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  الدروس اليومية الدروس اليومية 

  من السنن واألحكام الشرعية
  ) درساً تقرأ على املصلني يومياً على مدار السنة٣٣٠(                                    

  
  تأليف

  راشد بن حسني العبد الكرمي. د
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  اليوم  الشهر الموضوع

     المقدمة

 ٠١ حمرم  اإلخالص والنية 

 ٠٢ حمرم  فضل العلم 

 ٠٣ حمرم  فضل تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير 

 ٠٤ حمرم   ال يذكر اهللا فيهاالتحذير من المجالس التي

 ٠٥ حمرم  وعدم التفريط فيها فيما ال ينفع وجوب حفظ األوقات

 ٠٦ حمرم  خطر اللسان 

 ٠٧ محمر  األمر بحفظ اللسان

 ٠٨ حمرم  فضل صيام عاشوراء

 ٠٩ حمرم  فضل صيام التطوع

 ١٠ حمرم  وجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وترك كل قول لقوله

 ١١ حمرم  بة وفضلها وجوب التو

 ١٢ حمرم  شروط التوبة وبعض أحكامها

 ١٣ حمرم  من قصص التائبين

 ١٤ حمرم  أصول اإليمان 

 ١٥ حمرم  فضل التوحيد 

 ١٦ حمرم  الشرك والترهيب منه

 ١٧ حمرم  خطر الرياء وأنه من الشرك 

 ١٨ حمرم  حكم تعليق التمائم

 ١٩ رمحم  تحريم إتيان الكهان والمنجمين والعرافين

 ٢٠ حمرم  السحر والترهيب منه
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 ٢١ حمرم  الرقية 

 ٢٢ حمرم  تحريم الحلف بغير اهللا

 ٢٣ حمرم  .التطير 

 ٢٤ حمرم  اإليمان بالقدر

 ٢٥ حمرم  التوكل على اهللا

 ٢٦ حمرم  السالم 

 ٢٧ حمرم  صفة السالم

 ٢٨ حمرم  من آداب السالم

 ٢٩ حمرم  تحريم ابتداء الكفار بالسالم

 ٣٠ حمرم  )٢(من آداب السالم

 ٠١ صفر  استحباب المصافحة

 ٠٢ صفر  الدعاء 

 ٠٣ صفر  .اب الدعاء من آد

 ٠٤ صفر  الدعاء بظهر الغيب

 ٠٥ صفر  أوقات إجابة الدعاء 

 ٠٦ صفر  موانع إجابة الدعاء 

 ٠٧ صفر  )١ (من أحكام الطهارة

 ٠٨ صفر  (2)من أحكام الطهارة

 ٠٩ صفر  من أحكام الدم

 ١٠ صفر  من أحكام اآلنية

 ١١ صفر  (1)مسائل في الطهارة

 ١٢ صفر  (2)مسائل في الطهارة

 ١٣ صفر   (1)آداب قضاء الحاجة 

 ١٤ صفر  (2)آداب قضاء الحاجة
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 ١٥ صفر   )٣(آداب قضاء الحاجة 

 ١٦ صفر  ضوءالو

 ١٧ صفر  صفة الوضوء

 ١٨ صفر  من سنن الوضوء

 ١٩ صفر  التيمم

 ٢٠ صفر  نواقض الوضوء

 ٢١ صفر  الغسلموجبات 

 ٢٢ صفر  (2)من أحكام الجنب 

 ٢٣ صفر  صفة الغسل وسننه

 ٢٤ صفر  المسح على الخفين

 ٢٥ صفر  الحيض وبعض أحكامه

 ٢٦ صفر  من أحكام الحيض

 ٢٧ صفر  (1)سنن الفطرة  

 ٢٨ صفر  (2)سنن الفطرة

 ٢٩ صفر  (3)سنن الفطرة

 ٣٠ صفر  فضل الصالة

 ٠١ ربيع أول  الترهيب من ترك الصالة

 ٠٢ ربيع أول  فضل األذان

 ٠٣ ربيع أول  ما يقال عند سماع األذان

 ٠٤ لربيع أو  فضل المشي إلى المساجد

 ٠٥ ربيع أول  ما يقول المصلي إذا خرج من بيته

 ٠٦ ربيع أول  إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ما يقول المسلم

 ٠٧  أولربيع  (1)من آداب المسجد

 ٠٨ ربيع أول  (2)من آداب المسجد
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 ٠٩ ربيع أول  وجوب صالة الجماعة

 ١٠ ربيع أول  فضل صالة الجماعة

 ١١ ربيع أول  ينة ووقاراستحباب المشي إلى المسجد بسك

 ١٢ ربيع أول  فضل التبكير إلى الصالة وانتظارها

 ١٣ ربيع أول  تحية المسجد

 ١٤ ربيع أول  فضل الصف األول

 ١٥ ربيع أول  سوية الصفوفوجوب ت

 ١٦ ربيع أول  فضل صالة الفجر في جماعة

 ١٧ ربيع أول  فضل صالة العصر

 ١٨ ربيع أول  جواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة لحاجة تعرض له

 ١٩ ربيع أول  صفة الصالة

 ٢٠ ربيع أول  وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر

 ٢١ ربيع أول  دعاء االستفتاح

 ٢٢ ربيع أول  القراءة في الصالة

 ٢٣ ربيع أول  القراءة في الصالة

 ٢٤ ربيع أول  تطويل القراءة في صالة الفجر

 ٢٥ ربيع أول  القراءة في الظهر والعصر

 ٢٦ ربيع أول  الركوع والسجود

 ٢٧ ربيع أول  أذكار الركوع وسننه

 ٢٨ ربيع أول  الرفع من الركوع

 ٢٩ ربيع أول  أذكار الرفع من الركوع

 ٣٠ ربيع أول  )١(من أحكام السجود

 ٠١ ربيع ثان  )٢(من أحكام السجود

 ٠٢ ربيع ثان  أذكار السجود
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 ٠٣ ربيع ثان  من أحكام السجود

