاء ف ُيستحب تأخريها إذا مل ُيشق
حل ّر.
حل ّر حتى ّ
خيف ا َ
ذلك عىل الناس ،وال ُّظهر ُيستحب تأخريها يف شدّ ة ا َ
فورا ُمرتّبة ،فإن نيس الرتتيب أو جهل
 ومن فاتته الصالة؛ وجب قضاؤها ًوجوب الرتتيب فال َشء عليه ،أو خاف خروج وقت الصالة احلاضة؛ سقط
الرتتيب بينها وبني الفائتة.
جعلنا اهلل وذرياتنا من مقيمي الصالة يف أوقاتا عىل أكمل وجه ،نكتفي هبذا
القدر ونكمل احلديث يف اللقاء القادم -بمشيئة اهلل -عن بقية رشوط الصالة.
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رشوط الصالة ()2
َ
والعقل
حتدثنا يف اللقاء املايض عن رشوط الصالة ،وذكرنا منها :اإلسال َم
َ
ودخول الوقت ،ومن رشوط صحة الصالة:
والتمييز
َ
الرسة إىل
 سرت العورة :بمالبس َل تصف البرشة .وعورة الرجل :من ُّالركبة ،وأما املرأة :فجميع بدَنا عورة يف الصالة إَل وجهها وك ّفيها ،واألحوط
ٍ
فتسرت كل جسدها.
أن تسرت كفيها ،أما إن كانت عند
رجال غري حمارمها ُ
ومما حيسن التنبيه إليه :أن بعض الناس يلبس ثيا ًبا أو رساويل قصرية تكشف
جز ًءا من فخذه أو أسفل ظهره مما هو داخل ضمن عورته؛ فهذا َل تصح صالته.
وكذلك من يلبس ثيا ًبا ُ
ف ما خلفها ،فرتى لون برشته من خلف مالبسه؛
تش ّ
فهذا َل تصح صالتُه.
 ومن رشوط الصالة :الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب ،وسبق احلديثعنها بالتفصيل.
 ومن رشوطها :إزالة النجاسة :عن بدنه ،ولباسه ،واملكان الذي ُي ِّصيل عليه.
ومن رأى عليه نجاس ًة بعد الصالة َل يدري متى حدثت أو كان ناس ًيا هلا؛
فصالته صحيحة .وإن علم هبا أثناء الصالة وأمكنه إزالتها دون أن تنكشف
عورته؛ فيزيلها و ُيكمل صالته.
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 ومن رشوط الصالة :استقبال القبلة( ،)1والكعبة هي قبلة املسلمني. ومن رشوطها :النية :وحم ُّلها القلب ،وَل ُيرشع التلفظ هبا.• وال تصح الصالة ِف املقربة -إَل الصال َة عىل امليت -كام َل تصح الصال ُة يف
أعطان اإلبل(.)2
اللهم اجعلنا ممن أقام الصالة حق إقامتها عىل الوجه الذي يرضيك عنّا،
ِ
الصالة.
نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن أركان

ِ
ِ
السفر ،ف ُيصيل حيثام
 ) 1و ُيستثنى من ذلك :صال ُة النافلة عىل الراحلة (سيارة أو طائرة أو غريمها) يف َّ
توجهت به.
َّ
 )2وهو املكان الذي تبيت فيه اإلبل وتأوي إليه ،واملكان الذي تربك فيه عند صدورها من املاء ،أو انتظار
املاء.
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أركان الصالة
حتدثنا فيام سبق عن رشوط الصالة ،وحديثنا اليوم عن أركان الصالة:
ِ
الصالة ال تسقط عمد ًا وال سهو ًا ،وهي:
 وأركانالركن األول :القيام مع القدرة :لقوله « :ص ِّل َق ِائامَ ،فإِ ْن َمل تَستَطِع َف َق ِ
اعدً ا،
ْ ْ ْ
َ
ً
َفإِ ْن َمل ت َْستَطِ ْع َف َع َىل َجن ٍ
ْب» [رواه البخاري] .وهذا يف الصالة الفريضة ،أما النافلة
ْ
فيجوز أن ُيصليها قاعدً ا من غري ُعذر ،وله نصف األجر ،ملِا جاء يف احلديث
«ومن ص َّىل َق ِ
ف َأ ْج ِر ا ْل َق ِائ ِم» [رواه البخاري].
اعدً ا َف َل ُه نِ ْص ُ
َ َ ْ َ
اس َت ْقبِ ِل ا ْل ِق ْب َل َة،
الركن الثاين :تكبْية اإلحرام :يف أول الصالة ،لقوله ُ « :ث َّم ْ
َرب» [رواه البخاري].
َفك ِّ ْ
الركن الثالث :قراءة الفاحتة ِف كل ركعة :لقوله ََ « :ل َص َال َة ملَ ِ ْن َمل ْ َي ْق َر ْأ
احت ِة ا ْلكِت ِ
َاب» [متفق عليه] ،وتسقط الفاحتة ملن أدرك اإلمام وهو راكع أو قبل
بِ َف ِ َ
الركوع ومل يتمكن من قراءتا.
الركن الرابع :الركوع.
الركن اخلامس :الرفع من الركوع.
قائًم ،كحاله قبل الركوع.
الركن السادس :االعتدال ً
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الركن السابع السجود عىل األعضاء السبعة ،وهي :اجلبهة واألنف ،واليدان،
والركبتان ،وأطراف القدمني.
الركن الثامن :الرفع من السجود واجللوس بني السجدتني.
الركنان التاسع والعارش :التشهد األخْي ،وجلسته :وهو قول الدعاء الوارد
«التحيات اهلل والصلوات والطيبات.»...
الركن احلادي عرش :التسليم.
السكون يف كل ركن فعيل وإن ّ
قل.
الركن الثاين عرش :ال ُطمأنينة ،وهي ّ
الركن الثالث عرش :الرتتيب بني األركان.
اللهم ف ّقهنا يف الدين ،وعلمنا ما ينفعنا يف الدنيا واْلخرة ،نكتفي هبذا القدر
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل  -عن حكم من ترك أو نيس شيئ ًا من هذه
األركان.
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حكم من ترك أو نيس ركنًا من أركان الصالة
حتدثنا يف اللقاء املايض عن أركان الصالة األربعة عرش ،وحديثنا اليوم عن
حكم من ترك أو نيس شيئ ًا منها:
 فإن ترك أو نيس تكبْية اإلحرام؛ مل تنعقد صالتُه ،أي :مل يدخل يف الصالة. وإن كان غْيهاْ :سهوا ،ففيه
فإن تر َك ُه عمدً ا؛ بطلت صالتُه ،وإن تركه ً
تفصيل:
أ -إن ذكره قبل الوصول إىل موضعه من الركعة التالية ،عاد فأتى به وأكمل
صالته وسجد للسهو.
مثاله :لو نسى الركوع ،ثم تذكره يف السجود من نفس الركعة أو يف قراءة
الركعة التالية؛ فيرتك السجود أو القراءة ،ويركع ،ثم ُيكمل صالته ،ويسجد
للسهو.
ب -وإن ذكره بعد الوصول إىل موضعه من الركعة التالية؛ َألغى الركعة
وأتم صالته ،وسجد للسهو.
الناقصة ،وجعل هذه حملهاّ ،
مثاله :لو نسى الركوع من األوىل ،ثم تذكره عند ركوع الثانية؛ فتُلغى الركعة
األوىل ،وتكون الثانية هي األوىل بالنسبة له ،ويكمل صالته ويسجد للسهو.
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يمر وقت
ج -وإن مل يذكر الركن إَل بعد السالم؛ أتى بركعة كاملة ،ما مل ّ
طويل بني سالمه وتذكره ،فإن مر وقت طويل أو انتقض وضوؤه؛ فإنه ُيعيد
صالتَه.
أتم صالته وأداها عىل أكمل وجه ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث
جعلنا اهلل ممن ّ
يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن واجبات الصالة الثامنية.
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واجبات الصالة
حتدثنا يف اللقاء املايض عن أركان الصالة واألحكام املتعلقة هبا ،وحديثنا
اليوم عن واجبات الصالة ،وهي:
 .1مجيع التكبْيات ،عدا تكبرية اإلحرام.
 .2قول «سمع اهلل ملن محده» لإلمام واملنفرد ،أما املأموم فال يقوهلا.
 .3قول «ربنا ولك احلمد» لإلمام واملنفرد واملأموم.
 .4قول «سبحان ريب العظيم» يف الركوع ،ويستحب أن يكررها ثال ًثا أو أكثر.
 .5قول «سبحان ريب األعىل» يف السجود ،ويستحب أن يكررها ثال ًثا أو أكثر.
 .6التشهد األول ،وهو أن يقول« :الت ِ
الس َال ُم
ات َوال َّط ِّي َب ُ
الص َل َو ُ
َّح َّي ُ
ات هللَِّ َو َّ
ات َّ
اد اهللَِّ الص ِ
مح ُة اهلل وبركَا ُته الس َالم َع َلينَا و َع َىل ِعب ِ
نيَ ،أ ْش َهدُ
احل َ
َع َل ْي َك َأ ُّ َُيا النَّبِ ُّي َو َر ْ َ
َّ
َ
َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ
َأ ْن ََل إِ َل َه إِ ََّل اهلل َو َأ ْش َهدُ َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه» [متفق عليه].
األول.
 .7اجللوس للتشهد ّ
 ومن ترك واج ًبا من هذه الواجبات عمدً ا؛ بطلت صالته.سهوا أو ً
جهال؛ فيجربه بسجود السهو.
 ومن تركه ًرز َقنا ِ
َ
والعمل الصالِح املت ّق َبل ،نكتفي
العلم النافع
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن َي ُ
هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن آداب امليش إىل الصالة.
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آداب امليش إىل الصالة
حتدثنا فيام سبق عن رشوط الصالة وأركاَنا وواجباتا ،ونتحدث يف هذا
اللقاء عن آداب امليش إىل الصالة:
 فيجب عىل الرجل املسلم أداء الصالة ِف مجاعة؛ لقوله تعاىلَ  :و ْار َك ُعوا َم َعمه ْم ُت
الراكِ ِع َ
ني[ البقرة ،]43 :وملا رواه مسلم يف صحيحه أن النبي  قالَ « :و َل َقدْ َ َ
َّ
ِ
َّاس ُثم َأ ْن َطلِ َق م ِعي بِ ِر َج ٍ
ال َم َع ُه ْم
َأ ْن آ ُم َر بِ َّ
َ
الص َالة َف ُت َقا َم ُث َّم آ ُم َر َر ُج ًال َف ُي َص ِّ َيل بِالن ِ َّ
ُح َز ٌم ِم ْن َح َط ٍ
ب إِ َىل َق ْو ٍم ََل َي ْش َهدُ َ
وت ْم بِالن َِّار».
ون َّ
الص َال َة َف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم ُب ُي َ ُ

 و ُيستحب أن يأيت إىل الصالة ُم ِّتوضئ ًا وعليه السكِينَ ُة وال َو َق ُار ،لقول النبي
ِ
ون ،ولكن ائتوها وأنتم َمت ُش َ
الصال ُة فال تأتوها وأنتم تَس َع َ
ون
« :إذا ُأقيمت َّ
السكين ُة ،فام أدركتُم فص ُّلوا ،وما فاتكم فأمتُّوا» [متفق عليه].
وعليكم َّ
أبواب
 وإذا أراد أن يدخل املسجد قدّ م رجله اليمنى ،وقال« :ال َّل ُه َّم افت َْح ِلَ
محتِك» [رواه مسلم].
َر ْ َ
 وإذا أراد اخلروج من املسجد :يقدّ م رجله ال ُيرسى ،ويقول « :ال َّل ُه َّم ِّإينأسأ ُل َك ِم ْن َف ْضلِك» [رواه مسلم].
ِ
تكبرية اإلحرام،
واحلرص عىل إدراك
 و ُيستحب التبكْي إىل الصالة،ُ
والصف األول ،والقرب من اإلمام ،وتسوي ُة الص ِ
فوف وسدُّ ال ُف َرج.
ِّ
ُّ
ُ
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 و ُيستحب ملن دخل املسجد ّأال جيلس حتى ُي ّصيل ركعت َْي حتية املسجد؛

ِ
جيلِ ْس َحتَّى ُي َص ِّيل َر ْك َعت ْ ِ
َني» [متفق عليه].
لقوله « :إِ َذا َد َخ َل َأ َحدُ ك ُْم املَْ ْسجدَ َف َال َ ْ
َ

اللهم اشملنا برمحتك وغفرانك وتداركنا بعفوك وكرمك ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن صفة الصالة الصحيحة كام وردت
يف السنة.
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صفة الصالة
حديثنا اليوم عن :صفة الصالة كًم وردت ِف السنة ،وهي كالتاِل:
 يقوم املُ ِّال القبلة ،قائ ً
صيل مستقب ً
ال« :اهلل أكرب» ،راف ًعا يديه َحذو منكبيه
أو إىل ُأ ُذنيه ،وين ُظر إىل موضع سجوده.
الرسة
 ثم يضع يده ال ُيمنى عىل ال ُيرسى ويضعهام عىل صدره ،أو فوق َّالرسة .ويف صفة الوضع:
حتت الصدر ،أو حتت َّ

 .1إما أن يضع ك َّفه اليمنى عىل ظهر ك ِّفه اليرسى والرسغ والس ِ
اعد
ُ
ُ
َ
َّ
ُّ

والرسغ :هو املفصل الذي بني الكف والساعد].
[ ُّ
 .2أو يضع يدَ ه ال ُيمنى عىل ذراعه ال ُيرسى.

ِ
اس ُم َك
 ثم يقول دعاء اَلستفتاحُ « :س ْب َحان ََك ال َّل ُه َّم َوبِ َح ْمد َك َو َت َب َار َك َْو َت َع َاىل َجدُّ َك َوَل إِ َل َه َغ ْ ُري َك» أو غريه مما ورد .ثم يقول :أعوذ باهلل من الشيطان
الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ثم يقر ُأ سورة الفاحتة ،ويف آخرها يقول
الرسية.
«آمني» ً
ورسا يف ّ
جهرا يف اجلهرية ًّ
 ثم يقرأ بعد الفاحتة يف الركعتني األول َي ْني ما تيرس له من القرآن.كرب للركوع ،راف ًعا يديه حذو منكبيه أو إىل ُأ ُذنيه ،ويضع يديه عىل
 ثم ُي ّفر ًقا أصابعه ،وجيعل رأسه ُموازي ًا لظهره ،ويمدّ ظهره وجيعله
ُركبتيه ُم ّ
مستقيام ،ويطمئ ّن يف ركوعه ،ويقول« :سبحان رِب العظيم» ثال ًثا أو أكثر.
ً
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 ثم يرفع رأسه قائال« :سمع اهلل ملن محده» راف ًعا يديه ،وقول «سمع اهللملن محده» ملن كان إما ًما أو منفر ًدا أما املأموم فال.
 فإذا اعتدل قائ ًام قال «ربنا ولك احلمد» أو «ربنا لك احلمد» أو «اللهمربنا ولك احلمد» أو «اللهم ربنا لك احلمد» ،وإن زاد مما ورد من األذكار
فحسن.
وخير ساجدً ا ،وَل يرفع يديه ،فيسجد عىل أعضائه السبعة
كربُّ ،
 ثم ُي ّ[اجلبهة واألنف ،واليدين ،والركبتني ،وأطراف القدمني] ،ويستقبل بأصابع
يديه ورجليه القبلة ،ويضع يديه َح ْذ َو َمنكِ َبيه أو َح ْذ َو ُأ ُذنَيه ،و ُيم ِّكن جبهته
فرج بني فخذيه ويرفع بطنه
وأنفه من األرض ،ويرفع ذرا َع ْيه عن األرض ،و ُي ّ
عنهام .يفعل ذلك قدر استطاعته وبِام َل يكون معه أذ ّية ملن بجانبه ،ويقول يف
سجوده« :سبحان رِب األعىل» ثال ًثا أو أكثر ،و ُيكثر من الدعاء ،لقوله :
ُون ا ْل َع ْبدُ ِم ْن ر ِّب ِه َو ُه َو س ِ
« َأ ْق َر ُب َما َيك ُ
اجدٌ َ ،ف َأكْثِ ُروا الدُّ َعا َء» [رواه مسلم].
َ
َ
ً
مفرتشا ،وذلك :بأن يفرش رجله ال ُيرسى
كرب ًا ،وجيلس
 ثم يرفع ُم ِّ
الفخ ِذ ال ُي ْمنى،
ويض ُع يد َه ال ُيمنى عىل
وجيلس عليها ،وينصب ال ُيمنى (َ .) 1
ُ
كبة ،أو عىل الر ِ
الفخ ِذ اليرسى عند الر ِ
ِ
كبة .ويطمئ ّن يف
ويدَ ه ال ُيرسى عىل
ُ
ُّ
ُّ
ِ
رب اغفر ِل» ثال ًثا أو أكثر.
ُجلوسه ،ويقولِّ « :
 -ثم ُيكرب ويسجد ،ويفعل يف الثانية كام فعل يف السجدة األوىل.