 ٠٤ ربيع ثان  الجلوس بين السجدتين

 ٠٥ ربيع ثان  الجلوس للتشهد

 ٠٦ ربيع ثان  ما يقال في التشهد

 ٠٧ ربيع ثان  التسليم من الصالة

 ٠٨ ربيع ثان  الذكر بعد الصالة

 ٠٩ ربيع ثان  أوقات الصالة

 ١٠ ربيع ثان  استحباب تعجيل صالة المغرب وتأخير العشاء
 ١١ ربيع ثان  أوقات النهي
 ١٢ ربيع ثان  قضاء الفوائت

 ١٣ ربيع ثان  األماكن التي ال تصح الصالة فيها
 ١٤ ربيع ثان  أمور نهى الشرع عنها

 ١٥ ربيع ثان  صالة التطوع
 ١٦ ربيع ثان  الوتر

 ١٧ ربيع ثان  من أحكام الوتر
 ١٨ ربيع ثان  السنن الرواتب

 ١٩ ربيع ثان  وجواز قضائها بعد صالة الفجر فضل سنة الفجر
 ٢٠ ربيع ثان  م سنة الفجرمن أحكا

 ٢١ ربيع ثان  (1)قيام الليل
 ٢٢ ربيع ثان  (2)قيام الليل

 ٢٣ ربيع ثان  من أحكام صالة النافلة
 ٢٤ ربيع ثان   وسننه وآدابهفضل يوم الجمعة
 ٢٥ ربيع ثان  والترهيب من إضاعتها فضل التبكير لصالة الجمعة

 ٢٦ ربيع ثان  االغتسال والتطيب للجمعة
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 ٢٧ ربيع ثان   يوم الجمعة وآدابهمن سنن
 ٢٨ ربيع ثان  صالة السفر

 ٢٩ ربيع ثان  الجمع في السفر
 ٣٠ ربيع ثان  من أحكام صالة العيدين

مجادى األوىل  وفصالة الكس ٠١ 

مجادى األوىل  االستسقاء ٠٢ 

مجادى األوىل  صالة االستسقاء ٠٣ 

مجادى األوىل  أحكام تتعلق بالمطر ٠٤ 

مجادى األوىل  ةصالة االستخار ٠٥ 

مجادى األوىل   نبوية في تربية األوالداتتوجيه ٠٦ 

مجادى األوىل  (1)تربية األوالد ٠٧ 

مجادى األوىل  (2)تربية األوالد ٠٨ 

مجادى األوىل  (3)تربية األوالد ٠٩ 

مجادى األوىل  )٤(تربية األوالد ١٠ 
مجادى األوىل  فضل اإلحسان إلى البنات وتربيتهن ١١ 
ادى األوىلمج  فضل كفالة اليتيم واستحباب مالطفته ١٢ 

مجادى األوىل  التغليظ في أكل مال اليتيم ١٣ 
مجادى األوىل  (1)آداب السفر وسننه ١٤ 
مجادى األوىل  (2)آداب السفر وسننه ١٥ 
مجادى األوىل  (3)آداب السفر وسننه ١٦ 
مجادى األوىل  التشبه بالكفار ١٧ 

مجادى األوىل  المرء مع من أحب ١٨ 
مجادى األوىل  حكم التصوير والصور ١٩ 

مجادى األوىل  اقتناء الكلب  ٢٠ 
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مجادى األوىل  سنن النوم وآدابه ٢١ 
مجادى األوىل  الرؤيا فضلها والترهيب من الكذب فيها ٢٢ 

وىلمجادى األ  آداب الرؤيا وسننها ٢٣ 
مجادى األوىل  فضل المحبة في اهللا ٢٤ 
مجادى األوىل  فضل الزيارة في اهللا ٢٥ 

مجادى األوىل  إجابة الدعوة ٢٦ 
ادى األوىلمج  آداب االستئذان ٢٧ 

مجادى األوىل  (1)آداب المجلس والمجالسة ٢٨ 
مجادى األوىل  (2)من آداب المجلس والمجالسة ٢٩ 
مجادى األوىل  (3)من آداب المجلس والمجالسة ٣٠ 

 ٠١ مجادى الثانية  وجوب الحذر مما يلقيه الشيطان بين المسلمين من الفتن

مجادى الثانية  فضل الصبر والحث عليه ٠٢ 

مجادى الثانية  ما جاء في المرض وتكفيره السيئات ٠٣ 

مجادى الثانية  تحريم الغدر والترهيب منه ٠٤ 

مجادى الثانية  الغش والتحذير منه ٠٥ 

مجادى الثانية  فضل الخوف من اهللا ٠٦ 

الثانيةمجادى   فضل السواك واألمر به ٠٧ 

مجادى الثانية  من خصال المنافقين ٠٨ 

مجادى الثانية  ما جاء في األصدقاء والقرناء ٠٩ 

مجادى الثانية  النهي عن الغضب وما يقول ويفعل عند الغضب ١٠ 
مجادى الثانية  حلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحسن خلقه ١١ 

مجادى الثانية  عيادة المريض ١٢ 
مجادى الثانية  استحباب التيامن ١٣ 
مجادى الثانية  زيارة المقابر ١٤ 
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مجادى الثانية  شأن الرجل في بيته ومع أهله ١٥ 
مجادى الثانية  وجوب طاعة والة األمر في غير معصية اهللا ١٦ 
ادى الثانيةمج  النهي عن الخروج على ولي األمر المسلم ١٧ 

مجادى الثانية  حق الطريق ١٨ 
مجادى الثانية  األيمان ١٩ 

مجادى الثانية  تحريم شرب الخمر ٢٠ 
مجادى الثانية  ليه وسلممن آيات الرسول صلى اهللا ع ٢١ 

مجادى الثانية  فضل خمول الذكر والبعد عن الترؤس ٢٢ 
مجادى الثانية  التحذير من إيذاء الصالحين ٢٣ 

مجادى الثانية  طاعة اهللا سبب لطيب النفس وانشراح الصدر ٢٤ 
مجادى الثانية  ضرر ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٥ 
مجادى الثانية  من آداب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٦ 

مجادى الثانية  مين والنهي عن تتبع عوراتهمالترغيب في الستر على المسل ٢٧ 
مجادى الثانية  الترهيب من الجدال والمراء والمخاصمة  ٢٨ 

مجادى الثانية  تحريم الكذب والترهيب منه  ٢٩ 
مجادى الثانية   على اهللا ورسولهالترهيب من الكذب ٣٠ 

 ٠١ رجب  ما يتساهل فيه من الكالم وهو كذب

 ٠٢ رجب  ما يجوز من الكذب

 ٠٣ رجب  فضل الغرس والزرع

 ٠٤ رجب  أحكام البيع والشراءمن 

 ٠٥ رجب  حسن الخلق

 ٠٦ رجب  الحياء واألمر به

 ٠٧ رجب  الرفق واألناة

 ٠٨ رجب  ما جاء في التبسم وهدي الرسول في ذلك



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ١٠ [
com.IslamWay.WWW  

  

١٠

 ٠٩ رجب  النهي عن اإلكثار من الضحك

 ١٠ رجب  الرحمة بالخلق
 ١١ رجب  التغليظ في اليمين الكاذبة

 ١٢ رجب  التغليظ في تحريم شهادة الزور
 ١٣ رجب  وفضل الرد عن أعراض المسلمين تحريم الغيبة

 ١٤ رجب  تحريم النميمة والتحذير منها
 ١٥ رجب  التحذير من اللعن
 ١٦ رجب  ما جاء في الشعر
 ١٧ رجب  من المناهي اللفظية

 ١٨ رجب  تحريم الظلم والتحذير منه
 ١٩ رجب  عاقبة الظلم

 ٢٠ رجب  تغليظ في حرمة دم المسلمال
 ٢١ رجب   فضل الجهاد

 ٢٢ رجب  أجر الشهيد والمجاهد
 ٢٣ رجب  من مواقف الصحابة في الجهاد

 ٢٤ جبر  أدب العطاس
 ٢٥ رجب  أدب التثاؤب

 ٢٦ رجب   (1)آداب األكل 
 ٢٧ رجب  (2) آداب األكل

 ٢٨ رجب  (3) من آداب األكل
 ٢٩ رجب  )٤(من آداب األكل
 ٣٠ رجب  (1) آداب الشرب

 ٠١ شعبان  (2) آداب الشرب

 ٠٢ شعبان  تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة
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 ٠٣ شعبان   قائماًحكم الشرب

 ٠٤ شعبان  الترهيب من إسبال الثياب للخيالء

 ٠٥ شعبان  تحريم إسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين

 ٠٦ شعبان  ما جاء في لباس المرأة

 ٠٧ شعبان  تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

 ٠٨ شعبان  بر الوالدين

 ٠٩ شعبان  صلة الرحم

 ١٠ شعبان  حق الجار 
 ١١ شعبان  ريم الكبر والترهيب منهتح

 ١٢ شعبان  فضل التواضع وخفض الجناح للمؤمنين
 ١٣ شعبان  فضل قضاء حاجات المسلمين

 ١٤ شعبان   وسلمالتحذير من البدع ووجوب متابعة الرسول صلى اهللا عليه
 ١٥ شعبان  حق الرجل على المرأة
 ١٦ شعبان  حق المرأة على زوجها

 ١٧ شعبان   فضل الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 ١٨ شعبان    (1)فضل ذكر اهللا عز وجل

 ١٩ شعبان  (2) عز وجل فضل الذكر
 ٢٠ شعبان  من أذكار الصباح والمساء

 ٢١ شعبان  فضل التسبيح
 ٢٢ شعبان  ظار المعسرفضل إن

 ٢٣ شعبان  الربا والتحذير منه
 ٢٤ شعبان  وجوب الحذر من كفر نعمة اهللا

 ٢٥ شعبان  زكاة الغنم السائمة
 ٢٦ شعبان  زكاة اإلبل
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 ٢٧ شعبان  إثم منع الزكاة
 ٢٨ شعبان  فضل صوم رمضان

 ٢٩ شعبان  وما يقال عند رؤية الهالل النهي عن تقدم رمضان بالصوم
 ٣٠ شعبان  فضل العمرة في رمضان

 ٠١ شوال  صوم التطوع

 ٠٢ شوال  من أحكام صوم التطوع

 ٠٣ شوال  فضل قراءة القرآن

 ٠٤ شوال  فضل سورتي البقرة وآل عمران

 ٠٥ شوال  الحث على نصر الضعفاء والمظلومين

 ٠٦ شوال  فضل الصدقة واإلنفاق في سبيل اهللا

 ٠٧ شوال  (2) فضل الصدقة

 ٠٨ شوال  (3) فضل الصدقة

 ٠٩ شوال  خير الصدقة

 ١٠ شوال  فضل إخفاء الصدقة
 ١١ شوال  مشروعية إظهار الصدقة للمصلحة

 ١٢ شوال  وجواز األخذ بغير سؤال وبسخاوة نفس هي عن السؤالالن
 ١٣ شوال  بعض األلفاظ المنهي عنها

 ١٤ شوال  النهي عن سب الريح وما يقال عند هبوبها
 ١٥ شوال  فرح المؤمن بلقاء ربه

 ١٦ شوال  ذكر الموت والنهي عن تمنيه
 ١٧ شوال  من أحكام االحتضار
 ١٨ شوال  األعمال بالخواتيم