 ) 1أو ينصب قدميه وجيلِس عىل ِ
عق َبيْه.
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ربا ،وينهض قائ ًام للركعة الثانية ،ويفعل يف الركعة
 ثم يرفع رأسه مك ًالثانية كام فعل يف الركعة األوىل.
 ثم جيلس للتشهد األول يف الصالة الثالثية والرباعية ،مفرتش ًا كاموَي ّلق إهبام يده اليمنى مع
جيلس بني السجدتني ،ويضع يديه عىل فخذيهُ ،
شري بالسبابة ،أو يقبض أصابعه كلها
الوسطى ،ويقبض اخلنِّص والبنِّص ،و ُي ُ
ويشري بالسبابة ،وينظر إليها ،ويقول« :الت ِ
ات
ات َوال َّط ِّي َب ُ
الص َل َو ُ
َّح َّي ُ
ات هللِ َو َّ
ُ
مح ُة اهلل وبركَا ُته الس َالم َع َلينَا و َع َىل ِعب ِ
اد اهلل
الس َال ُم َع َل ْي َك َأ ُّ َُيا النَّبِ ُّي َو َر ْ َ
َ
َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ
َّ
الص ِ
نيَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن ََل إِ َل َه إِ ََّل اهللَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه» [متفق عليه].
احل َ
َّ
 ثم ينهض مكرب ًا للثالثة ،راف ًعا يديه ،ف ُيصيل الثالثة والرابعة ،ويقرأبالفاحتة.
 ثم جيلس للتشهد األخريُ ،م َتو ِّرك ًا ،وصفته :أن يفرش رجله اليرسىوخيرجها عن يمينه ،وينصب قدمه اليمنى ،وجيلس عىل مقعدته( .)1ثم يتشهد
التشهد األخري :وهو التشهد األول ،ويزيد عليه« :ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َىل ُحم َ َّم ٍد
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم إِن ََّك َمحِيدٌ َ ِجميدٌ  ،ال َّل ُه َّم
يم َو َع َىل آل إِ ْب َراه َ
َو َع َىل آل ُحم َ َّمد ك ََام َص َّل ْي َت َع َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ار ْك َع َىل ُحمَم ٍد َو َع َىل ِ
َب ِ
يم إِن ََّك
آل ُحم َ َّم ٍد َك َام َب َارك َ
يم َو َع َىل آل إِ ْب َراه َ
ْت َع َىل إِ ْب َراه َ
َّ

َمحِيدٌ َ ِجميدٌ »[ .رواه البخاري] .ويستعيذ باهلل من أربع ،فيقول« :ال َّل ُه َّم إِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك

 ) 1أو يفرش ال ُيمنى ،و ُيدخل ال ُيرسى بني فخذ وساق رجله ال ُيمنى.
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ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اب َج َهن ََّم َو ِم ْن َع َذ ِ
ِم ْن َع َذ ِ
رش فِ ْتن َِة
اب ا ْل َق ْرب َوم ْن ف ْتنَة املَْ ْح َيا َواملَْ َامت َوم ْن َ ِّ
يح الدَّ َّج ِ
املَْ ِس ِ
ال»[ .رواه مسلم] ،ويدعو بام شاء.
 ثم ُيس ّلم عن يمينه وشامله قائالً« :السالم عليكم ورمحة اهلل ..السالمعليكم ورمحة اهلل».
السال ُم َو ِمن َْك
 فإذا س ّلم ،قال« :أستغفر اهلل» ثال ًثا ،ويقول« :ال َّل ُه َّم َأن َْت َّ
اجل ِ
الل َو ِ
اإلك َْرا ِم» ثم يذكر اهلل بام ورد من أذكار مابعد
السال ُمَ ،ت َب َارك َ
ْت َيا َذا ْ َ
َّ
الصلوات.
نكتفي هبذا القدر  ..ونتحدث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم عن أخطاء يف
الصالة يقع فيها بعض الناس.
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من أخطاء املصلني ()1
حتدثنا يف اللقاء املايض عن صفة الصالة ،وحديثنا اليوم عن أخطاء يقع فيها
بعض املصلني؛ فنذكرها عىل سبيل اإلجياز واَلختصار؛ لنتجنبها ،وننبه هبا
غرينا ،فمن تلك األخطاء:
 اجلهر بالن ّية عند ابتداء الصالة ،وهو بدعة ،مل يفعله رسول اهلل  وَلأصحابه ،والنية مكاَنا القلب وَل ُيرشع التلفظ هلا.
كرب تكبْية
 ومن األخطاء :أن بعض الناس إذا دخل املسجد واإلمام راكعّ ،ٍ
منحن للركوع ،وهذا ُمبطل للصالة ،ألن تكبرية اإلحرام جيب أن
اإلحرام وهو
يكرب للركوع ويركع .ولو استعجل فرتك تكبرية الركوع واكتفى
قائام ،ثم ّ
يأِت هبا ً
بتكبرية اإلحرام وهو قائم؛ أجزأته صالتُه.
 ومن األخطاء :اإلرساع ِف امليش عند سًمع اإلقامة أو خوف فوات الركعة،وقد قال رسول اهلل « إِ َذا َس ِم ْعت ُْم ْ ِ
الص َال ِةَ ،و َع َل ْيك ُْم
اإل َقا َم َةَ ،فا ْم ُشوا إِ َىل َّ
ِ
السكِين َِة َوا ْل َو َق ِ
ارَ ،و ََل ت ْ ِ
ُم َف َأمتُّوا» [رواه
ُرس ُعواَ ،ف َام َأ ْد َر ْكت ُْمَ ،ف َص ُّلواَ ،و َما َفا َتك ْ
بِ َّ
البخاري].
 ومن األخطاء :عدم تسوية الصفوف ،وقد قال رسول اهلل َ « :س ُّوواِ
ِ ِ
الص َال ِة» [رواه البخاري ومسلم] ،واملعترب ِف
الص ُفوف م ْن إِ َقا َمة َّ
ُص ُفو َفك ُْم َفإِ َّن ت َْس ِو َي َة ُّ