 ١٩ شوال  (1) ن أحكام صالة الجنازةم
 ٢٠ شوال  من أحكام صالة الجنازة
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 ٢١ شوال  (2) ما يقول في صالة الجنازة
 ٢٢ شوال  من أحكام الجنائز
 ٢٣ شوال  من أحكام دفن الميت

 ٢٤ شوال  الحث على الصبر وما يقال عند المصيبة
 ٢٥ شوال  الوصية وأحكامها
 ٢٦ شوال  من أحكام المواريث

 ٢٧ شوال  ما لم يكن عن جزع وتسخط ز البكاء على الميتجوا
 ٢٨ شوال  ثواب الصبر على موت األوالد

 ٢٩ شوال  مهاواتباعها وبعض أحكا فضل الصالة على الجنازة
 ٣٠ شوال  ما يحصل للميت في قبره

 ٠١ ذو القعدة  األمر بتسوية القبر

 ٠٢ ذو القعدة  فضل المسجد الحرام ومسجد المدينة

 ٠٣ ذو القعدة  كام مكةمن أح

 ٠٤ ذو القعدة  الحث على الزواج

 ٠٥ ذو القعدة  تحريم إجبار البنت على الزواج بمن ال ترغب

 ٠٦ ذو القعدة  من أحكام النكاح

 ٠٧ ذو القعدة  األمر باالجتماع والنهي عن التفرق

 ٠٨ ذو القعدة  اختالف هذه األمة وتقاتلها

 ٠٩ ذو القعدة  كثرة سبل الضالل والتحذير منها

 ١٠ ذو القعدة  مر بالبعد عنهاالتحذير من الفتن واأل
 ١١ ذو القعدة  موقف المسلم في الفتنة
 ١٢ ذو القعدة  التحذير من فتنة النساء
 ١٣ ذو القعدة  النهي عن الحسد

 ١٤ ذو القعدة  األمر بحفظ األمانة وأدائها
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 ١٥ ذو القعدة  سبعة يظلهم اهللا في ظله
 ١٦ ذو القعدة  حق المسلم على المسلم
 ١٧ ذو القعدة  فضل الدعوة إلى اهللا

 ١٨ ذو القعدة  األمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
 ١٩ ذو القعدة  األمر بتعلم الرمي

 ٢٠ ذو القعدة  النهي عن المبالغة في المدح
 ٢١ ذو القعدة  مات الساعةمن عال

 ٢٢ ذو القعدة  ما يعصم من فتنة الدجال
 ٢٣ ذو القعدة  النهي عن صب البهائم
 ٢٤ ذو القعدة  فضل تعلم القرآن

 ٢٥ ذو القعدة  ل قراءة القرآنفض
 ٢٦ ذو القعدة  فضل الفاتحة

 ٢٧ ذو القعدة  فضل سورة اإلخالص وآية الكرسي
 ٢٨ ذو القعدة  تحريم الغناء

 ٢٩ ذو القعدة  ب الحجوجو
 ٣٠ ذو القعدة  فضل عشر ذي الحجة وبعض أحكامها

 ٠١ ذو احلجة  من أحكام الحج

 ٠٢ ذو احلجة  فضل الحج

 ٠٣  احلجةذو  فضل العمرة

 ٠٤ ذو احلجة  المواقيت

 ٠٥ ذو احلجة  (1) صالة العيد

 ٠٦ ذو احلجة  (2) صالة العيد

 ٠٧ ذو احلجة  األضحية

 ٠٨ ذو احلجة  يوم عرفة
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 ٠٩ ذو احلجة  شروطها وآدابها: الذكاة 

 ١٠ ذو احلجة  فضل التهليل
 ١١ ذو احلجة  من األذكار الشرعية

 ١٢ ذو احلجة  تعدد طرق الخير وتنوعها
 ١٣ ذو احلجة  شدة كرب يوم القيامة

 ١٤ ذو احلجة  وصف النار
 ١٥ ذو احلجة  وصف النار
 ١٦ ذو احلجة  النارمن صفات أهل 

 ١٧ ذو احلجة  أول من تسعر بهم النار من الموحدين
 ١٨ ذو احلجة  (1) وصف الجنة ونعيمها
 ١٩ ذو احلجة  (2) وصف الجنة ونعيمها

 ٢٠ ذو احلجة  أدنى أهل الجنة منزلة
 ٢١ ذو احلجة  النظر إلى وجه اهللا عز وجل
 ٢٢ ذو احلجة  القصاص يوم القيامة

 ٢٣ ذو احلجة  من صور الحساب يوم القيامة
 ٢٤ ذو احلجة  من صفات أهل الجنة

 ٢٥ ذو احلجة  صفات أهل الجنة في الجنة
 ٢٦ ذو احلجة  سعة رحمة اهللا

 ٢٧ ذو احلجة  فضل التقوى، واألمر بها
 ٢٨ ذو احلجة  احفظ اهللا يحفظك 

 ٢٩ ذو احلجة  الثواب على نية الخير والهم به
 ٣٠ ذو احلجة عظمة اهللا تبارك وتعالى وسعة ملكه
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  املقدمةاملقدمة
فره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهده اهللا فال مضل إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغ

له،  ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،  أما 
  .. بعد

 حمدثاا، وكل حمدثـة   فإن أصدق احلديث كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور              
وأَنـتم   ِإالَّ تمـوتن  والَ تقَاِتـهِ  حق اللّه اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا{ بدعة، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار،