70

تسوية الصف :حماذاة املناكب (وهي األكتف) يف أعىل ال َبدَ ن ،واألك ُعب يف أسفل
ال َبدَ ن (والكعب هو املفصل الذي يربط الساق بالقدم).
 ومن األخطاء :إتيان املسجد بعد أكل الثوم أو البصل ،لقوله َ « :م ْن َأك ََلِِ
عدْ ِيف َب ْيته» [متفق عليه]
ُثو ًما َأ ْو َب َص ًالَ ،ف ْل َي ْعت َِز ْلنَاَ ،أ ْو َق َالَ :ف ْل َي ْعت َِز ْل َم ْس ِجدَ نَاَ ،و ْل َي ْق ُ
نكر يف ذاته ،وأذية
و ُي ْلحق به ما له رائحة كرُية تؤذي املصلني كالدخان فهو ُم ٌ
منكر آخر.
املصلني برائحته ٌ
 ومن األخطاء :تشبيك األصابع ِف الصالة أو عند اخلروج إىل املسجد ،وهومكروه؛ لقول النبي « :إِ َذا ت ََو َّض َأ َأ َحدُ ك ُْم َف َأ ْح َس َن ُو ُضو َء ُه ُث َّم َخ َر َج َع ِامدً ا إِ َىل
املَْس ِج ِد َفال ي َشب َكن يدَ ي ِهَ ،فإِ َّنه ِيف ص ٍ
الة» [رواه أبو داود وصححه األلباين].
ُ َ
ُ ِّ َّ َ ْ
ْ
محانا اهلل من اخلطأ والزلل وعفا عن تقصرينا ،نكتفي هبذا القدر ،ونكمل
احلديث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم.
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من أخطاء املصلني ()2
نواصل حديثنا الذي بدأناه يف اللقاء املايض ،عن أخطاء بعض املصلني:
 فمن تلك األخطاء :ترك التز ُي ِن للصالة ،فبعض الناس َيّضون إىل الصالةوخاصة صالة الفجر بمالبس النوم أو بمالبس رديئة َل يلبسوَنا يف مكان
عملهم أو مناسباتم ،وقد قال اهلل َ  :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َتك ُْم ِعندَ ك ُِّل
َم ْس ِج ٍد[ األعراف.]31 :
 ومن األخطاء :االستناد إىل جدار أو عمود أثناء القيام ِف صالة الفريضة،من غْي عذر ،وهذا ُم ٌ
بطل للصالة ،وذلك ألن القيام مع القدرة رك ٌن من أركان
الصالة.
 ومن األخطاء :رفع البرص إىل السًمء أثناء الصالة ،وهو حمرم؛ ملا رواهالبخاري عن أنس  :قال :قال رسول اهلل َ « :ما َب ُال َأ ْق َوا ٍم َي ْر َف ُع َ
ون َأ ْب َص َار ُه ْم
الس َام ِء ِيف َص َال ِ ِت ْم َ -ف ْ
اشتَدَّ َق ْو ُل ُه ِيف َذل ِ َك َحتَّى َق َالَ :-ل َينْت َُه َّن َع ْن َذل ِ َك َأ ْو
إِ َىل َّ
َلت ْ
ُخ َط َف َّن َأ ْب َص ُار ُه ْم».
اك َن ْع ُبدُ َوإِي َ
ومن األخطاء :قول بعض املأمومني عند قراءة اإلمام إِي َ
اك
ِ
خمالف للسنة وعدّ ه اإلمام النووي رمحه اهلل من
ني استعنّا باهلل ،وهذا
ٌ
ن َْستَع ُ
البِدَ ع.
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شوش
ومن األخطاء :رفع املأموم صوته بالقرآن واألذكار ِف صالة الفريضة ف ُي ّ
َان ِيف الص ِ
عىل من بجانبه من املُصلني ،وقد قال النبي « :إِ َّن َأ َحدَ ك ُْم إِ َذا ك َ
الة،
َّ
َاجي ربه َفال تَر َفعوا َأصوا َتكُم بِا ْل ُقر ِ
آن فتُؤذوا املؤمنني» [صححه األلباين].
ْ ُ
َفإِن ََّام ُين ِ َ َّ ُ
ْ
ْ َ ْ
 ومن األخطاء :عدم تأمني بعض املأمومني مع اإلمام ،وقد قال النبي :ِ
املالئكةُ ،غ ِف َر له ما تقدَّ َم من
تأمني
وافق تأمينُه
«إذا أ َّم َن اإلما ُم فأ ِّمنوا ،فإنه من َ
َ
ٍ
الرسول ُ 
ُ
يقول« :آمني» [رواه البخاري].
شهاب :وكان
ذنبِه .وقال اب ُن
رزقنا اهلل الفقه يف الدين واتباع سنة سيد املرسلني  ،نكتفي هبذا القدر،
ونكمل احلديث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم.
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من أخطاء املصلني ()3
نستكمل حديثنا عن أخطاء بعض املصلني:
جالسا حتى
 فمن تلك األخطاء :انتظار املسبوق لإلمام إن كان ساجدً ا أوً
يقوم ،واملرشوع الدخول معه يف أي ركن؛ لعموم قول النبي َ « :ف َام َأ ْد َر ْكت ُْم،
َف َص ُّلواَ ،و َما َفا َتك ُْم َف َأ ِمتُّوا» [رواه البخاري].
 ومن األخطاء التي تُبطل الصالة :عدم السجود عىل األعضاء السبعة ،وقدِ
ِ
اجل ْب َه ِة َ -و َأ َش َار بِ َي ِد ِه َع َىل َأن ِْف ِه،
قال ُ « :أم ْر ُت َأ ْن َأ ْس ُجدَ َع َىل َس ْب َعة َأ ْع ُظ ٍمَ :ع َىل ْ َ
َني ،و َأ ْطر ِ
اف ا ْل َقدَ َم ْ ِ
ني» [متفق عليه] ،فبعضهم إذا سجد رفع قدميه
الر ْك َبت ْ ِ َ َ
َوا ْل َيدَ ْي ِنَ ،و ُّ
ً
قليال عن األرض ،أو وضع إحدامها عىل األخرى ،وبعضهم َل ُيمكّن أنفه أو
جبهته من األرض ،وهذا ُمبطل للصالة.
 ومن األخطاء ِف السجود :أن يلصق ذراعيه باألرض ،وقد َنى النبي عن ذلك ،قال« :ا ْعت َِد ُلوا ِيف السج ِ
اط ا ْل َك ْل ِ
اع ْي ِه انْبِ َس َ
ب»
ود َو ََل َي ْب ُس ْط َأ َحدُ ك ُْم ِذ َر َ
ُّ ُ
[متفق عليه] .واملقصود باالعتدال :التوسط بني اَلنفراش ،وبني القبض والتقوس.
عضديه
سن التجاِف والتبا ُعد ِف السجود ،وصفته :أن يرفع ِمرفق ْيه ،و ُيباعد ُ
و ُي ّ
عن جن َب ْيه ،ويرفع بطنه عن فخذيه ،وفخذيه عن ساقيه ،يفعل ذلك قدر
استطاعته وبال مبالغة وبام َل يكون معه أذ ّية ملن بجانبه.
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 ومن األخطاء :عدم متابعة اإلمام ِف أفعال الصالة ،كمن ُيسابق اإلمام أوِ
يوافقه أو يتأخر عنه ،وقد قال النبي  « :إِنَّام ج ِع َل ِ ِ
َرب
َ ُ
اإل َما ُم ل ُي ْؤت ََّم بِهَ ،فإِ َذا ك َّ َ
اس ُجدُ وا ،وإِ َذا َر َف َع َف ْار َف ُعوا» [متفق عليه] ،وقال َ « :أ َما
َربوا ،وإِ َذا َس َجدَ َف ْ
َفك ِّ ُ
َخي َْشى َأ َحدُ ك ُْم َأ ْو ََل َخي َْشى َأ َحدُ ك ُْم إِ َذا َر َف َع َر ْأ َس ُه َق ْب َل ْ ِ
جي َع َل اهلل َر ْأ َس ُه
اإل َما ِم َأ ْن َ ْ
مح ٍ
مح ٍ
ار» [ رواه البخاري].
ور َة ِ َ
َر ْأ َس ِ َ
ار َأ ْو َ ْ
ور َت ُه ُص َ
جي َع َل اهلل ُص َ
جعلنا اهلل من السالكني لدروب العلم النافع ،املستضيئني بنوره ،نكتفي هبذا
القدر ونكمل احلديث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم.
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من أخطاء املصلني ()4
تذكريا ألنفسنا وتنبيها لغرينا:
نكمل حديثنا عن أخطاء بعض املصلني؛
ً
 فمن األخطاء املبطلة للصالة :عدم حتقيق الطمأنينة ِف الصالة ،فعن َأ ِِبفدخل ٌ
َ
رسول اهللِ َ 
َ
ُه َر ْي َر َة َّ 
رجل َّ
النبي
دخل املسجدَ ،
أن
فصىل ،فس َّل َم عىل ِّ
صيل كام ّ
فرجع ُي ِّ
صىل ،ثم جا َء،
ارجع َف َص ِّل ،فإن ََّك مل ت َُص ِّل»
َ ف َر َّد ،وقال« :
َ
ْ
فص ِّل فإن ََّك مل ت َُص ِّل» حتى فعل ذلك ثالث
النبي  ،فقال« :
ارجع َ
ْ
فس َّل َم عىل ِّ
ِ
قمت
مرات ،فقال :والذي بع َث َك
ِّ
غري ُه ،ف َع ِّل ْمنِي؟ فقال« :إذا َ
باحلق ،ما ُأ ْحس ُن َ
ِ
ِ
ِ
تيرس َ
تطمئ َّن راك ًعا،
القرآن ،ثم ْارك َْع حتى
معك من
إىل الصالة فك ِّ ْ
َرب ،ثم اقر ْأ ما َّ َ
ِ
ِ
َ
تطمئ َّن
ارفع حتى
ارفع حتى
اسجدْ حتى تطمئ َّن ساجدً ا ،ثم ْ
قائام ،ثم ُ
ثم ْ
تعتدل ً
ْ
وافعل َ
ذلك يف صالتِ َك ُك ِّل َها»[ .رواه البخاري] ،وحتصل الطمأنينة باستقرار
جالسا،
ً
األعضاء وسكوَنا يف كل ركن فعيل كالركوع والسجود والقيام واجللوس.
 ومن األخطاء املبطلة للصالة :عدم التلفظ وحتريك اللسان بأذكار الصالة،فيقرأ الفاحتة وغريها من األذكار كالتسبيح والتكبري ،يقرؤها يف قلبه دون أن
يتلفظ هبا بلسانه ،وهذا خطأ ُم ٌ
بطل للصالة ،والواجب أن يتلفظ بذلك وَيرك
به لسانه ،وأما من َل َُيرك لسانه فهذه تفكّر وليست قراءة.
 ومن األخطاء :رفع الرأس وخفضه بني التسليمتني ،وهذا مل يرد يف السنةوَل عن أحد من أهل العلم.
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 ومن األخطاء :املداومة عىل مصافحة املصيل ملن بجواره بعد السالم منالصالة مبارشة ،وقول :تقبل اهلل ،أو َح َرم ًا ،وهذا غري مرشوع وهو من
املُحدَ ثات.
 ومن األخطاء :أن يقوم املسبوق لقضاء ما فاته ،قبل أن ُيس ِّلم اإلما ُمالتسليمة الثانية.
ٍ
مجاعة ثانية ِف املسجد واإلمام ما زال ِف صالته ،وقد
 ومن األخطاء :إقامةَنى أهل العلم عن ذلك ملا فيه من تفريق املسلمني ،وتشويش بعضهم عىل
بعض.
جعلنا اهلل ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ،نكتفي هبذا القدر ،ونكمل احلديث
بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم.
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من أخطاء املصلني ()5
نواصل حديثنا حول بعض أخطاء املصلني:
بمالبس قصْية ينكشف معها جزء من العورة
 فمن تلك األخطاء :الصالةَ
الرسة إىل
كالفخذ أو أسفل الظهر ،وهذا ُمبطل للصالة( .وعورة الرجل من ُّ
الركبة ،واملرأة مجيع بدَنا عورة يف الصالة إَل وجهها وك ّفيها ،واألحوط أن تسرت
ٍ
فتسرت كل جسدها).
كفيها ،أما إن كانت عند
رجال غري حمارمها ُ
تساهل بعض املرىض ِف أداء الصالة حسب االستطاعة،
 ومن األخطاء:ُ
فالبعض يستطيع أن يصيل قائ ًام لكنه َل يستطيع أن يكمل القيام إىل الركوع،
قائام بقدر استطاعته فإذا تعب جيلس ،وهكذا الذي يستطيع
فعليه :أن يصيل ً
السجود وَل يستطيع الركوع ،فيجب عليه أن يأِت بالسجود عىل الصفة
قائام،
املرشوعة ،وأما الركوع فريكع
جالسا أو بقدر استطاعته ،لقوله َ « :ص ِّل ً
ً
فإن مل تست ِ
َطع فقاعدً ا ،فإن مل تستَطِ ْع فعىل َج ٍ
نب» [رواه البخاري] .وقوله َ « :و َما
ِ
ِ
اس َت َط ْعت ُْم» [متفق عليه].
َأ َم ْر ُتك ُْم بِه َف ْأتُوا منْ ُه َما ْ
ِ
للقرآن لإلمامة إذا كان صغْيا أو وضي ًعا
 ومن األخطاء :عدم تقديم األقرأِف تقدير الناس ،وقد قال رسول اهلل َ « :ي ُؤ ُّم ا ْل َق ْو َم َأ ْق َر ُؤ ُه ْم لِكِت ِ
هللَِ ،فإِ ْن
َاب ا َّ
ِ
ِ ِ
السن َِّة َس َوا ًء َف َأ ْقدَ ُم ُه ْم ِه ْج َرةً،
السنَّةَ ،فإِ ْن كَانُوا ِيف ُّ
كَانُوا ِيف ا ْلق َرا َءة َس َوا ًء َف َأ ْع َل ُم ُه ْم بِ ُّ
ِ
ِ ِ
ْرب ُه ْم ِسنًّا[ »..رواه مسلم].
َفإِ ْن كَانُوا ِيف ْاهل ْج َرة َس َوا ًء َف َأ ْقدَ ُم ُه ْم س ْل ًام ويف رواية َف َأك َ ُ
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 ومن األخطاء :اخلروج من املسجد بعد األذان لغْي عذر؛ ملا روى مسلم يفالشع َث ِ
اء َق َالُ :كنَّا ُق ُعو ًدا ِيف املَْ ْس ِج ِد َم َع َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ ف َأ َّذ َن
صحيحهَ ،ع ْن َأ ِِب َّ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِّص ُه َحتَّى َخ َر َج ِم ْن
املُْ َؤ ِّذ ُنَ ،ف َقا َم َر ُج ٌل م ْن ا َْمل ْسجد َي ْميشَ ،ف َأ ْت َب َع ُه َأ ُبو ُه َر ْي َر َة َب َ َ
املَْس ِج ِدَ ،ف َق َال َأبو هرير َة َ « :أما ه َذا َف َقدْ َعَص َأبا ا ْل َق ِ
اس ِم  .»و ُيستثنى من
َّ َ
َ َ
ُ ُ ََْ
ْ
ذلك :من خرج ليتوضأ ،أو خرج بن ّية العودة ويف الوقت ُمتّسع ،كام لو خرج
ليوقظ أهله ثم يعود ،وكذلك من خرج للصالة يف مسجد آخر إذا علم أنه
سيدرك اجلامعة فيه.
علام وفق ًها يف الدين ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث بمشيئة اهلل يف
زادنا اهلل ً
اللقاء القادم عن سجود السهو ،وبعض املسائل املتعلقة بالسهو يف الصالة.
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أحكام سجود السهو ()1
حديثنا اليوم عن سجود السهو وبعض املسائل املتعلقة بالسهو يف الصالة:
ِ
ِّ
املصيل جلرب اخللل احلاصل
السهـو :عبارة عن سجدتني يسجدمها
فسجـود
ِف صالته بسبب السهو والنسيان ،وأسبابه ثالثة :الزيادة أو النقص أو الشك ِف
الصالة.
السبب األول :الزيادة ِف الصالة:
ِّ
ركوعا أو نحومها من أفعال
املصيل يف صالته فزاد قيا ًما أو
 فإذا سهىً
سهوا ونسيا ًنا ،ومل يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إَل سجود
الصالة ً
السهو.
مثال ذلك :شخص صىل الظهر ً
(مثال) مخس ركعات ،ومل يذكر الزيادة إَل
وهو يف التشهد ،فيكمل صالته ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ،وإن سجد
قبل السالم فال بأس.
 أ ّما إن ذكر الزيادة يف أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وإكامل صالتهوسجود السهو بعد السالم ،وإن سجد قبل السالم فال بأس.
مخ ًسا
دليل ذلك :حديث عبد اهلل بن مسعود  ،أن النبي َ ،ص َّىل ال ُّظ ْه َر َ ْ
ِ
مخ ًسا َف َس َجدَ َس ْجدَ َت ْ ِ
الص َال ِة َف َق َالَ « :و َما َذ َ
ني
اك»؟ َق َالَ :ص َّل ْي َت َ ْ
َفق َيل َل ُه َأ ِزيدَ ِيف َّ
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ِ
اس َت ْق َب َل ا ْل ِق ْب َل َة َو َس َجدَ َس ْجدَ ت ْ ِ
َني ُث َّم َس َّل َم
َب ْعدَ َما َس َّل َم ،وِف روايةَ :ف َثنَى ِر ْج َل ْيه َو ْ
[متفق عليه].
 وإذا س ّلم املصيل قبل إمتامه لصالته ناس ًيا ،فإن ذكر بعد مدة طويلة أوانتقض وضوؤه بطلت صالته وعليه إعادة الصالة ،وإن ذكر بعد زمن قليل؛
فعليه أن ُيكمل صالته ويسجد للسهو بعد السالم ،وإن سجد قبل السالم فال
بأس.
ان ْب ِن ُح َص ْ ٍ
ني َأ َّن َر ُس َ
دليل ذلك :حديث ِع ْم َر َ
ِّص َف َس َّل َم ِيف
ول اهللَِّ َ « ص َّىل ا ْل َع ْ َ
ات ُثم د َخ َل من ِْز َله َف َقام إِ َلي ِه رج ٌل ي َق ُال َله ْ ِ
ث ر َكع ٍ
ِ
َان ِيف َيدَ ْي ِه ُط ٌ
اق َوك َ
اخل ْر َب ُ
ول
ُ
َ ُ َ ْ َ ُ ُ
َّ َ
َث َال َ َ
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل َف َذك ََر َل ُه َصنِي َع ُه َو َخ َر َج َغ ْض َب َ
جي ُّر ِر َدا َء ُه َحتَّى ا ْنت ََهى إِ َىل
ان َ ُ
َّاس َف َق َالَ :أ َصدَ َق َه َذا َقا ُلواَ :ن َع ْم َف َص َّىل َر ْك َع ًة ُث َّم َس َّل َم ُث َّم َس َجدَ َس ْجدَ ت ْ ِ
الن ِ
َني ُث َّم
َس َّل َم» [رواه مسلم].
نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم عن السبب الثاين من أسباب
سجود السهو ،وهو الشك.
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أحكام سجود السهو ()2
نواصل ما بدأناه من حديث حول أحكام سجود السهو وحديثنا اليوم عن:
السبب الثاين من أسباب سجود السهو ،وهو :الشك والرتدد بني أمرين.
عمل به ويسجد للسهو بعد السالم ،وإن
 فإن غلب عىل ظنه أحدمها؛ ف َي َسجد قبل السالم فال بأس.
ملا رواه عبد اهلل بن مسعود  عن النبي  أنه قال« :إ َذا َش َّك َأ َحدُ ك ُْم ِيف
ِِ
اب َف ْل ُيتِ َّم َع َل ْي ِه ُث َّم ُي َس ِّل ْم ُث َّم َي ْس ُجدْ َس ْجدَ ت ْ ِ
َني» [متفق عليه].
الص َو َ
َص َالته َف ْل َيت ََح َّر َّ
تم عليه
 وإن مل يرتجح عنده أحدمها؛ فعليه أن يعمل باليقني وهو األقل ،ف ُي ُصالته ،ويسجد للسهو .قبل السالم.
دليل ذلك :ما رواه أبوسعيد اخلدري  ،أن النبي  قال« :إذا َش َّك أحدُ كُم
يف صالتِ ِه فلم َي ِ
ِ
در كَم َّ
فليطر ِح َّ
وليبن عىل ما استيق َن.
الش َّك
صىل؟ ثال ًثا أ ْم أرب ًعا؟
َ
ِ
سجدتني َ
قبل أن يس ِّل َم .فإن َ
كان َّ
صىل َمخ ًسا ،ش َفع َن َله صالتَه .وإن
يسجدُ
ثم ُ
َّ

للش ِ
َ
كان َّ
َرغيام َّ
يطان» [صححه األلباين].
صىل إمتا ًما ألرب ٍع ،كانتَا ت ً

•

والشك ِف العبادات ال ُيلتفت إليه:
 -1إذا كان بعد الفراغ من العبادة فال َيلتفت إليه ،إَل إذا تي َّق َن األمر؛
ف َي ُ
بمقتىض يقينِه.
عمل ُ
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 -2إذا ك ُثر الشك مع الشخص بحيث َل يفعل عبادة إَل حصل له
لتفت إليه.
فيها شك ،فال َي ُ
وهدى وتوفي ًقا ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم -
علام
ً
زادنا اهلل ً
بمشيئة اهلل -عن السبب الثالث من أسباب سجود السهو ،وهو النقص يف
الصالة.
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أحكام سجود السهو ()3
نكمل حديثنا عن أحكام سجود السهو ،ونختمه هذا اليوم باحلديث عن
السبب الثالث من أسباب سجود السهو ،وهو :النقص ِف الصالة .وخيتلف
باختالف املنقوص ركنًا كان أو واج ًبا:
أوال :إن كان املنقوص رك ًنا (كالركوع أو السجود أو الفاحتة وغْيها) :
ِ
الوصول إىل َم ْو ِض ِع ِه من الركعة التالية؛ عاد
كره (أي :الركن) قبل
 فإ ْن َذ َفأتى به وأكمل صالته وسجد للسهو.
مثاله :لو نسى الركوع ،ثم تذكره يف السجود من نفس الركعة أو يف قراءة
الركعة التالية؛ فيرتك السجود أو القراءة ،ويركع ،ثم ُيكمل صالته ،ويسجد
للسهو بعد السالم ،وإن سجده قبله فال بأس.
 وإن ذكره بعد الوصول إىل موضعه من الركعة التالية؛ َألغى الركعةوأتم صالته ،وسجد للسهو بعد السالم ،وإن
الناقصة ،وجعل هذه حملها،
ّ
سجده قبله فال بأس.
مثاله :لو نسى الركوع من األوىل ،ثم تذكره عند ركوع الثانية؛ فتُلغى الركعة
األوىل ،وتكون الثانية هي األوىل بالنسبة له.
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يم ّر وقت طويل
 وإن مل يذكر الركن إَل بعد السالم؛ أتى بركعة كاملة ،ما مل ٌُ
طويل أو انتقض وضوؤه؛ فإنه ُيعيد صالتَه.
وقت
بني سالمه وتذكّره ،فإن مىض ٌ
 وإن كان الركن الذي نسيه هو تكبرية اإلحرام ،فإنه مل تنعقد صالته ،وتعتربباطلة.
ثانيا :إن كان املنقوص واج ًبا (كتكبْيات االنتقال أو التشهد األول أو قول:
سبحان ريب العظيم ِف الركوع ..وغْيها):
ذكره قبل أن يفارق حمله؛ وجب أن يأِت به ،وَل َشء عليه ،وَل يسجد
 فإن َللسهو.
 وإن ذكره بعد مفارقة حمله ،وقبل أن يصل للركن الذي يليه؛ فإنه يرجعويأِت به ،ويكمل صالته .ثم يسجد بعد السالم ،وإن سجد قبله فال بأس.
 وإن ذكره بعد وصوله إىل الركن الذي يليه؛ سقط عنه ،فال يرجع إليه ،بلُيكمل صالته ،ويسجد للسهو قبل السالم.

()1

دليل ذلك :ما رواه البخاري ومسلم عن َع ْبدَ اهللِ ْب َن ُب َح ْينَ َة َ :أ َّن النَّبِ َّي 
ني َمل َ ِ
الر ْك َعت ْ ِ
َّاس َم َع ُهَ ،حتَّى إِ َذا
جيل ْسَ ،ف َقا َم الن ُ
َني األُو َل َي ْ ِ ْ ْ
َص َّىل ِهبِ ُم ال ُّظ ْه َر َف َقا َم ِيف َّ

 ) 1واألمر واسع يف موضع سجود السهو ،فيصح السجود قبل السالم أو بعده يف كل احلاَلت التي
تستوجب سجود السهو.