 ِرجـاالً  ِمنهما وبثَّ ِمنها زوجها وخلَق اِحدٍةو نفٍْس من خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتقُواْ الناس أَيها يا{ )١(، }مسِلمونَ
 اللَّـه  اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا{ )٢(، }رِقيبا علَيكُم كَانَ اللّه ِإنَّ واَألرحام تساءلُونَ ِبِه الَِّذي اللّه واتقُواْ وِنساء كَِثريا
   )٣(.}عِظيما فَوزا فَاز ورسولَه فَقَد اللَّه يِطع ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغِفر أَعمالَكُم يصِلح لَكُم ا سِديد قَوالً وقُولُوا

فإن من أفضل األعمال اليت تقرب إىل اهللا يف هذا الوقت تعليم الناس،  ونشر سنة رسول اهللا صلى اهللا . .  وبعد 
سلوب سهل يفهمه العامي واملتعلم، وتكرار ذلك حىت ينتشر بينهم ويثبت يف أذهام، وخري من عليه وسلم بينهم، بأ

يقوم ذا العمل يف هذا الزمن الذي كثرت فيه شواغل الناس وصوارفهم هم أئمة املساجد، حيث يغتنمون الدقائق 
لشرعية، واآلداب النبوية وتنبيههم على اليت جيتمع فيها الناس يف املسجد؛لتعليمهم ما متس إليه احلاجة من السنن ا

بعض املخالفات الشرعية مع ربطهم بالدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله، ليترىب الناس على االرتباط بالكتاب والسنة 
  . والرجوع إليهما ويتأكد يف أذهام أما املصدر الوحيد للشرع

ناسبة مما سبقه، وحيقق بعون اهللا فوائـد ليـست          لذلك كانت احلاجة ماسة لوضع كتاب يكون بإذن اهللا أكثر م          
موجودة يف غريه، فاستعنت اهللا على وضعه، مع يقيين أين لست أهالً لذلك، ولكن طمعاً يف فضل اهللا الواسع تطفلت                    

  . على كتب أهل العلم يف مجعه، واهللا جواد كرمي يؤيت فضله من يشاء
  : وقد راعيت فيه اآليت

  .  من كتاب اهللا إن وجدت أُصدر الباب بآياٍت-
 على كـالم العلمـاء      – فيما هو يف غري الصحيحني       – ال أورد إال ما صح عن رسول اهللا، واعتمدت يف ذلك             -

  .  ما كان اخلالف فيه قوياً– ما أمكن –احملققني املعترب قوهلم وتركت 

                                                           
  . ١٠٢: سورة آل عمران، آية) ١(
  . ١: سورة النساء، آية) ٢(
  . ٧١، ٧٠: يتانسورة األحزاب، اآل) ٣(
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ألن ) يعـين (أو ) أي(بعد كلمـة   أذكر معاين الكلمات عند احلاجة وغالباً تكون مدرجة يف احلديث بني قوسني      -
  . ذلك أسهل يف فهم املعىن من تأخريها إىل آخر احلديث

  .  أُتبع األحاديث بشرح خمتصٍر جداً يكون كاملدخل لفهم موضوع الباب-
  .  أذكر من الفوائد أهم ما يتعلق بالباب مما يناسب املقام حماوالً اختيار أسهل عبارة-
الفات العلمية وحاولت ذكر الراجح مع اإلشارة إىل القول القوي لفائدة، أحياناً،             ابتعدت ما أمكنين عن ذكر اخل      -

  . إما بني قوسني أو يف احلاشية، وقد أشري إىل من قال بذلك القول من العلماء
  .  حاولت جعل الفوائد صاحلة لتكون نقاطاً للشرح ملن أراد أن يتوسع فيه-
جع املتعلقة به؛للتسهيل على من أراد التوسع يف البحـث أو الـشرح              عقبت على بعض األبواب بذكر بعض املرا       -

  . للرجوع إليها
 قد أذكر يف الباب بعض األحاديث اليت فيها قصة أو عربة، ولو مل أذكر منها أحكاماً ملا يف ذكرها مـن العـربة                        -

  . والتذكري والترقيق
  . ومل ألتزم ذكر كل ما ورد يف الباب راعيت االختصار ما أمكن، رغبة يف عدم اإلطالة على املصلني -

 وهو أين جعلته يف ثالمثائة وثالثني باباً، وكل بـاب           – أسأل اهللا أن ينفع به       –مث إين عملته على ترتيب جديد       
درس، على عدد أيام السنة، ما عدا شهر رمضان ألن له دروسه اخلاصة به وراعيت يف ذلك ترتيبه على أيام الـسنة                      

 درس فضل صيام يوم عاشوراء هـو الـدرس          - مثالً –درس كل مناسبة يف وقتها، إذ يكون        ما أمكن حبيث يكون     
وهكذا، مما يسهل على اإلمام مهمـة وعـظ         . . الثامن، ودروس العشر األول من شهر ذي احلجة مناسبة للوقت         

  . وتعليم مجاعته
ضيلة الشيخ عبد اهللا بـن عبـد        ف:   بعد شكر اهللا عز وجل إىل الشيخني الفاضلني          –ويف اخلتام أتوجه بالشكر     

الرمحن بن جربين، والشيخ سعود بن عبد احملسن الشبانات، اللذين راجعا جزًءا كبرياً من الكتاب وأبديا مالحظات                 
  . وتصويبات قيمة

  . كما أشكر كل من أسدى إيلَّ نصحاً أو توجيهاً قبل العمل أو أثناءه، وأسأل اهللا أن يثيبهم أجزل الثواب
ن كانت له مالحظات أو توجيهات، أن يتكرم بإبدائها مشكوراً، حىت يستفاد منها يف الطبعـات                كما أرجو مم  

  . القادمة إن شاء اهللا تعاىل
  . واهللا اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

  راشد بن حسني العبد الكرمي
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  حوطة سدير  ص ب 
  

  ))١١((  اإلخالص والنيةاإلخالص والنية
 أُولَـِئك .  يبخسون الَ ِفيها وهم ِفيها أَعمالَهم ِإلَيِهم نوف وِزينتها الْحياةَ الدنيا يِريد كَانَ من{: اهللا تعاىل قال 
الَِّذين سلَي مِة ِفي لَهِإالَّ اآلِخر ارا النِبطَ محواْ وعنا صاِطلٌ ِفيهبا وو ملُونَ اْكَانمع٢(}ي ( .  