85

ِ
َرب َو ْه َو َجالِ ٌسَ ،ف َس َجدَ َس ْجدَ ت ْ ِ
الص َ
َني َق ْب َل َأ ْن
ال َة َوا ْن َت َظ َر الن ُ
َق َىض َّ
يم ُه ك َّ َ
َّاس ت َْسل َ
ُي َس ِّل َمُ ،ث َّم َس َّل َم.
وفقنا اهلل لرضاه ،نكتفي هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -
عن مسائل تتعلق بصالة أهل األعذار.
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أحكام صالة أهل األعذار
حديثنا اليوم عن مسائل تتعلق بصالة أهل األعذار ،وهم( :املريض،
واملسافر ،واخلائف):
 فاملريض:• إن كان يلحقه ضر أو مشقة بأداء الصالة مجاعة يف املسجد ،أو خاف
تأخر ب ِ
ِ
ِ
َ
رئه ،فيجوز له أن يصليها يف بيته.
حدوث
بشهودها
املرض أو زيادته أو ُّ َ ُ
اس َت َط ْعت ُْم
• ويصيل عىل قدر استطاعته ،لقول اهلل تعاىلَ  :فا َّت ُقوا اهلل َما ْ

[التغابن:

النبي ِ 
عن
كانت ِب َب
واسري ،فس َأ ُ
 ،]16وحلديث عمران بن حصني  قالْ :
لت َّ
ُ
ِ
قائام ،فإن مل تستَطِع فقاعدً ا ،فإن مل تستَطِ ْع فعىل َج ٍ
نب» [رواه
الصالة ،فقالَ « :ص ِّل ً
البخاري].
• وإن كان يستطيع أن يصيل قائ ًام لكنه َل يستطيع أن يكمل القيام إىل الركوع،
قائام بقدر استطاعته فإذا تعب جلس .وهكذا الذي يستطيع
فعليه :أن يصيل ً
السجود وَل يستطيع الركوع؛ فيجب عليه أن يأِت بالسجود عىل الصفة
جالسا أو بقدر استطاعته؛ للحديث السابق
املرشوعة ،وأما الركوع فريكع
ً
ِ
ِ
اس َت َط ْعت ُْم» [متفق عليه].
ولقوله َ « :و َما َأ َم ْر ُتك ُْم بِه َف ْأتُوا منْ ُه َما ْ
• وإن شق عليه أداء كل صالة يف وقتها ،جاز له مجع الظهر مع العِّص ،ومجع
املغرب مع العشاء ،يف وقت إحدامها.
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 وأما املسافر(:)1• فيقِّص الصلوات الرباعية إىل ركعتني (الظهر ،والعِّص ،والعشاء) ،حلديث
ِ
َني َر ْك َعت ْ ِ
الص َال ُة َر ْك َعت ْ ِ
احل َ ِ
الس َف ِر،
عائشة ريض اهلل عنها قالتُ « :ف ِر َضت َّ
ّض َو َّ
َني ِيف ْ َ
ِ
ِ
احل َ ِ
ّض» [متفق عليه].
الس َف ِرَ ،و ِزيدَ ِيف َص َالة ْ َ
َف ُأق َّر ْت َص َال ُة َّ
• وجيوز للمسافر اجلمع (بني الظهر العِّص ،وبني املغرب العشاء ،يف وقت
إحدامها) .فعن َس ِعيدُ ْب ُن ُج َب ْ ٍري عن ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس َ أ َّن َر ُس َ
ني
مج َع َب ْ َ
ول اهلل َ َ 
ني ال ُّظ ْه ِر َوا ْل َع ْ ِ
ِّص َواملَْ ْغ ِر ِ
الص َال ِة ِيف َس ْف َر ٍة َسا َف َر َها ِيف َغ ْز َو ِة َت ُب َ
ب
وك َف َج َم َع َب ْ َ
َّ
وا ْل ِع َش ِ
ِ
اء َق َال َس ِعيدٌ َ :ف ُق ْل ُتَِ :ل ْب ِن َع َّب ٍ
َي ِر َج
اس َما َ َ
َ
مح َل ُه َع َىل َذل َك؟ َق َالَ :أ َرا َد َأ ْن ََل ُ ْ

ُأ َّم َت ُه» [رواه مسلم] .أي :أَل يوقع هبا احلرج واملشقة.
 وأما اخلائف :كاملجاهدين يف سبيل اهلل إذا كانوا يف املعركة وخيافون ميلالكفار عليهم:
• فيجوز هلم أن يصلوا صالة اخلوف عىل أي صفة صالها رسول اهلل  ،وإذا
ً
رجاَل وركبا ًنا ،أي :مشاة عىل أقدامهم أو راكبني عىل
اشتد اخلوف ص َّلوا
دواهبم ،إىل القبلة أو إىل غريهاِ ،
يوم ُئون بالركوع والسجود ،لقول اهلل تعاىل:
َ فإِ ْن ِخ ْفت ُْم َف ِر َج ًاَل َأ ْو ُر ْك َبانًا[ البقرة.]239 :

يكون قد فار َق بيوت ِ
َ
الس َفر ْ
بلده.
أن
رت ُط يف َق ِّْص َّ
َ
الصالة يف َّ
ُ ) 1يش َ
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• وكذلك كل خائف عىل نفسهُ ،ي ِّ
صيل عىل حسب حاله ،ويفعل كل ما َيتاج
توجه عليه كالسارق ونحوه فليس له
إليه من هرب أو غريه ،إَل اهلارب من ٍّ
حق َّ
والر َخص َل تُنال باملعصية.
أن يصيل صالة اخلائف؛ ألَنا رخصة ُّ
نسأل اهلل الفقه يف الدين ،نكتفي هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء القادم -
بمشيئة اهلل -عن أحكام صالة اجلمعة.
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يوم اجلمعة أحكام وآداب
حديثنا اليوم عن أحكام وآداب صالة اجلمعة:
ِ
ين
 فصالة اجلمعة من شعائر اإلسالم العظيمة ،قال اهلل تعاىلَ  :يا َأ ُّ َُيا ا َّلذ َُودي لِلص َال ِة ِمن يو ِم ْ ِ
ِ
اس َع ْوا إِ َ ٰىل ِذك ِْر اهلل َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َٰذلِك ُْم َخ ْ ٌري
آ َمنُوا إِ َذا ن َ َّ
اجل ُم َعة َف ْ
َْ ُ
َّلك ُْم إِن كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
النبي  من يتخ ّلف عنها بدون عذر
ون[ اجلمعة،]9 :
ّ
وتوعد ُّ

ني أقوام عن ود ِعهم اجلم ِ
رشعي باخلتم عىل قلبه ،فقالَ « :ل َي ِ
عات ،أو َليختم َّن
نته َّ
َ ْ
ُُ
ٌ
اهللُ عىل ِ
ني» [رواه مسلم] .ومعنى َو ْد ِع ِه ْم َأ ْي :ت َْر ِك ِه ْم.
قلوهبم ،ثم َليكون َُّن ِم َن الغافلِ َ
ِ
 وهي واجبة عىل الر ِِ
ذر هلم.
ني،
جال،
َ
األحرار ،املُكلف َ
املقيمني ،الذين ال ُع َ
ِّ
 ويستحب ملن أتى ُاجلمعة أن :يغتسل ،ويتط ّيب ،ويل َب َس أحس َن ثيابه،
و ُيبكّر هلا ،وأن يصيل ركعتني إذا دخل املسجد ،قال َ« :ل َي ْغت َِس ُل َر ُج ٌل َي ْو َم
ْ ِ
اع ِم ْن ُط ْه ٍرَ ،و َيدَّ ِه ُن ِم ْن ُد ْهن ِ ِه َأ ْو َي َم ُّس ِم ْن طِ ِ
يب َب ْيتِ ِهُ ،ث َّم
اس َت َط َ
اجل ُم َعة َو َي َت َط َّه ُر َما ْ
ُ
ِ
ني ا ْثن ْ ِ
ب َل ُهُ ،ث َّم ُين ِْص ُت إِ َذا َت َك َّل َم اإل َما ُم إَِل
َخي ُْر ُج َفال ُي َف ِّر ُق َب ْ َ
َنيُ ،ث َّم ُي َص ِّيل َما كُت َ

اجل ُم َع ِة األُ ْخ َرى» [رواه البخاري].
ُغ ِف َر َل ُه َما َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
ني ْ ُ

 و ُيستحب ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة اإلكثار من الصالة عىل النبي  ،لقولهأفضل أي ِامكم يوم اجل ِ
َّ « :
معة فيه خ َلق اهللُ آ َد َم وفيه ُقبِض وفيه النَّفخ ُة
إن ِمن
ِ َّ
َ ُ
عيل ِمن الص ِ
ِ
الة فيه َّ
عيل» [رواه أبوداود
َّ
وفيه َّ
فإن صالتَكم معروض ٌة َ َّ
الصعق ُة فأكثروا َ َّ
وصححه األلباين].
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 وجيب عىل من حّض اجلمعة اإلنصات للخطبة ،وعدم االنشغال عنها بأييشء كالعبث بالسجاد أو اجلوال أو غْيه ،لقول النبي « :إ َذا ُق ْل َت لِص ِ
احبِ َك
َ
ِ
اجل ُم َع ِة َو ْ ِ
ب َف َقدْ َل َغ ْو َت» [متفق عليه] ،وقوله :
اإل َما ُم َ ْ
خي ُط ُ
َأنْص ْت َي ْو َم ْ ُ
حل َصا َف َقدْ َل َغا»
« َو َم ْن َم َّس ا َ

[رواه مسلم].

 وتُدرك صالة ُاجل ُمعة بإدراك ركعة مع اإلمام ،لقوله َ « :من َأ ْد َرك ركع ًة
َ
الصالة» [متفق عليه].
الصالة ،فقد
أدرك َّ
من َّ
وفقنا اهلل َلغتنام فضائل يوم اجلمعة ،نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث بمشيئة اهلل
يف اللقاء القادم عن أحكام صالة العيدين.
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أحكام صالة العيدين
حديثنا اليوم عن مسائل تتعلق بصالة العيدين:
ِ
النبي  املدين َة ووجد األنصار
 واألعياد من شعائر الدين الظاهرة ،وملّا قد َم ُّخريا منهام؛
يلعبون ويفرحون يف يومني من السنة ،قال« :قدْ أ ْبدَ لكم اهللُ تعاىل هبام ً
يوم ِ
الف ِ
طر واألضحى» [رواه أبوداود وصححه األلباين].
َ
وس ّمي العيد عيدً ا ألنه يعود ويتكرر ،و ُي ُ
تفاءل بعودته ،فهي أيام فرح
 ُورسور ،بغري معصية.
 وصالة العيد ركعتان بال أذان وال إقامة ،جيهر اإلمام فيهًم بالقراءة ،يكرب يفاألوىل قبل القراءة ست تكبريات غري تكبرية اإلحرام ،ويف الثانية مخس تكبريات
غري تكبرية القيام من السجود ،يرفع يديه مع كل تكبرية .فإذا س ّلم قام فخطب
جل ُمعة.
بالناس خطبتني كخطبتي ا ُ
 و ُيستحب للمسلم أن يتنظف ويتطيب هلا ،ويلبس أحسن ثيابه ،ويذهبمن طريق ويرجع من آخر.
الع ِ
صالة ِ
ِ
يأكل ِف ِعيد ِ
الفطر َق َ
أن َ
يد ،وِف ِعيد ْ
بل
األض َحى بعدَ
ب ْ
ستح ُ
 و ُي َالع ِ
صالة ِ
ِ
يد.
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ٍ
ظاهرة أو تع ُطر فعن أ ِّم َعط َّي َة
 و ُيسن للنساء حضور صالة العيد بال زينةِ
يض اهللُ عنها قالتَ « :أ َم َرنَا َت ْعنِي النَّبِ َّي َ أ ْن ن ْ
ُخ ِر َج ِيف ا ْل ِعيدَ ْي ِن :ا ْل َع َواتِ َق
َر َ
و َذو ِ
اخلُدُ ِ
ات ْ
ني» [متفق عليه]( .والعواتق:
احل َّي َض َأ ْن َي ْعت َِز ْل َن ُم َص َّىل املُْ ْس ِل ِم َ
َ َ
ورَ ،و َأ َم َر ْ ُ
اجلواري الالِت مل يبلغن أو قاربن البلوغ).
 و ُيستحب التكبْي ،وذلك من غروب شمس ليلة العيد إىل انتهاء صالةالعيد(.)1
 ومما ُيرشع ِف العيد :الفرح بإمتام العبادة وشكر اهلل تعاىل عىل هدايتهوتوفيقه ،و ُيرشع فيه إدخال الرسور عىل قلوب الناس عمو ًما ،وصلة األرحام
واإلحسان إليهم.
العيد ِلز ِ
أن َختصيص يوم ِ
 و ََيرم صوم يومي ِالعيدَ ِ
ين ،كام َّ
يارة املقابِ ِر ،بدع ٌة
َ
ُ َ َ
ُ ُ
ُحمدَ ث ٌة.
فرحا بأعامل ُقبلت وذنوب ُغ ِف َرت ،ودرجات ُرفِعت ،نكتفي
جعل اهلل أعيادنا ً
هبذا القدر.

 )1أما يف عيد األضحى :ف ُيستحب التكبري املُطلق (يف كل وقت) من دخول شهر ذي احلجة إىل غروب
شمس آخر أيام الترشيق وهو اليوم الثالث عرش ،وأما التكبري املُق ّيد (بعد الصلوات اخلمس) فإنه يبدأ من
فجر يوم عرفة إىل غروب شمس آخر أيام الترشيق  -باإلضافة إىل التكبري املطلق يف كل وقت.-
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أحكام اجلنائز ()1
حديثنا اليوم عن :مسائل وأحكام اجلنائز:
وقبل احلديث عن تفاصيل مسائل هذا املوضوع ،علينا أن نستعدّ هلذا اليوم
الذي ينتهي فيه أجل الواحد منّا يف هذه الدنيا ،وتقوم فيه قيامته ،وذلك باملبادرة
ور ِّد املَظاملِ إىل أهلها واإلقبال عىل الطاعات ،يقول اهلل تعاىل َ ف َم ْن ك َ
َان
بالتوبة َ
ِ
ِ
ِ
احلا [ الكهف ،]110:فالعاقل احلصيف هو من
َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًال َص ً
دائام تلك اللحظة التي ينقطع فيها عن العمل ويبدأ بعدها احلساب واهلل
يتذكر ً
املستعان.
مريضا :أن يدعو له بالشفاء ،ويبعث فيه التفاؤل وإحسان
 وينبغي ملن زارً
ور إِ ْن َشا َء اهلل»
الظن باهلل؛ كام كان النبي  يقول إذا زار
ً
مريضاََ « :ل َب ْأ َسَ ،ط ُه ٌ
[رواه البخاري].
 وإن َبدَ ت أمارات قرب أجل املريض ،ف ُيستحب تلقينه وح ُّث ُه عىل قول كلمةالتوحيد ومفتاح اجلنةَ( :ل إله إَل اهلل) ،بحكمة وأسلوب حسن ،قال َ « :ل ِّقنُوا
َم ْوتَاك ُْم ََل إِ َل َه إِ ََّل اهلل» [رواه مسلم] ،وإن ُخيش أن يضجر فال ُيل ّقن رصاح ًة وإنام تُكرر
َان ِ
عنده الشهادة ،فقد قال النبي َ « :م ْن ك َ
آخ ُر ك ََال ِم ِه ِم َن الدُّ ْن َيا ََل إِ َل َه إِ ََّل اهلل
اجلنَّ َة» [رواه أبو داود وحسنه األلباين].
َد َخ َل ْ َ

94

 وإذا مات املسلم ،است ِإغامض عينيه ،والدعاء له بالرمحة واملغفرة،
ُحب:
ُ
واإلرساع يف جتهيزه ،وإعانة أهله ومساعدتم ،قال َ « :أ ْ ِ
اجلن ََاز ِة َفإِ ْن
رس ُعوا بِ ْ َ
ِ
احل ًة َف َخري ُت َقدِّ موَنا إِ َلي ِه وإِ ْن ت ُ ِ
ِ
ت ُ
رش ت ََض ُعو َن ُه َع ْن ِر َقابِك ُْم»
ُ ََ ْ َ
َك َص َ
َك س َوى َذل َك َف َ ٌّ
ٌْ

[متفق عليه] .وقال ا لنبي  بعدما است ِ
اصنَ ُعوا ِْل ِل
ُشهد جعفر بن أِب طالب ْ « :
َاه ْم َما َي ْش َغ ُل ُه ْم» [رواه أبوداود وحسنه األلباين].
َج ْع َف ٍر َط َعا ًماَ ،ف َقدْ َأت ُ

نسأل اهلل أن َيسن لنا العمل واخلتام وأن يث ّبتنا عىل رصاطه املستقيم ،نكتفي
هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن تكفني امليت وغسله
والصالة عليه.
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أحكام اجلنائز ()2
حتدثنا يف اللقاء السابق عن بعض أحكام اجلنازة ،وحديثنا اليوم عن :غسل
امليت وتكفينه والصالة عليه:
غسل بإزالة
غسل ،فتُسرت عورته ،ثم يبدأ املُ ِّ
 فبعد موت املسلم ،جيب أن ُي ّيوضئه الوضوء الرشعي ،ثم يغسله باملاء والسدر ثالث
األذى عن امليت ،ثم ّ
غسالت ،ثم ُيفيض املاء عىل جسده ثالث مرات من األيمن إىل األيرس ،وإن
وترا ،وجيعل يف ال َغسلة األخرية كافور ًا ،وهذه الصفة
احتاج للزيادة فيزيد ً
وجيزئ منها :أن يزيل عنه األذى ويفيض املاء عىل جسده .واملرأة
املستحبةُ ،
تغسلها امرأة مثلها ،أو زوجها.
وجيعل َ
احلنوط -وهو نوع من
 و ُيك ّفن الرجل ِف ثالث لفائف بيضُ ،الطيب -عىل منافذ املي ِ
ت ومواضع سجوده وبني أكفانه ،واملرأة تُك ّفن يف ٍ
إزار
ِّ
ٍ
ورداء ِ
ومخ ٍ
ار و ُلفافتني ،والواجب املُجزئ من ذلك :ثوب يسرت مجيع بدن امليت.
ُ
فيقف اإلمام عند رأس الرجل ،ووسط املرأة،
 ثم تُقدّ م اجلنازة ل ُيصىل عليها،ِ
يكرب فيصيل
رس ًّا ،ثم ّ
ف ُي ّ
كرب أربع تكبريات :يقرأ بعد التكبرية األوىل سورة الفاحتة ّ
يكرب ثم ُيس ّلم عن يمينة تسليمة واحدة.
يكرب فيدعو للميت ،ثم ّ
عىل النبي  ،ثم ّ
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خيش أن تُرفع
ومن فاته جز ٌء من الصالة؛ قضاها بعد سالم اإلمام ،فإن
َ
اجلنازة؛ تابع التكبريات وس ّلم .ومن فاتته الصالة؛ ف ُيصيل عليها قبل دفنها،
وجتوز بعد دفنها.
اجلن ََاز َة َحتَّى
 وِف فضل الصالة عىل اجلنازة :يقول الرسول اهلل َ « :م ْن َش ِهدَ ْ َان ِق َيل :وما ا ْل ِقريا َط ِ
َان َله ِقريا َط ِ
ُي َص ِّ َيل َف َل ُه ِق َري ٌ
ان؟ َق َال:
َ َ
َ
اط َو َم ْن َش ِهدَ َحتَّى تُدْ َف َن ك َ ُ َ
ِ
ِ
يم ْ ِ
اجل َب َل ْ ِ
ني» [متفق عليه].
ني ا ْل َعظ َ
م ْث ُل ْ َ
وت َف َي ُقو ُم َع َىل َجن ََازتِ ِه َأ ْر َب ُع َ
ون َر ُج ًال ََل
ويقول َ « :ما ِم ْن َر ُج ٍل ُم ْسلِ ٍم َي ُم ُ
ُي ْ ِ
رشك َ
ُون بِاهلل َش ْي ًئا إِ ََّل َش َّف َع ُه ْم اهلل فِ ِيه» [رواه مسلم].
اللهم اجعل خري أعاملنا خوامتها ،وخري أعامرنا أواخرها ،وخري أيامنا يوم
ٍ
راض عنّا .نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة
نلقاك وأنت
اهلل -عن بعض األخطاء واملنكرات التي تقع من بعض الناس بعد موت املسلم.
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أحكام اجلنائز ()3
حتدثنا فيام سبق عن أحكام اجلنازة والصالة عليها ،ونختم حديثنا اليوم عن
بعض األخطاء واملنكرات التي تقع من بعض الناس بعد موت املسلم:
 قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل :الواجب عىل املسلمني يف هذه األمورالصرب واَلحتساب وعدم النياحة ،وعدم شق الثوب ،ولطم اخلدّ  ،ونحو ذلك
لقول الرسول َ « :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن َل َط َم ْ
وب َو َد َعا بِدَ ْع َوى
اجل ُي َ
اخلُدُ و َد َو َش َّق ْ ُ
ِ ِ
ْ ِِ ِ
اجل ِ
اهلِ َّي ِة ََل
اجلَاهل َّية» ،ولقوله  :يف احلديث الصحيحَ « :أ ْر َب ٌع ِيف ُأ َّمتي م ْن َأ ْم ِر ْ َ
اب َوال َّط ْع ُن ِيف ْاألَن َْس ِ
ُوَنُ َّن ا ْل َف ْخ ُر ِيف ْاألَ ْح َس ِ
اب َو ْاَل ْستِ ْس َقا ُء بِالن ُُّجو ِم
رتك َ
َي ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رس َب ٌال ِم ْن
اح ُة َو َق َال :النَّائ َح ُة إِ َذا َمل ْ َتت ْ
َوالنِّ َي َ
ُب َق ْب َل َم ْو َتا ُت َقا ُم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َع َل ْي َها ْ
َقطِر ٍ
ان َو ِد ْر ٌع ِم ْن َج َر ٍ
ب» [رواه مسلم] .والنياحة :هي رفع الصوت بالبكاء عىل امليت،
َ
وسى عبد اهللَّ بن قيس ّ « 
الصال ِ َق ِة
أن رسول اهلل َ ب ِري َء من َّ
وعن أِب ُم َ
واحلال ِ ِ
قة َو َّ
الشا َّق ِة» واحلالقة :هي التي حتلق شعرها عند املصيبة أو تنتفه ،والشاقة:
َ َ

هي التي تشق ثوهبا عند املصيبة ،والصالقة :هي التي ترفع صوتا عند املصيبة.
وكل هذا من اجلزع ،فال جيوز للمرأة وَل للرجل فعل َشء من ذلك.

 )1جمموع الفتاوى) (13/414بعد مراجعة األحاديث.
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()1

 ومن األخطاء التي تقع من بعض الناس :التأخر ِف قضاء الد ْين عن امليتأو تنفيذ وصيتِه ،وقد قال النبي « :ن ْفس ِ
قىض عنه»
املؤمن ُمع َّلقة بدَ ْينِه؛ حتى ُي َ
ُ
َّ
[رواه ابن ماجه وصححه األلباين].
 ومن البدع املن َكرة التي هنى عنها رسول اهلل  :اختاذ القبور مكا ًنا للصالةفيها ،أو بناء املساجد عليها ،أو دفن امليت يف املسجد ،قال َ « :أ ََل َوإِ َّن َم ْن ك َ
َان
ِ
ِ
ِ
َقب َلكُم كَانُوا يت ِ
ِ
َّخ ُذ َ
ور
َ
ور َأنْبِ َيائ ِه ْم َو َصاحل ِيه ْم َم َساجدَ َ ،أ ََل َف َال َتتَّخ ُذوا ا ْل ُق ُب َ
ون ُق ُب َ
ْ ْ
مس ِ
اجدَ  ،إِ ِّين َأ َْنَاك ُْم َع ْن َذل ِ َك» [رواه مسلم].
َ َ
 وروى مسلم ِف صحيحه ،عن جابر  قالَ ( :هنَى َر ُس ُول اهللِ َ أ ْن
رب َو َأ ْن ُي ْق َعدَ َع َل ْي ِه َو َأ ْن ُي ْبنَى َع َل ْي ِه) ،وزاد الرتمذي( :وأن يكتب عليه).
َُ
جيص َص ا ْل َق ْ ُ
واجلص :هو اجلبص الذي ُيبنى أو ُيطىل به.
 ومن بدع القبور :وضع الزهور عىل القبور.اللهم اجعلنا من املقتدين برسولك  املقتفني ألثره املتمسكني بسنته ،نكتفي
هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن الركن الثالث من أركان
اإلسالم وهو الزكاة.
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أحكام الزكاة ()1
واجب
حديثنا اليوم عن الركن الثالث من أركان اإلسالم وهو الزكاة :وهي
ٌ
الغنيُ ،طهر ًة ملال ِ ِه ومواسا ًة إلخوانه الفقراء
ما ٌِّل افرتضها اهلل عىل املسلم
ّ
واملساكني وغريهم من مستح ِّقي الزكاة.
ِ
الزكَا َة[ البقرة ]43 :وقال سبحانهُ  :خ ْذ
الص َال َة َوآتُوا َّ
يموا َّ
قال اهلل تعاىلَ  :و َأق ُ
ِمن َأمو ِ
اهل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
ِّيهم ِ َهبا[ التوبة.]103 :
ْ َْ
املصارف التي جيب أن ُترصف فيها الزكاة يف قوله تعاىل:
 وحدد اهلل تعاىلَ
ِ
ات ل ِ ْل ُف َقر ِاء واملَْس ِ
اك ِ
الر َق ِ
اب
الصدَ َق ُ
ني َوا ْل َع ِاملِ َ
إِن ََّام َّ
وهب ْم َو ِيف ِّ
ني َع َل ْي َها َواملُْ َؤ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
َ َ َ
ِ
ِ
َوا ْل َغ ِ
السبِ ِ
ني َو ِيف َسبِ ِ
يم[ التوبة.]60 :
يل َف ِر َ
ار ِم َ
يم َحك ٌ
يض ًة ِّم َن اهلل َواهلل َعل ٌ
يل اهلل َوا ْب ِن َّ
والفقْي :من َل جيد نصف ُق ُوتِه ،واملسكني :من جيد أكثر من نصف ُق ُوتِه ولكن
أقل من الكفاية.
والعاملون عليها :املُك ّلفون من وِل األمر بجمعها وحفظها وتوزيعها،
و ُيع َطون بقدر عملهم.
مسلم ُيرجى زيادة إيامنه ،أو ُيرجى
واملؤلفة قلوهبم :من ُيرجى إسالمه ،أو
ٌ
كف رشه.
ّ
والرقاب :إعتاق الرقيق ،وفك األرسى من املسلمني.
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والغارم :من عليه َدين ويعجز عن سداده ،أو كان َدينه إلصالح ذات البني
قادرا.
وإن كان ً
وِف سبيل اهلل :وهم املجاهدون يف سبيل اهلل.
وابن السبيل :وهو املسافر الذي انقطع يف سفره ،و ُيعطى ما يكفيه لرجوعه
لبلده.
 وال جيوز دفع الزكاة :للكافر غري املؤ ّلف قل ُبه ،وَل ملن تلز ُمه نفقتُه كالزوجةواألصول (كاألب) والفروع (كاألوَلد) ،وَل لبني هاشم وهم آل النبي .
ِّصاب ،وَل جتب فيام يملكه اإلنسان لالنتفاع
وال جتب الزكاة إال فيًم بلغ الن َ
بذاته ،كاملنزل الذي يسكنه ،أو السيارة ،أو املالبس( ،واختلف أهل العلم يف
حل ّيل من الذهب والفضة ا ُملعدّ لالستعامل َل لالجتار).
وجوب زكاة ا ُ
نسأل اهلل أن جيعلنا ممن يؤتون زكاة أمواهلم عىل الوجه األكمل ،نكتفي هبذا
القدر ،ونتحدث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم عن األصناف التي جتب فيها الزكاة.
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أحكام الزكاة ()2
حتدثنا يف اللقاء السابق عن مصارف الزكاة وبعض أحكامها ،وحديثنا اليوم
عن األصناف التي جتب فيها الزكاة ،وهي:
 .1الصنف األول :األثًمن ،وهي :الذهب (ونصابه الذي جتب معه الزكاة 85
غرام ًا) ،والفضة (ونصاهبا  595غرام ًا) ،واألوراق النقدية« :كالرياَلت
ونحوها» (ونصاهبا قيمة نصاب الذهب أو الفضة ،أُيام أقل) ،فإذا بلغ ُ
املال
ُ
مر عا ٌم كامل وهو يف ِملك املسلم) وجب
النصاب ،وحال عليه
َ
احلول (أيّ :
إخراج ربع ال ُع ُرش ،وهو ما يعادل .%2.5
ومن ال ُطرق السهلة حلساب زكاة مالك :أن ت ِ
جمموع املال (عىل) ،40
َقس َم
َ
فيخرج لك املال الذي جيب أن ُتز ّكيه.
 .2الصنف الثاين الذي جتب فيه الزكاة :هبيمة األنعام :وهي( :اإلبل والغنم
والبقر) :و ُيشرتط أن تكون سائمة أكثر العام( :وهي التي ترعى ،وَل يعلفها
للدر والنسل (وليس للعمل كاحلرث واستخراج املاء)،
صاحبها) و ُمتخذة
ّ
ونصاهبا :يف اإلبل ( ،)5ويف البقر ( ،)30ويف الغنم ( ،)40وتفصيل زكاة هبيمة
األنعام موضحة يف األحاديث الصحاح ومرشوحة يف كتب الفقه.
 .3الصنف الثالث مما جتب فيه الزكاة :اخلارج من األرض من الزروع والثًمر
بالصاع ونحوه) ويمكن
واحلبوب :وَل جتب إَل يف الثامر التي تُكال (أيّ :
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ا ّدخارها وختزينها ،كالقمح والتمر والزبيب والذرة ،أما ما َل يمكن ادخاره
كالبطيخ والرمان واملوز وغريها؛ فال زكاة فيها.
وبني النبي  نصاب اخلارج من األرض يف قولهَ « :و َل ْي َس فِ َيام ُد َ
مخ َس ِة
ون َ ْ
َأ ْو ُس ٍق ِم َن الت َّْم ِر َصدَ َق ٌة» [متفق عليه] ،والوسق :مقياس كيل ُيقاس باحلجم َل
الوزن ،و ُيساوي ثالثمئة صاع ،ووزنه بالرب اجل ّيد ما يقارب  612كيلو جرام.
وجتب زكاة اخلارج من األرض :عند ُنضج املحصول الزراعي ،وذلك
احلب ،وبدو صالحِ الثمر؛ لقوله تعاىل :وآتُوا ح َّقه يوم ح ِ ِ
صاده[ األنعام:
َ َُْ َ َ َ
َ
باشتداد َ ِّ ُ ِّ
َ
.]141
ومقدار الزكاة :ال ُع ُرش فيام ُسقي بال مؤونة (أي :بال كلفة ،كام لو ُسقي بامء
املطر والعيون اجلارية) ،ونصف ال ُع ُرش فيام ُسقي بمؤونة (أي :بكُلفة ،كام لو
َّ
واملضخات ونحوها).
ُسقي باْلَلت
 .4الصنف الرابع الذي جتب فيه الزكاةُ ( :عروض التجارة) :وهي كل ما ُأعدَّ
للبيع والرشاء ألجل الربح ،وتُضم قيمتها للنقد ،ثم ُيزكّى من املجموع ُربع
ال ُع ُرش.

()1

اللهم ِ
آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموَلها،
نكتفي هبذا القدر ..ونتحدث بمشيئة اهلل يف اللقاء القادم عن أحكام زكاة ِ
الفطر.
كالركاز (وهو املال املدفون يف اجلاهلية) ،واملعادنُ ،يسأل عنها أهل
 ) 1وهناك
ٌ
أنواع أخرى من الزكاة ِّ
العلم.