إمنا األعمال بالنيـات،  : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال
وإمنا لكل امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرتـه لـدنيا                     

  .  )٣(متفق عليه"  ما هاجر إليهيصيبها أو امرأٍة ينكحها، فهجرته إىل
إن أول الناس يقضى يـوم  : "، يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال

قاتلت فيك حىت استـشهدت،     : فما عملت فيها؟ قال   : القيامة عليه، رجل استشهد فأيت به، فعرفه نعمه فعرفها، قال         
جريء، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار، ورجـل               : يقالكذبت، لكنك قاتلت ألن     : قال

تعلمت العلم وعلمته وقرأت    : فما فعلت فيها؟ قال   : تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال          
ئ، فقد قيل، مث أمر بـه       هو قار : عامل وقرأت القرآن ليقال   : كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال    : فيك القرآن، قال  

فسحب على وجهه، حىت ألقي يف النار، ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به فعرفـه نعمـه                      
كـذبت،  : ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قـال             : فما عملت فيها؟ قال   : فعرفها، قال 

  .  )٤(أخرجه مسلم " أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النارهو جواد، فقد قيل، مث : ولكنك فعلت ليقال
  : الشرح 

النية أساس العمل، فعمل اإلنسان إمنا يكون قبوله ورده حبسب نية عامله، فمن عمل عمالً أخلص فيه هللا تعاىل 
أن أشرك معه وأراد به ثواب اآلخرة، وكان عمله على السنة قبل منه، ومن نوى غري اهللا، أو مل خيلص علمه له ب

  . غريه، فعمله مردود وهو وبال على صاحبه
  : الفوائد 

  .  أن من شروط العمل اإلخالص، وهو أن يقصد به وجه اهللا تعاىل-

                                                           
  . جامع العلوم واحلكم. ٣٥٩خمتصر منهاج القاصدين : انظر) ١(
  . ١٦-١٥: سورة هود، اآليتان ) ٢(
  . ١٦٤٧، ت٢٢٠١، د١٩٠٧، م)١(١/٩خ) ٣(
  . ٢٣٨٢، ت ١٩٠٥م ) ٤(
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  .  أمهية اإلخالص، إذ العمل من دونه وبال على صاحبه-
  .  أن صالح صورة العمل ال تكفي لقبوله-
  . وجوب تصحيح النية يف كل عمل واحلرص على ذلك-
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  ))١١((  فضل العلمفضل العلم

 آمنوا ِمنكُم الَِّذين اللَّه يرفَِع{:   ،  وقال)٢(}يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ الَِّذين يستِوي هلْ قُلْ{:  قال تعاىل   
الَِّذينوا وأُوت اٍت الِْعلْمجرقُل{:   ،  وقال)٣(}دو بِني را ِزد٤(}ِعلْم( .  

" من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الـدين :  " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وية رضي اهللا عنه، قالوعن معا
  . )٥(متفق عليه

من سلك سبيالً يبتغـي  : "، يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه،  قال
ملالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع،  وإن العامل ليتستغفر            به علماً، سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة، وإن ا         

له كل شيء حىت احليتان يف املاء، وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلمـاء ورثـة                     
أخرجـه أبـو داود     " فـر ورثوا العلم فمن أخذه أخـذ حبـظ وا         إمنا األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً       

  . )٦(والترمذي
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال مـن  : "، قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن

  .  أخرجه مسلم" إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث
   :الشرح

 اهللا عليه ورغب فيه وفضل أهله على غريهم، وجعل طلبه من أفضل للعلم الشرعي مرتلة عظيمة يف الدين، حث
القربات ومن أعظم أسباب دخول اجلنة، ملا يف العلم والتعلم من معرفة اهللا ومعرفة أوامره ونواهيه، وقيام الدين، 

وإذا أراد اهللا بعبد فالعلماء ذا هم ورثة األنبياء، فاألنبياء ورثوا للناس علم الشرع فمن أخذ به فهو الوارث هلم، 
  . خرياً يسره لتعلم أمور دينه

   :الفوائد
  .  فضل العلم والعلماء حيث إم ورثة األنبياء-

                                                           
، شرح ابن رجب حلديث أيب الدرداء       ١/٦١ ، مفتاح دار السعادة البن القيم     ٢/٣٣جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، اآلداب الشرعية          : انظر) ١(

  . . ١/١٨، اموع شرح املهذب للنووي ٣/٢٦٨، الدين اخلالص )…من سلك سبيالً (
  . ٩: سورة الزمر، آية) ٢(
  . ١١: سورة اادلة، آية) ٣(
  ١١٤: سورة طه، آية) ٤(
  . ١٠٣٧، م)٧١ (١/١٦٤خ) ٥(
  . ٦٢٩٧امع ، وصححه األلباين يف صحيح اجل٢٦٨٢، ت٣٦٤١د ) ٦(
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  .  إن الفقه يف الدين دليل على إرادة اهللا بالعبد خرياً-
  .  إن طلب العلم من أسباب دخول اجلنة-
  .  بعد موته إن من خري ما يورثه اإلنسان العلم النافع ألن أجره يستمر له-
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    ))١١((  فضل تعليم الناس ودعوم إىل اخلريفضل تعليم الناس ودعوم إىل اخلري