103

أحكام زكاة الفطر
حديثنا اليوم عن أحكام زكاة ِ
الفطر:
وزكاة الفطر ُطهرة للصائم ،و ُطعمة للمساكني ،وشكر هلل تعاىل عىل إمتام شهر
الصيام.
ً
فاضال عن قوته ومن يعول
صاعا
 وجتب عىل كل من َو َجد يوم العيد وليلته ًوحوائجهم األصلية ،فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قالَ « :ف َر َض َر ُس ُ
ول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِّر َو َّ
الذك َِر
اهلل َ زكَا َة ا ْلف ْط ِر َصا ًعا م ْن َمت ْ ٍر َأ ْو َصا ًعا م ْن َشع ٍري َع َىل ا ْل َع ْبد َو ْ ُ
ني» [متفق عليه].
الص ِغ ِري َوا ْلكَبِ ِري ِم ْن ا ُْمل ْسلِ ِم َ
َواأل ْن َثى َو َّ
 ومقدارها :صاع من غالب قوت البلد( :بر ،أو شعري ،أو متر ،أو زبيب ،أوَأقط ،أو أرز ،أو ذرة ،أو غري ذلك) ،والصاع :مكيال يقيس احلجم َل الوزن،
فيختلف باختالف نوع الطعام املكيل ،وقدّ رت اللجنة الدائمة لإلفتاء وزن
الصاع من األرز بثالثة كيلو جرام ،وَل ُجيزئ إخراج قيمة الطعام عند مجهور
أهل العلم.
 ووقت إخراج زكاة الفطر :من غروب شمس ليلة العيد إىل دخول اإلماملصالة العيد ،وجيوز إخراجها قبل يوم أو يومني (أي :بعد غروب يوم ،)28
ب عليه إخراجها قضا ًء ،وإن كان التأخري بال عذر
وج َ
ومن مل ُخيرجها يف وقتها؛ َ
رشعي فعليه إخراجها مع التوبة واَلستغفار.
ّ
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 واألصل أن زكاة الفطر ُخترج ِف البلد الذي ُيقيم فيه املُز ّكي ،إَل إن كانهناك مصلحة رشعية لنقلها خارج بلد إقامته ،كعدم وجود فقراء ً
مثال يف بلد
إقامته ،أو َن َق َلها ملن هم أشد حاجة ،أو ألقاربه الفقراء ،وإن نقلها بغري مصلحة
أجزأته مع التحريم أو الكراهة.
ال َّل ُه َّم اك ِْفنِا بِ َحالَل ِ َك َع ْن َح َر ِام َكَ ،و َأ ْغنِنِا بِ َف ْضلِ َك َع َّم ْن ِس َو َ
اك ،نكتفي هبذا
القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن الركن الرابع من أركان
اإلسالم ،وهو الصيام.
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أحكام الصيام ()1
حديثنا اليوم عن الركن الرابع من أركان اإلسالم ،وهو صوم رمضان:
 والصيام هو :التعبد هلل تعاىل باإلمساك عن األكل والرشب وسائراملفطرات ،من طلوع الفجر(( )1وهو وقت أذان الفجر) إىل غروب الشمس (وهو
ِ
ِ
الص َيا ُم ك ََام
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
ين آ َمنُوا كُت َ
وقت أذان املغرب) .قال اهلل تعاىلَ  :يا َأ ُّ َُيا ا َّلذ َ
ِ
ب َع َىل ا َّل ِذي َن ِمن َق ْبلِك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون[ البقرة.]183 :
كُت َ
 ولشهر رمضان فضائل عظيمة ،منها:ان ُفتِّح ْت َأبواب ْ ِ
اب
اجلنَّة َو ُغ ِّل َق ْت َأ ْب َو ُ
 قال رسول اهلل « :إِ َذا َد َخ َل َر َم َض ُ ََْ ُ َ
الشي ِ
ِ
ني» [متفق عليه].
اط ُ
َج َهن ََّم َو ُس ْلس َل ْت َّ َ
َ
رمضان إيامنًا واحتسا ًباُ ،غ ِف َر َل ُه ما تقدَّ َم من ذنبِ ِه ،و َمن
 وقال َ « :من صا َمِ
القدر إيامنًا واحتِسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه ما تقدَّ َم من ذنبِ ِه» [متفق عليه].
قا َم ليل َة
احلسنَ ُة َع ْرش أم َث ِ
اهلَا
اع ُ
 وقال  يف فضل الصوم« :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم ُي َض َُ ْ
فَ َ ْ ،
عامئَة ِضع ٍ
إِ َىل َس ْب ِ
أج ِزي بِ ِهَ ،يدَ ُع َش ْه َو َت ُه
ف ،قال ا ُ
الص ْو َمَ ،فإِ َّن ُه ِِل َوأنَا ْ
هلل تعاىل :إَِل َّ
ْ
َانَ :فرح ٌة ِعنْدَ فِ ْط ِر ِه ،و َفرح ٌة ِعنْدَ ل ِ َق ِ
و َطعامه ِمن أج ِيل ،لِلص ِائ ِم َفرحت ِ
اء َر ِّب ِه،
َ ْ َ
ْ َ
ْ َ
َّ
َ َ َُ ْ ْ
و َخل ُل ُ ِ ِ
ب ِعنْدَ اهلل ِم ْن ِر ِ
يح املْ ِ ْس ِك» [رواه البخاري].
وف فيه أ ْط َي ُ
َ ُ

 ) 1من ط َلع عليه ال َفجر ويف َف ِمه طعام ،فعليه أن ي ِ
لف َظه ،ويتِم صومهِ ،
فإن ابت َل َعه ب َط َل صو ُمه.
َ
َ
ُ َّ
ٌ
ُ
َ
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مريضا
 وجيب صيام رمضان عىل املسلم البالغ العاقل املُستطيع ،ومن كانً
ِ
بصيامه ،أو مسافر ًا فيجوز هلام الفطر،
يشق عليه الصوم أو خاف زياد َة املَ َرض
ّ
ويقضيانه إذا زال ُعذرمها .ومن كان مرضه م ِ
زمنًا َل ُيرجى شفاؤه ُيفطِر و ُيطعم
ُ
ُ
طيق الصو َم لكِ َ ِرب ِسن ِِّه(.)1
عن كل يوم مسكينًا ،وكذلك من َل ُي ُ
وحي ُرم الصيا ُم عىل احلائض والنُفساء ،وجيب عليهام قضاؤه بعد ُط ِ
هرمها.
 َُ
تعجيل
ستحب له
السحور ،كام ُي
يتسحر
ستحب للصائم :أن
 و ُيُّ
َّ
ُ
ويؤخر ُّ
َ

ِ
الف ِ
طر،
وجيب عليه اجتناب املعايص القولية والفعلية باختالفها ،وإن سا َّب ُه أحدٌ
ُ
أو قاتله فلي ُقلِّ :إين صائم.

اللهم ب ّلغنا شهر رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيامن ًا واحتساب ًا ،نكتفي
هبذا القدر ،ونلتقي يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -لنتحدث عن مف ّط ِ
رات الصوم
ُ
و ُمبطِالتِه

ِ
ِ
ِ
ضان ،إذا خافتا عىل َن ْف َس ِ
طر يف َر َم َ
يهام أو عىل َو َلدَ ُْيام ،وعليهام القضاء.
 ) 1و ُي ُ
باح للحام ِل واملرض ِع الف ُ
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أحكام الصيام ()2
حتدثنا يف اللقاء املايض عن شهر رمضان وفضله وبعض أحكامه ،ونواصل
ِ
ومبطِالتِه ،فمن املُفطرات التي َي ْب ُط ُل هبا
حديثنا اليوم عن ُمف ّطرات الصوم ُ
الصوم:
 اجلًمع ،واالستمناء. واألكل والرشب عمدً ا ،وكل ما كان بمعنى األكل والرشب كاإلبر املغذيةوحقن الدم.
ُ
 إخراج الد ِم باحلجامة. والتقيؤ عمدً ا. خروج دم احليض والنفاس من املرأة.رات السابق ُة الصو َم إال برشوط ثالثة :أن يكون عامل ًا
 وال تُفسدُ املف ّط ُباحلكم ،ذاكر ًاُ ،خمتار ًا( ،إَل احليض والنفاس).
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ومن األمور التي َيك ُثر السؤال عنها وليست من املُف ّطرات ،ما ييل:
 حتليل الدم ،وخلع الّضس ،واإلبر غري املُ ّغذية ،وبخاخ الربو واألكسجني،
والت ِ
َّحاميل (ال َّل ُبوس) يف الدُّ ُبر( ،)1وقطرة األنف إذا مل تصل للحلق ،وقطرة العني
واألُ ُذن.
والسواك ،ومعجون األسنان (مع التحرز من بلعه) ،وال ُبخور (وَل
ّ
يستنشقه).
والرعاف ،وبلع النُّخامة.
 واَلحتالمُّ ،والصفرة والكُدرة يف غري وقت العادة للنساء.
 واَلستحاضة للنساءُّ ،ال َّل ُه َّم َع ِّل ْمنَا َما َينْ َف ُعنَا وا ْن َف ْعنَا بِ َام َع َّل ْم َتنَا َو ِز ْدنَا ِع ْل ًام إِ َىل ِع ْل ِمنَا نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن الركن اخلامس من أركان اإلسالم،
وهو احلج.

ِ
التقطري يف َفرجِ
املرأة والتَّحاميل املهبل َّية والغ َُسول.
 ) 1وكذلك
ُ
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أحكام احلج
حديثنا اليوم عن الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،وهو احلج:
 واحلج من أعظم شعائر اإلسالم ،وجتتمع فيه أنواع العبادات البدنيةٍ
إعالن لتوحيد اهلل تعاىل ،واملغفرة
والقلبية واملالية ،وفيه منافع عظيمة للعباد :من
التي حتصل للحجاج ،والتآلف والوحدَ ة بني املسلمني ،وغري ذلك من ِ
احلكَم
َ
ُ َّ
واملنافع.
 وفضل احلج عظيم وثوابه جزيل ،قال رسول اهلل َ « :م ْن َح َّج هللِ َف َل ْمَي ْر ُف ْث َو َمل ْ َي ْف ُس ْق َر َج َع َك َي ْو ِم َو َلدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه» [متفق عليه] (أي :خالي ًا من الذنوب كأ َّنه ُولِدَ
لِلتّو).
حل ّر البالغ العاقل،
 وجيب أداء احلج مرة واحدة ِف ال ُع ُمر( ،)1عىل املسلم ا ُِ
هلل َع َىل الن ِ ِ
اع
املُستطي ِع( )2بدن ّي ًا ومال ّي ًا ،قال اهلل تعاىلَ  :و َِّ
اس َت َط َ
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
ني[ آل عمران.]97 :
إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغنِ ٌّي َع ِن ا ْل َعاملَ ِ َ
 فمن ال جيد ماالً زائد ًا عن حاجاته األصلية ومن يعوهلم ،فال جيب عليهاحلج ،وَل جيب عليه أن يستدين ليحج.

ِ
بتأخريه.
ويأثم املر ُء
واجب عىل ال َف ْو ِر عند حت ُّق ِق ُرشوطِه،
احلج
ٌ
ُّ ) 1
ُ
لوجوب ِ
ِ
ِ
للمرأة ُر ْف َق ُة املَح َر ِمَّ ،
َ
تكون يف فرتة ال ِّعدَّ ة.
وأَل
الفريض ِة
أداء
رت ُط
َ
 ) 2و ُي ْش َ َ
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 ومن كان يستطيع احلج بًمله دون بدنه ،كالكبْي ِف السن أو املريض ًمرضا
م ِ
زمنًا ،فإنه ُينيب من حيج عنه ،ويتك ّفل هو بنفقات احلج.
ُ
 وللحج رشوط وأركان وواجبات وحمظورات ،يمكن الرجوع إليها يفكتب الفقه وفتاوى أهل العلم.
 وجتب العمر ُة يف العمر مر ًة واحد ًة كاحلجَ ،ق َال ابن َعب ٍ ِيض اهلل َعن ُْه َام:
ْ ُ َّ
ُ
ُُ
اس َر َ
َاب اهلل ِ
«إِ ََّنَا َل َق ِرينَت َُها ِيف ِكت ِ
هلل)»[ .رواه البخاري].
احل َّج َوا ْل ُع ْم َر َة ِ
َ
(و َأمتُّوا ْ َ
إىل هنا نكون قد انتهينا -بفضل اهلل تعاىل -من التعرف عىل أركان اإليامن
وأركان اإلسالم ،ونتحدث يف اللقاءات القادمة -بمشيئة اهلل -عن مواضيع
متفرقة تم املسلم ،كاألخالق اإلسالمية واملعامالت املالية وأحكام الطعام
واللباس.
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مواضيع
تم املسلم

النصيحة
ٍ
حديث نبوي عظيم ،ذكر بعض أهل العلم أن عليه مدار
حديثنا اليوم عن
اإلسالم ،وهو:
ِ
ِ
يم ْبن َأ ْو ٍ
يح ُة.
س الدَّ ِار ِّي َ أ َّن النَّبِ َّي َ ق َال« :الدِّ ي ُن النَّص َ
ما رواه َأبو ُر َق َّي َة َمت ُ
ني َو َعا َّمتِ ِه ْم»[ .رواه مسلم]،
ُق ْلنَاَ :ملِ ْن؟ َق َال هللَِ ،ول ِ ِكتَابِ ِهَ ،ول ِ َر ُسول ِ ِهَ ،و ِألَ ِئ َّم ِة ا ُْمل ْسلِ ِم َ
ومن فوائد احلديث:
 أن الدين اإلسالمي كله قائم عىل النصيحة وهي :الصدق واإلخالصوإرادة اخلري للمنصوح ،والنصيحة :كلمة جامعة خلريي الدنيا واْلخرة ،وهي
رسالة األنبياء عليهم السالم إىل أممهم ،فام من نبي إَل نصح أمته.
ِ
توحيده ووصفه بصفات الكامل
 والنصيحة هلل تبارك وتعاىل :تكون بعام ُيضا ُّدها وخيالفها ،وجتنُّب معاصيه ،والقيام بطاعاته
واجلالل ،وتنزُيه َّ
واحلب فيه والبغض فيه ،وجهاد َمن َك َف َر به تعاىل ،والدعاء إىل ذلك
وحما ِّبه،
َ
ِّ
ِّ
واحلث عليه.
ِ
حق
 والنصيحة لكتابه :تكون باإليامن به وتعظيمه وتنزُيه ،وتالوته َّ
والذب والدفاع عنه.
تالوته ،وتدبر آياته ،والعمل بمقتضاه ،والدعوة إليه،
ِّ
 والنصيحة لرسوله  :تكون باإليامن به وبام جاء به ،وطاعته يف أمرهوحمبة ِ
ِ
واجتناب ِ
آله
َنيه ،وتوقريه وتبجيله ،وإحياء سنَّتِه ،والتخ ُّل ِق بأخالقه،
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والذب عنه وعن سنته وآله وصحابته صىل اهلل عليه وعىل
وصحابته ،والدِّ فاع
ِّ
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
 والنصيحة ألئمة املسلمني ،أي خللفائهم وقادتم :وذلك بمعاونتهم عىلاحلق وطاعتهم فيه ،وتذكريهم ونصحهم ِبرفق و ُلطف ،والدعاء هلم ،وعد ِم
ِّ
اخلروج عليهم.
 والنصيحة لعامة املسلمني :بأن َيب هلم ما َيب لنفسه ،ويكره هلم ما يكرهلنفسه ،وإرشادهم إىل مصاحلهم الدينية والدنيوية ،وسرت عوراتم ،ونِّصتم
والذب عنهم ،وجمانبة ِ
الغش واحلسد هلم.
عىل أعدائهمّ َّ ،
نسأل اهلل أن جيعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم -بمشيئة اهلل -عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر
حديثنا اليوم عن شعرية من أعظم شعائر اإلسالم ،وهي األمر باملعروف
والنهي عن املنكر:
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من صفات املؤمنني الظاهرة؛ كام قال اهلل
ون بِا َْملعر ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول ِ َيا ُء َب ْع ٍ
تعاىلَ  :واملُْ ْؤ ِمن َ
وف َو َين َْه ْو َن
ُون َواملُْ ْؤ ِمن ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
الزكَا َة َو ُي ِطي ُع َ
الص َال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون اهلل َو َر ُسو َل ُه ُأو َٰل ِئ َك
ُون َّ
ون َّ
َع ِن ا ُْملنك َِر َو ُيق ُ
ِ
يم[ التوبة.]71 :
َس َ ْري َ ُ
مح ُه ُم اهلل إِ َّن اهلل َع ِز ٌيز َحك ٌ
ف
السنة ِم َن البدعة ،و ُع ِر َ
وإذا فشا األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ متيزت ُ
درك الناس الواجب واملسنون ،واملباح واملكروه ،و َن َش ِ
ُ
احلالل من احلرام ،و َأ َ
أت
ُ
بغضته.
النَّاشئ ُة عىل املعروف و َأح َّب ْت ُه ،واب َت َعدت عن املنكر و َأ َ
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بضوابطه أمان للفرد واملجتمع من عذاب
َان َر ُّب َك ل ِ ُي ْهلِ َك ا ْل ُق َر ٰى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها ُم ْصلِ ُح َ
اهلل؛ كام قال اهلل تعاىلَ  :و َما ك َ
ون
عر ٌض لعقوبة
[هود ، ]117 :واملجتمع الذي يظهر فيه املنكر وَل جيد من ُينكره ُم ّ
عامة؛ ففي الصحيحني من حديث زينب ريض اهلل عنها أَنا قالت :يا َر َ
سول اهلل
ِ
ِ
احل َ
ون؟ َق َالَ « :ن َع ْم إ َذا َك ُث َر اخلَ َب ُث» .وتعاىلَ  :ف َل َّام ن َُسوا َما ُذك ُِّروا
َأَنْل ُك وفينَا َّ
الص ُ
بِ ِه َأنجينَا ا َّل ِذين ينْهو َن ع ِن الس ِ
وء َو َأ َخ ْذنَا ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا بِ َع َذ ٍ
اب َب ِئ ٍ
يس بِ َام كَانُوا
َ َ َْ َ
َْ
ُّ
َي ْف ُس ُق َ
ون[ األعراف.]165 :
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دخ ً
ال ِف شؤون الغْي؛ وهذا من قلة
وقد شاع عند بعض الناس أن ذلك َت ُ
الفهم ونقص اإليًمن ،فعن أِب بكر ريض اهلل عنه قال :يا أُيا الناس ،إنكم
ِ
ّضكُم َّمن َض ّل إ َذا
تقرؤون هذه اْليةَ  :يا ُأُيا ا َّلذي َن أمنُوا َع َليكُم َأ َن ُف َسكُم َلَ َي ُ ُ
اهتَدَ يتُم وإين سمعت رسول اهلل  يقول« :إِ َّن النَّاس إِ َذا ر َأوا ال َّظ ِ
امل َ َف َل ْم
َ ْ
َ
َي ْأ ُخ ُذوا َع َىل َيدَ ْي ِه َأ ْو َش َك َأ ْن َي ُع َّم ُه ُم اهلل بِ ِع َق ٍ
اب ِمنْ ُه» [رواه أبو داود وغريه].
وعن أِب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه أن النبي  قالَ « :م ْن َر َأى ِمنْك ُْم ُمنْك ًَرا
َف ْلي َغريه بِي ِد ِهَ ،فإِ ْن َمل يست ِ
ف
َط ْع َفبِلِ َسانِ ِهَ ،فإِ ْن َمل ْ َي ْستَطِ ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ، 1و َذل ِ َك َأ ْض َع ُ
ُ ِّ ْ ُ َ
ْ َْ
ِْ
اإل َيام ِن» [رواه مسلم].
نسأل اهلل أن جيعلنا من اْلمرين باملعروف الناهني عن املنكر ،نكتفي هبذا
القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم -بمشيئة اهلل -عن األخالق يف اإلسالم.