 الِْكتـاب  ويعلِّمهـم  ويـزكِّيِهم  آياِتـهِ  يتلُو علَيِهم منهم رسوالً اُألميني ِفي بعثَ الَِّذي هو{ : قال اهللا تعاىل 
   . )٣(}الْمنكَِر عِن ِبالْمعروِف وتنهونَ تأْمرونَ ِللناِس خِرجتأُ أُمٍة خير كُنتم{:  وقال تعاىل )٢(}والِْحكْمةَ

من دل على : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب مسعود عقبة بن عامر األنصاري رضي اهللا عنه قال
   . )٤(أخرجه مسلم" خري فله مثل أجر فاعله

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثـل  : "قال وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن
أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص                       

   . )٥(أخرجه مسلم" ذلك من آثامهم شيئاً
إن اهللا ومالئكتـه وأهـل   : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: "وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال 

  . )٦(أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح" السماوات واألرض حىت النملة يف جحرها ليصلون على معلمي الناس اخلري
  .  أي يدعون ويستغفرون له:  ومعىن يصلون عليه 

   :الشرح
.  اء الذين أرسلهم اهللا ألجله،  فهـي أعظـم وظيفـة           تعليم الناس أمور دينهم ودعوم إىل اخلري هو عمل األنبي         

واختار اهللا هلا أفضل خلقه، فمن وفقه اهللا للسري على طريقهم يف تعليم الناس دينهم وإرشادهم إىل اخلري فقد نال خرياً       
مة حجة اهللا   كثرياً ملا حيصل بسبب نشر العلم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من اخلري يف األرض، وملا فيه من إقا                  

  . على الناس
   :الفوائد

  .  إن تعليم الناس اخلري من عمل األنبياء-
  .  فضل تعليم الناس أمور دينهم حيث إن من علم علماً أو دعا إىل هدى فله مثل أجور العاملني به-

                                                           
  . ١/٤٧، غذاء األلباب ١/٤٩، صحيح الترغيب ٦/٢٧٣توضيح األحكام ) ١(
  . ٢: سورة اجلمعة، آية ) ٢(
  . ١١٠: سورة آل عمران، آية )٣(
  . ١٨٩٣م )٤(
  . ١٩٤، جه ٢٦٧٤م )٥(
  . ١٨٨٣ وصحيح اجلامع ١/٣٦، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ٢٦٨٥ت ) ٦(
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ل يف األرض من     عظم أجر معلم الناس اخلري حيث يثين عليه اهللا تعاىل ويستغفر له أهل السماوات واألرض ملا حيص                 -
  . اخلري من نشر العلم

  .  فضل الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر-
  التحذير من االس اليت ال يذكر اهللا فيهاالتحذير من االس اليت ال يذكر اهللا فيها

   . )١(}عِتيد رِقيب لَديِه ِإالَّ قَوٍل ِمن يلِْفظُ ما{ : قال اهللا تعاىل 
من قعد مقعداً مل يذكر اهللا فيه كانت : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو قال:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

   . )٢(أخرجه أبو داود" عليه من اهللا ترة،  ومن اضطجع مضجعاً ال يذكر اهللا فيه كانت عليه من اهللا ترة
   . )٣ (نقص وقيل التبعة:  ومعىن ترة
لساً مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال ما جلس قوم جم: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعنه قال

   . )٤ (أخرجه الترمذي" كان عليهم ترة فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم
ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللا فـإن  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

   . )٥ (أخرجه الترمذي" إن أبعد الناس من اهللا القلب القاسيكثرة الكالم بغري ذكر اهللا قسوة للقلب، و
   :الشرح

الناس البد هلم من جمالس جيتمعون ويتحدثون فيها، وخري هذه االس هي االس اليت يكون فيها ذكر اهللا عـز                    
فإا مذمومة، حذر منها وجل، أما االس اليت ال يذكر فيها اهللا تعاىل، وال يصلى فيها على نبيه صلى اهللا عليه وسلم                 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخرب أا يوم القيامة تكون نقصاً على أصحاا حيث أضاعوا أوقام فيما ال ينفعهم،                   
  . وأخرب أا سبب لقسوة القلب فال يلني ملوعظة وال يستجيب لتذكري

   :الفوائد
  . دارسة العلم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر الترهيب من كثرة الكالم بغري ذكر اهللا، كاالستغفار وم-
  .  وجوب احلذر من االس اليت ليس فيها ذكر اهللا واحلرص على جمالس الذكر-
  .  أن كثرة الكالم بغري ذكر اهللا من أسباب قسوة القلب-

                                                           
  . ١٨: سورة ق، آية) ١(
  . ٢/٧٠٣، وصححه األلباين يف املشكاة ٥٠٥٩، ٤٨٥٦د ) ٢(
  . ١/١٨٩النهاية البن األثري ) ٣(
  . ٥٦٠٧، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٣٨٠ت ) ٤(
  . ١١/٧٣٧ وقال حديث حسن غريب، وحسنه األرناؤط يف جامع األصول ٢٤١١ت ) ٥(
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  وجوب حفظ األوقاتوجوب حفظ األوقات
  وعدم التفريط فيها فيما ال ينفعوعدم التفريط فيها فيما ال ينفع

نعمتان مغبون فيهما كثري من : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقا: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  . )١(أخرجه البخاري" الصحة والفراغ: الناس

عشر : أي(إذا دخل العشر  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: "عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
  . )٢(متفق عليه" أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر) رمضان

ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب ابن مسعود رضي اهللا عنه عنعن 
عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما : ربه حىت يسأل عن مخس

  . )٣(أخرجه الترمذي" علم؟ 
من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املرتل، : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  .  )٤(أخرجه الترمذي" أال إن سلعة اهللا غالية إال إن سلعة اهللا اجلنة
   :الشرح