 )1واإلنكار بالقلب يكون :ب ُبغض املنكَر ،ومفارقة املكان الذي فيه املنكَر إن استطاع.
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األخالق ِف اإلسالم ()1
حديثنا اليوم عن األخالق ِف اإلسالم:
وقد ح ّثنا رسول اهلل  عىل التخ ّلق باألخالق احلسنة واْلداب احلميدة ،فقال
إن ِمن َأحبكُم إِ َِل و َأ ْقربِكُم ِمنِّي َجم ْ ِلسا يوم ا ْل ِقيام ِة َأح ِ
اسنَك ُْم َأ ْ
خ َال ًقا» [رواه
ً َْ َ َ َ َ
ْ َ َ َّ ْ ِّ َ ْ َّ « :
الرتمذي وصححه األلباين].
ومن األخالق احلسنة التي دعا إليها اإلسالم:
 بر الوالدين ،واإلحسان إىل الزوجة واألوالد بنني وبنات ،وصلة ِالرحم
واألقارب ،كام قال اهلل تعاىلَ  :وبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا[ اإلرساء ،]23 :وقال النبي :
« َخ ْ ُريك ُْم َخ ْ ُريك ُْم ألَ ْهلِ ِه َو َأنَا َخ ْ ُريك ُْم ألَ ْه ِيل» [رواه ابن ماجه وصححه األلباين] .وقال َ « :م ْن
مح ُه»([ )1متفق عليه].
رس ُه َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه ِيف ِر ْز ِق ِه َأ ْو ُين َْس َأ َل ُه ِيف َأ َث ِر ِه َف ْل َي ِص ْل َر ِ َ
َ َّ
 ومن األخالق التي حث عليها اإلسالم :حسن احلديث والكلمة الطيبة،والصدق ،والبشاشة واالبتسامة ،والتواضع للمؤمنني ،كام قال اهلل تعاىل:
َ و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا[ البقرة ،]83 :وقال تعاىلَ  :يا َأ ُّ َُيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهلل
وكُونُوا مع الص ِ
ني[ التوبة ،]119 :وقال « :ا ْلكَلِ َم ُة ال َّط ِّي َب ُة َصدَ َق ٌة» [متفق عليه]،
اد ِق َ
َ َ َّ
َ

 )1معنى احلديث :أن اهلل سبحانه وتعاىل وعد من يصل رمحه أن يثيبه وأن جيزيه بأن يطيل يف عمره ،وأن
يوسع له يف رزقه جزا ًء له عىل إحسانه.
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وقال َ « :ت َب ُّس ُم َك ِيف َو ْج ِه َأ ِخ َ
يك َل َك َصدَ َق ٌة» [رواه الرتمذي وصححه األلباين] ،وقال :
اض َع َأ َحدٌ هللِ إِ ََّل َر َف َع ُه اهلل» [رواه مسلم].
« َو َما ت ََو َ
ّ
واحلث عىل حفظ اللسان :قال تعاىلَ  :ما َي ْل ِف ُظ ِمن َق ْو ٍل إِ ََّل
 وقد جاء األمرِ ِ
يب َعتِيدٌ [ ق ،]18 :وقال رسول اهلل َ « :و َم ْن ك َ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم
َلدَ ْيه َرق ٌ
ْاْل ِخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْ ًريا َأ ْو ل ِ َي ْص ُم ْت» [متفق عليه] ،وحفظ اللسان يكون بعدم التلفظ
باأللفاظ السيئة ،واجتناب اللعن والشتائم ،واحلذر من الغيبة (وهيِ :ذ ْكر املسلم
أخاه يف َغ ْيبته بام يكره) ،قال تعاىلَ  :و ََل َي ْغتَب َّب ْع ُضكُم َب ْع ًضا[ احلجرات،]12 :
ِ ِ
وَل ال َف ِ
وقال « :ليس ِ
وَل ال َّلع ِ
املؤمن بال َّطع ِ
اح ِ
شَ ،
انَ ،
انَ ،
وَل ال َبذيء» [رواه
َ
َ
ُ
َ
ِ
اجلنَّ َة َم ْن ك َ
َان ِيف َق ْلبِ ِه
الرتمذي وصححه األلباين] ،وحذر  من الك ْرب فقالََ « :ل َيدْ ُخ ُل ْ َ
ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة ِم ْن ِك ْ ٍرب» [رواه مسلم].
 كًم حث اإلسالم عىل حسن التعامل مع اخلدم وعدم تكليفهم فوق طاقتهموإعطاؤهم ح ّقهم فور اكتامل أعامهلم ،كام قال « :إِ ْخ َوا ُنك ُْم َخ َو ُلك ُْم -أي:
خدمكمَ -ج َع َل ُه ُم اهلل ْحت َت أ ْي ِديك ُْمَ .ف َم ْن ك َ
َان ُ
أخو ُه َ ْحت َت َي ِد ِه َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه مما يأك ُُل
ُ
ِ
ِ
وه ْم ما َي ْغلِ ُب ُه ْم ْ
ُوه ْم» [متفق عليه]،
وه ْم فأعين ُ
فإن َك َّل ْفت ُُم ُ
َو ْل ُي ْلبِ ْس ُه مما َي ْل َب ُس .وَل ُت َك ِّل ُف ُ
ف َع َر ُق ُه» ([ )1رواه ابن ماجه وصححه األلباين].
وقال َ « :أ ْع ُطوا ْاألَ ِج َري َأ ْج َر ُه َق ْب َل َأ ْن َجيِ َّ

 )1قبل أن جيف عرقه :كناية عن وجوب املبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب  -وإن مل يعرق أو عرق وجف
 ،-واملراد منه املبالغة يف إرساع اإلعطاء وترك املامطلة والتأخري.
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ِ
وجيمع قاعدة األخالق قوله ََ « :ل ي ْؤ ِمن َأحدُ كُم حتَّى َُيِ ِ ِ ِ
ب
ب ألَخيه َما َُي ُّ
َّ
ُ ُ َ ْ َ
لِنَ ْف ِس ِه» [متفق عليه].
اللهم اهدنا ألحسن األخالق َل ُيدي ألحسنها إَل أنت ،وارصف عنّا سيئها
َل يِّصف عنّا سيئها إَل أنت ،نكتفي هبذا القدر ،ونكمل احلديث بمشيئة اهلل يف
اللقاء القادم.
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األخالق ِف اإلسالم ()2
ٍ
َشء من األخالق احلسنة التي ّ
حث عليها
حتدثنا يف اللقاء السابق عن
اإلسالم ،ونواصل احلديث عنها:
 فمن األخالق التي حث عليها اإلسالم :اإلصالح بني الناس ،كام قالات َب ْينِك ُْم[ األنفالّ ،]1 :
وحذر النبي من النميمة وهي :نقل
تعاىلَ  :و َأ ْصلِ ُحوا َذ َ
اجلنَّ َة ن ََّام ٌم»
الكالم بني الناس لإلفساد بينهم ،فقال رسول اهلل َ« :ل َيدْ ُخ ُل ْ َ

[متفق

عليه].
 ومن األخالق التي حث عليها اإلسالم :الكرم والسخاء باملال ،والتوسطبني البخل والتبذير ،كام قال تعاىل :وا َّل ِ
ين إِ َذا َأن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
رتوا َوك َ
َان
ذ
َ
َ
رس ُفوا َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
ني َذل ِ َك َق َوا ًما[ الفرقان.]67 :
َب ْ َ
 ومن األخالق التي ّخو ِة ِف الدِّ ين :قال
حث عليها اإلسالم مراعاة حق األُ ّ
رسول اهلل « :ح ُّق ِ
املسل ِم َعىل املسلِ ِم ِس ٌّتِ .ق َيلَ :ما ُه َّن يا َر َس َ
ول اهللِ؟ ،قال:
َ
إذا ِلقيتَه فس ِّل ْم عليه .وإذا َد َع َ
فانص ْح َله .وإذا َعطِ َس
اك ف َأ ِج ْبه .وإ َذا
استنص َح َك َ
َ
َف ِ
فش ِّم ْت ُه وإذا ِ
هلل َ
مر َض ف ُعدْ ُه .وإذا مات فاتَّبِ ْع ُه» [رواه مسلم].
حمدَ ا َ
كان ِ
 كًم حث اإلسالم عىل إكرام اجلار والضيف :قال « :من َيؤم ُن باهلل
كان ِ
ِ
ِ
اْلخر فل ُي ِ
ِ
جاره ،ومن َ
كر ْم ضي َفه،
يؤم ُن باهلل واليو ِم
واليو ِم اْلخ ِر فال يؤذ َ
ِ
ومن َ
ليصم ْت» [رواه مسلم].
خريا أو
ُ
كان يؤم ُن باهلل واليو ِم اْلخر فلي ُق ْل ً
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ِ
وأهل العلم ومحلة القرآن،
 وحث اإلسالم عىل إكرام ذي الشيبة املسلم،والس ِ
لطان العادل ،كام قال « :إِ َّن ِم ْن إِ ْج َال ِل اهلل إِك َْرا َم ِذي َّ
الش ْي َب ِة املُْ ْس ِل ِم
ّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اجل ِايف َعنْه وإِكْرام ِذي الس ْل َ ِ
ِ
طان املُْ ْقسط» [رواه
ُّ
ُ َ َ َ
َو َحام ِل ا ْل ُق ْرآن َغ ْ ِري ا ْل َغ ِاِل فيه َو ْ َ
ِ
ِ
رح ْم
وحثنا عىل
ليس منَّا من َمل َي َ
توقْي الكبْي ،ورمحة الصغْي :كام قال َ « :
أبوداود]َ ،
ف َح َّق ك ِ
صغرينا ،و ِ
َبرينا» [رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وصححه األلباين].
يعر ْ
َ
 وحث اإلسالم عىل تفريج كربات املسلمني والتيسْي عليهم والسرت عليهم،ب الدُّ ْن َيا َن َّف َس اهلل َعنْ ُه ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
قال َ « :م ْن َن َّف َس َع ْن ُم ْؤ ِم ٍن ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
رس َع َىل ُم ْع ِ ٍ
رت ُم ْسلِ ًام
رس اهلل َع َل ْيه ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاْلخ َرةَ ،و َم ْن َس َ َ
رس َي َّ َ
َي ْو ِم ا ْلق َيا َمةَ ،و َم ْن َي َّ َ

رت ُه اهلل ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاْل ِخ َر ِةَ ،واهلل ِيف َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما ك َ
َان ا ْل َع ْبدُ ِيف َع ْو ِن َأ ِخ ِيه»
َس َ َ

[رواه

مسلم].
نكتفي هبذا القدر ،ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن أحكام
املعامالت املالية بني املسلمني.
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من أحكام املعامالت املالية
حديثنا اليوم عن بعض أحكام املعامالت املالية بني املسلمني ،وقد أمرنا اهلل
ِ
وكسب املال احلالل ،فالواجب عىل املسلم أن يتف َّق َه
بالسري يف األرض
عز وجل َّ
َ
يكون عىل بصرية وب ّينة من ذلك
يف املعامالت املالية بالقدر الذي َيتاجه؛ حتى
ولكيال يقع يف املحظور الذي َنى عنه الشارع احلكيم.
 واألصل ِف املعامالت املالية ِاحل ّل ،إال ما ّ
دل الدليل عىل حتريمه.
الربا ،وامليرس ومنه القامر ،والغش،
 ومن املعامالت التي حرمها اإلسالمّ :والغرر يف البيع والرشاء ،وكل ما فيه ظلم وأكل ألموال الناس بالباطل .قال اهلل
ِ ِ
ِ
ني[ البقرة:
الر َبا إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمن ِ َ
تعاىل :يا َأ ُّ َُيا ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهلل َو َذ ُروا َما َبق َي م َن ِّ
.]278
َاج ُشوا (َ ،) 1و ََل َت َبا َغ ُضواَ ،و ََل
اسدُ واَ ،و ََل َتن َ
وقال رسول اهلل ََ « :ل َ َحت َ
تَدَ ا َب ُرواَ ،و ََل َيبِ ْع َب ْع ُضك ُْم َع َىل َب ْي ِع َب ْع ٍ
ضَ ،وكُونُوا ِع َبا َد اهلل إِ ْخ َوانًا ،ا ُْمل ْسلِ ُم َأ ُخو
املُْسلِ ِمََ ،ل ي ْظلِمه ،و ََل َخي ُْذ ُله ،و ََل يك ِْذبه ،و ََل َ ِ
اهنَا َ -و ُي ِش ُري إِ َىل
َيق ُر ُه ،ال َّت ْق َوى َه ُ
َ ُُ َ
ُ َ َ ُُ َ ْ
ْ
ات  -بِحس ِ ِ ٍ ِ
ث مر ٍ
ِ
َي ِق َر َأ َخا ُه املُْ ْسلِ َم ،ك ُُّل ا ُْمل ْسلِ ِم
الرش َأ ْن َ ْ
َ ْ
َصدْ ِره َث َال َ َ َّ
ب ا ْمرئ م َن َّ ِّ

َع َىل ا ُْمل ْسلِ ِم َح َرا ٌمَ :د ُم ُه َو َما ُل ُه َو ِع ْر ُض ُه» [رواه مسلم].

 (1الن َّْج ُش :هو الزيادة يف ثمن السلعة ممَّن َل يريد رشاءها.
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وعن أِب هريرة قالََ « :نَى َر ُس ُ
احل َص ِاة َو َع ْن َب ْي ِع ا ْل َغ َر ِر(»)1
ول اهلل َ ع ْن َب ْي ِع ْ َ
[رواه مسلم].
خصوصا:
عموما وِف جتارته
 ومن األخالق التي ينبغي أن يتحىل هبا املسلمً
ً
الصدق والنزاهة ،قال « :من َغ َّشنَا َف َليس ِمنَّا» [رواه مسلم] ،وقال « :ا ْلبيع ِ
ان
َ ِّ َ
ْ َ
َ ْ
بِ ْ ِ
ار َما َمل َي َت َف َّر َقا َفإِ ْن َصدَ َقا َو َب َّينَا ُب ِ
اخل َي ِ
ور َك َهل ُ َام ِيف َب ْي ِع ِه َام َوإِ ْن ك ََذ َبا َو َكت ََام ُ ِحم َق َب َر َك ُة
ْ
َب ْي ِع ِه َام» [متفق عليه].
اللهم إنا نسألك عل ًام نافع ًا ورزق ًا ط ّيب ًا وعم ً
ال صاحل ًا ،نكتفي هبذا القدر،
ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن أحكام األطعمة يف اإلسالم.

 (1بيع الغرر :هو بيع جمهول العاقبة ،أو ما خفيت عليه عاقبته ،مثل :بيع السمك يف املاء الكثري ،والطري يف
اهلواء ،وبيع ما يف داخل صندوق مغلق َليدري ما بداخله ،وبيع ثوب من بني جمموعة ثياب متنوعة دون
تعيينه ،وبيع الثامر قبل أن يبدو صالحها.
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من أحكام طعام املسلم
حديثنا اليوم عن األحكام التي ختص طعام املسلم :واألصل ِف األطعمة ِ
احل ّل،
إال ما ّ
دل الدليل عىل حتريمه.
 ومن األطعمة التي حرمها اإلسالم :املَ ْيتَة :وهي احليوان الذي مل ُيذكَّى ذكا ًةرشعية ،و ُيستثنى من ذلك األسامك وماَل يعيش إَل يف املاء فال ُيشرتط هلا
السنَّة.
التذكية ،وكذلك اجلراد؛ لورود استثنائهام يف ُّ
 ومن املحرمات :اخلنزير ،والدم املسفوحّ ،وكل ما ُذبِح لغري اهلل ،كمن يذبح
لألصنام أو لألولياء أو للجن تعظيام هلم .قال اهلل تعاىلُ  :ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُُم املَْ ْي َت ُة
ِ
والدَّ م و َحلم ْ ِ
اخل ِنز ِير َو َما ُأ ِه َّل ل ِ َغ ْ ِ
ري اهلل بِه[ املائدة.]3 :
َ ُ َ ُْ
حير ُم أكله :احليوانات التي هلا أنياب تفرتس هبا ،كاألسد والنمر
 ومما ُوالذئب والكلب واهلر ونحوها.
حير ُم أكله :الطيور التي هلا خمالب تصيد هبا ،كالصقر والنرس والنورس
 ومما ُونحوها .فعن ابن عباس ريض اهلل عنه قالََ « :نَى َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َعن ك ُِّل ِذي ن ٍ ِ
الس َباعَِ ،و َع ْن ك ُِّل ِذي ِخم ْ َل ٍ
ب ِم َن ال َّط ْري» [رواه مسلم].
ْ
َاب م َن ِّ
 ومن املحرمات من األطعمة :املُ ْسكِرات باختالف أنواعها ومسمياتا،كاحلشيشة التي تُسكر ،واخلمور (وإن ُس ّميت بغري اسمها) واملخدِّ رات وغريها
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كثريه؛ فقلي ُله حرا ٌم»
مما ُيسكر ويغ ّطي العقل ،لقول النبي« :ما َأ ْسك ََر ُ

[رواه النسائي

وابن ماجه وأمحد وصححه األلباين].
وحي ُرم تناول اخلبائث و ّ
يّض اإلنسان :من املأكوَلت واملرشوبات
 َكل ما ُ ّ
واألدوية ،كالدُّ َخان ِّ
والشيشة والقات وغريها ،لقول اهلل تعاىل :وَلَ َت ْق ُت ُلو ْا
ِ
َأن ُف َسك ُْم إِ َّن اهلل ك َ
َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم
َان بِك ُْم َرح ًيام[ النساء ]29 :وقوله سبحانه َ و ُ َ
ِ
ْ ِ
ضار» [رواه ابن ماجه وصححه
ض َر َو ََل َ
اخلَ َبائ َث[ األعراف ]157:وقال النبي ََ « :ل َ َ
األلباين].
األهيل :وهو
 ومما نص الرشع عىل حتريمه من احليوانات :البغل ،واحلامرّ
احلامر الذي ُيستخدم للركوب ومحل األغراض عليه ،فعن جابر  قالَ « :ذ َب ْحنَا
ول اهللِ َ ع ِن ا ْلبِ َغ ِ
الَ ،و ْ َ ِ ِ
احل ِم َريَ ،فن ََهانَا َر ُس ُ
رب ْ َ
اخل ْي َلَ ،وا ْلبِ َغ َالَ ،و ْ َ
َي ْو َم َخ ْي َ َ
احلمريَ ،و َمل ْ
َين َْهنَا َع ِن ْ
اخلَ ْي ِل» [رواه أبوداود وصححه األلباين].
نكتفي هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل -عن آداب الطعام.
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آداب الطعام
حديثنا اليوم عن آداب الطعام ،ومنها:
 التسمية قبل األكل ،واألكل باليمني ،واألكل مما ييل اْلكِل ،فعن ُع َم َر ْب َنَأ ِِب س َلم َة َ ق َالُ :كنْت ُغ َالما ِيف ِح ْج ِر رس ِ
َت َي ِدي تَطِ ُ
يش ِيف
ول ا َِّ
هلل َ وكَان ْ
َ ُ
ً
َ َ

الص ْح َف ِةَ ،ف َق َال ِِل َر ُس ُ
ول اهللَِّ َ « :يا ُغ َال ُمَ :س ِّم اهلل َ ،وك ُْل بِ َي ِمينِكَ ،وك ُُّل ِممَّا
َّ
ِ
ِ
ِ
يض اهلل َعن َْها َأ َّن َر ُس َ
ول اهلل َ ق َال« :إِ َذا َأك ََل
َيليك»[ متفق عليه] ،و َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
َيس ِيف َأ َّول ِ ِه َف ْل َي ُق ْل بِ ْس ِ
م اهلل ِيف َأ َّوله َوآخ ِره» [رواه
َأ َحدُ ك ُْم َط َعا ًما َف ْل َي ُق ْل بِ ْس ِم اهلل َفإ ْن ن َ
ِ ِِ
ِ
رش َب َّن ِ َهباَ ،فإِ َّن
الرتمذي وصححه األلباين] ،وقال َ« :ل َي ْأ ُك َل َّن َأ َحدٌ منْك ُْم بِش َاملهَ ،و ََل َي ْ َ
ِ ِِ
الش ْي َط َ
َّ
رش ُب ِ َهبا» [رواه مسلم].
ان َي ْأك ُُل بِش َامله َو َي ْ َ

اب النَّبِ ُّي 
 ومن اْلداب :عد ُم ذ ِّم الطعام ،ملا َر َواه َأ ُبو ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ « :ما َع َإن ْاشتَهاه َأ َك َله ،وإِ ْن ك َِرهه تَر َكه» [متفق عليه]ِ ،
ومن َع ْي ِ
َط َعا ًما َق ُّطْ ،
ب الطعام قول:
َ ُ َ ُ
َ ُ ُ َ
حامض ،ومالح ،وقليل امللح ،وغري ناضج ونحوها.
 ومن اْلداب :إماطة األذى عن اللقمة الساقطة ثم أكلها ،ملا رواه َأنَس بنمالكَ :أ َّن َر ُس َ
ول اهلل  قال« :إِ َذا َس َق َط ْت ُل ْق َم ُة َأ َح ِدك ُْم َف ْل ُي ِم ْط َعن َْها ْاألَ َذى
َو ْل َي ْأ ُك ْل َها َو ََل َيدَ ْع َها ل ِ َّ
لش ْي َطان» [رواه مسلم].
 ومن آداب الطعام :عدم االتكاء أثناء األكلَ ،و َذل ِ َك ل ِ َق ْول ِ ِه َ« ل آك ُُل وأنامت ِ
َّكئ» [رواه البخاري].
ُ
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 و ُيستحب أن يرشب قاعدً ا ،وأن جيعله عىل ثالث دفعات :ملا رواه أنس،ِ
الرش ِ
اب َث َال ًثاَ ،و َي ُق ُ
َان َر ُس ُ
قال« :ك َ
ول :إِ َّن ُه َأ ْر َوىَ ،و َأ ْب َر ُأ،
ول اهلل َ ي َتنَ َّف ُس يف َّ َ
َو َأ ْم َر ُأ»([ )1رواه مسلم] .وَل يتنفس داخل اإلناء؛ لقوله « :إِ َذا َ ِ
رش َب َأ َحدُ ك ُْم َف َال
اإلن ِ
َاءَ ،فإِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي ُعو َد َف ْل ُين َِّح ْ ِ
َي َتنَ َّف ْس ِيف ْ ِ
اإلنَا َءُ ،ث َّم لِ َي ُعدْ إِ ْن ك َ
َان ُي ِريد» [رواه ابن
ماجه].
ارش ُبوا َو ََل ت ْ ِ
ُرس ُفوا إِ َّن ُه
 وهنى اهلل تعاىل عن اإلرساف ،فقال تعاىلَ  :و ُك ُلوا َو ْ َِ
ب املُْ ْ ِ
ني[ األعراف.]31 :
رسفِ َ
ََل َُي ُّ
طعامه أن يدعو بام ورد من ٍ
ِ
محد هلل و َثنَاءَ ،ف َقدْ ك َ
َان النَّبِ ُّي
 و ُي َس ُن ملن َف َر َغ منِ
احل ْمدُ هللِ َمحْدً ا كَثِ ًريا َط ِّي ًبا ُم َب َاركًا فِ ِيه َغ ْ َري َمك ِْف ٍّي َوَل ُم َو َّد ٍع
 إ َذا َر َف َع َمائدَ َت ُه َق َالَ ْ « :
َوَل ُم ْس َت ْغنًى َعنْ ُه َر َّبنَا[ »2رواه البخاري].
نكتفي هبذا القدر ونتحدث يف اللقاء القادم -بمشيئة اهلل -عن أحكا ٍم تتعلق
بلباس املسلم واملسلمة.

 )1أروى :أكثر ِر ّي ًا ،وأمرأ :أبرأ من الع َطش أو أبرأ من املرض ،وأمرأ :أمجل انسياغا.
 )2قال ابن حجر :قوله (غري مكفي) قيل  :أي غري حمتاج إىل ٍ
أحد من عباده لكنه هو الذي ُيطعم عباده
رتوك.
ويكفيهم َ .ق ْوله َ
(وَل ُم َو َّدع) َأ ْي غ َْري َم ْ ُ
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أحكام لباس املسلم واملسلمة ()1
حديثنا اليوم عن أحكام لباس املسلم واملسلمة:
 ِاللباس؛ نسرت به عوراتنا ،ونتز ّين به،
فمن نِ َع ِم اهلل علينا :أن أنزل علينا
َ
ِ
ِ
اسا ُي َو ِاري
احلر والربد ،كام قال تعاىلَ  :يا َبني آ َد َم َقدْ َأ َنز ْلنَا َع َل ْيك ُْم ل َب ً
ونتو ّقى به ّ
سوآتِكُم و ِر ً ِ
اس ال َّت ْق َو ٰى َٰذل ِ َك َخ ْ ٌري[ األعراف ،]26 :وقال سبحانهَ  :و َج َع َل
يشا َول َب ُ
َ ْ ْ َ
ِ
رسابِ َيل ت َِقيك ُْم َب ْأ َسك ُْم[ النحل ]81 :والرسابيل :األلبسة
رسابِ َيل تَقيك ُُم ْ َ
احل َّر َو َ َ
َلك ُْم َ َ
والثياب.
 واألصل ِف لباس املسلم وزينته اإلباحة ،إَل ما ّدل الدليل عىل حتريمه ،ومن
ضوابط اللباس:
• ّأال يكون فيه تش ّبه من الرجال بالنساء أو العكس ،ملا رواه البخاري عن ابن
ِ
اء واملُْت ََشبه ِ
ني ِم ْن الر َج ِ
عباس  قالَ « :ل َع َن َر ُس ُ
ات ِم ْن
ول اهلل  املُْت ََش ِّب ِه َ
ِّ َ
ال بِالن َِّس َ
ِّ
النِّس ِ
اء بِالر َج ِ
ال».
ِّ
َ
الفساق ،لقول
• ومن الضوابط :أال يكون فيه تش ّبه بأهل الكفر أو البدع أو ّ
النبي َ « :م ْن ت ََش َّب َه بِ َق ْو ٍم َف ُه َو ِمن ُْه ْم» [رواه أبوداود وصححه األلباين].
عادات املجتمع
• ومن الضوابط :أال يكون لباس ُشهرة ،وهو ما تُنكِ ُره
ُ
وتقاليدُ ه ،وما خيالف يف هيئته أو لونه ما يعرفونه ويألفونه ،لقول النبي َ « :م ْن
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َلبِ َس َث ْو َب ُش ْه َر ٍة ِيف الدُّ ْن َيا َأ ْل َب َس ُه اهلل َث ْو َب َم َذ َّل ٍة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»

[رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه

والنسائي].
للر َجال ،ملا
• ومن الضوابط :أال يكون اللباس ُحم ّرما كلبس احلرير والذهب ِّ
عيل بن أِب طالب  قالَّ :
حريرا ،فج َع َله يف يمينِه ،وأخذ
نبي اهللِ  أخذ
ً
إن َّ
رواه ّ
ِ ِ
ذين حرا ٌم عىل ُذ ِ
إن َه ِ
ثم قالَّ « :
كور أ َّمتي» [رواه أبوداود وصححه
َ
ذه ًبا فج َع َله يف شاملهَّ ،
األلباين].
الرسة
• ومن الضوابط :أن يكون
ُ
ساترا للعورة .وعورة الرجل :ما بني ُّ
اللباس ً
والركبة .واملرأة مجيع بدَنا عورة عند الرجال األجانب ،أما بني النساء وحمارمها
فتسرت بدَنا إَل ما ظهر منها غالبا كالر ِ
عر ،وال َقدَ ِ
ِ
والش ِ
قبةَّ ،
ونحو ذلك.
مني،
َّ
وأَل ِ
ف أو ِ
ُ
مجيع بدَناَّ ،
يصف بدَ َنا،
و ُي
يش َّ
شرتط ِف حجاب املرأة :أن يسرت َ
يكون زين ًة يف ِ
يكون ضيق ًا ِ
نفس ِهَّ ،
حجم أعضائهاَّ ،
َّ
َ
َ
يكون
وأَل
وأَل
ف
وأَل
يص ُ
َ ِّ
َ
ُمع َّطر ًا أو ُم َّ
بخر ًا.
اللهم ألبسنا لباس التقوى والعافية ،واسرتنا بسرتك اجلميل ،نكتفي هبذا
القدر ونكمل احلديث يف اللقاء القادم  -بمشيئة اهلل.-
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أحكام لباس املسلم واملسلمة ()2
حتدثنا يف اللقاء السابق عن بعض أحكام لباس املسلم واملسلمة ،ونكمل ما
تبقى منها:
ٍ
إرساف وال كِ ْرب؛ لقول
التجمل ِف اللباس ِف احلدود الرشعية وبال
 ف ُيستحبّ
ِ ِ
اجل َام َل» [رواه مسلم] ،و ُيستثنى من ذلك املرأة إذا كانت
النبي « :إِ َّن اهلل َمج ٌيل َُي ُّ
ب َْ
عند رجال ليسوا من حمارمها فال تُظهر زينتها ،بل تسرت مجيع جسدها.
التيامن عند لبس الثياب ،لقول النبي « :إِ َذا َلبِ ْست ُْم َوإِ َذا
 و ُيستحبُ
ت ََو َّض ْأت ُْم َ ،فا ْبدَ ُءوا بِ َأ َي ِامنِك ُْم» [رواه أبوداود وصححه األلباين].
ُ
اإلسبال ِف مجيع ما ُيلبس ،لقول النبي َ « :ما َأ ْس َف َل ِم ْن
وحيرم عىل الر ُج ِل
 ُا ْل َك ْع َب ْ ِ
اإل َز ِار َف ِفي الن ِ
ني ِم ْن ْ ِ
َّار» [رواه البخاري].
وحير م لبس املالبس املشتملة عىل آيات من القرآن الكريم أو فيها اسم اهلل
 ُتعاىل؛ ألن ذلك يؤدي إىل امتهاَنا.
وحيرم لبس املالبس التي عليها صور ذوات األرواح ،إال ما ُقطع منها رأس
 ُرب ِائ ُيل َ ع َىل النَّبِ ِّي َ ف َق َال:
اس َت ْأ َذ َن َج ْ َ
الصورة ،ملا رواه أبو ُهريرة  ،قالْ « :
ِ ِ
رت فِ ِيه ت ََص ِ
وس َها َأ ْو
ُا ْد ُخ ْلَ ،ف َق َالَ :ك ْي َ
او ُير؟ إ َّما َأ ْن َت ْق َط َع ُر ُؤ َ
ف َأ ْد ُخ ُلَ ،و ِيف َب ْيتك س ْ ٌ
جي َع َل بِ َسا ًطا ُيو َط ُأَ ،فإِنَّا َم ْع َرش املَْ َال ِئك َِة ََل نَدْ ُخ ُل َب ْيتًا فِ ِيه ت ََص ِ
ير» [أخرجه النسائي
ُْ
او ُ
َ
وصححه األلباين].
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 وحي ُرم لبس املالبس التي عليها شعارات الك ّفار الدينية ،كالصليب ونجمةِ
انِ َّ :
اليهود ونحوها ،ملا رواه عن ِعمران بن ِح َّط َ
يض اهللُ عنها َحدَّ َثته:
(أن عائش َة َر َ
ِ
ِ ِ
ِِ
يب إِ ََّل َن َق َض ُه) [رواه البخاري].
رت ُك ِيف َب ْيته َش ْي ًئا فيه ت ََصال ُ
َأ َّن النَّبِ َّي َ مل ْ َيك ْ
ُن َي ْ ُ

واهلل أعلم وصىل اهلل وصىل عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني
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املراجع
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 كتاب :دليل املسلم امليرس ،للشيخ :فهد بامهام. كتاب :ماَل يسع املسلم جهله  -للشيخ :عبداهلل املصلح والشيخ :صالح الصاوي. كتاب :سبل السالم  -للشيخ :عبداهلل البكري. مواقع عىل اإلنرتنت :موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء ،موقع الشيخ عبدالعزيز بنباز ،شبكة الدرر السنية ،موقع اإلسالم سؤال وجواب ،شبكة األلوكة.
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