الوقت هو احلياة، فمن أضاع وقته فقد أضاع حياته وسيسأل عن هذا التضييع، وكثري من الناس مغبـون يف                   
  .  وينفقه فيما يعود عليه باخلسار يف الدنيا واآلخرةوقته فهو خاسر فيه

   :الفوائد
  .  وجوب اغتنام األوقات فيما ينفع-
  .  أن ابن آدم مسؤول عن أوقاته-
  .  كثرة املفرطني يف أوقام املضيعني هلا واملغبونني فيها-
  

                                                           
 ). ٦٤١٢ (١١/٢٢٩خ ) 1(
 . ١١٧٤، م )٢٠٢٤ (٤/٢٦٩خ)  2(
 . ٧٢٩٩ وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٤١٦ت )  3(
 . ٦٢٢٢، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٤٥٠ت )  4(
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    ))١١((  خطر اللسانخطر اللسان
أي : ملك يرقبـه، وعتيـد  :  ومعىن رقيب أي)٢(}عِتيد رِقيب يِهلَد ِإالَّ قَوٍل ِمن يلِْفظُ ما{:  قال اهللا تعاىل   
  . حاضر

من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن سهل بن سعد قال
  ). ما بني اللحيني هو اللسان. ()٣(أخرجه البخاري" اجلنة

: قلت يا رسول اهللا أخربين عن عمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار، قـال             : "لوعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قا       
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه، تعبد اهللا وال تشرك به شيئاً وتقيم الصالة وتـؤيت الزكـاة                       

 الصوم جنة، والصدقة تطفئ أال أدلك على أبواب اخلري؟: وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً، مث قال   
 ربهم يدعونَ الْمضاِجِع جنوبهم عِن  تتجافَى{: اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل يف جوف الليل، مث تال

مث  )٤ (}يعملُـونَ  كَانوا جزاء ِبما أَعيٍن ِةقُر من لَهم أُخِفي ما نفْس تعلَم فَال .  رزقْناهم ينِفقُونَ وِمما وطَمعا خوفًا
رأس األمر اإلسـالم وعمـوده      : بلى يا رسول اهللا، قال    : أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت       : قال

ف ك: بلى يا رسول اهللا، فأخذ بلسانه وقال      : أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت     : الصالة وذروة سنامه اجلهاد، مث قال     
ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يف النـار          : يا رسول اهللا، وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ قال        : عليك هذا، قلت  

  . )٥(أخرجه الترمذي"على وجوههم إال حصائد ألسنتهم؟ 
   :الشرح

هل اللسان خطر عظيم، وردت يف التحذير منه نصوص كثرية ملا فيه من األوقات اليت يصعب التحرز منـها ويـس                   
  . الوقوع فيها، ملن مل ميسكه إال يف اخلري، ولذلك أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه من أكثر ما يدخل النار

   :الفوائد
  .  خطر اللسان ووجوب التحرز منه إذ أن اإلنسان قد يزل يف النار بكلمة واحدة يقوهلا ال يهتم ا-
  . لنار وحفظه من أسباب دخول اجلنة إن إطالق اللسان يف غري طاعة من أسباب دخول ا-
  .  خطأ كثري من الناس وغفلتهم بإطالق ألسنتهم يف الكالم بغري فائدة-

                                                           
  . ١٤٢، ٨٨، اجلواب الكايف ٤٧٧، األذكار ١٦٥، منهاج القاصدين ١٥ شروح األربعني النووية حديث ١/٣٤اآلداب الشرعية ) 1(
 . ١٨: سورة ق، آية) 2(
 . ٢٤٠٨، ت )٦٤٧٤ (١١/٣٠٨خ ) 3(
 . ١٧، ١٦: سورة السجدة، اآليتان) 4(
 . ، وقال حسن صحيح٢٦١٦ت ) 5(
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  األمر حبفظ اللساناألمر حبفظ اللسان

 } الًمسؤو عنه كَانَ أُولـِئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع ِعلْم ِإنَّ ِبِه لَك لَيس ما تقْف  والَ{: قال اهللا تعاىل   
  . )٢(ال تقل ما ليس لك به علم:  أي)١(

من سلم املسلمون من    : "قلت يا رسول اهللا، أي املسلمني أفضل؟ قال       : وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(متفق عليه" لسانه ويده

لكلمة ما يتبني فيها إن العبد ليتكلم با: "يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع  
  . )٤(متفق عليه" يزل ا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغرب

  ). أي يفكر أهي خري أم ال؟ : ومعىن يتبني فيها(  
آمنت باهللا  : قل: "يا رسول اهللا حدثين بأمر أعتصم به، قال       : قلت: "عن سفيان بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال          

  . )٥(أخرجه الترمذي"هذا:  ما أخوف ما ختاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه مث قاليا رسول اهللا: مث استقم، قلت
أمسك عليك لسانك وليـسعك     : "يا رسول اهللا ما النجاة؟ قال     : قلت: عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال       

  . )٦(أخرجه الترمذي"بيتك وابك على خطيئتك
   :الشرح

ا ال يعين خري عظيم وجناة يف الدنيا واآلخرة، فلذلك حث           يف حفظ اللسان من الوقوع يف احملارم والكالم فيم          
  . عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأرشد إىل أنه من أعظم سبل النجاة

   :الفوائد
  .  أن متام إسالم املرء أن يكف لسانه عن املسلمني-
  .  أن إمساك اللسان سبب للنجاة-
  .  أن الرجل قد يدخل النار بكلمة ال يهتم هلا-

                                                           
 . ٣٦: سورة اإلسراء، آية) 1(
 . ٥/٩٢، وتفسري البغوي ٣٩/ ٣انظر تفسري ابن كثري ) 2(
 . ٢٩٨٨، م )٦٤٧٧ (١١/٣٠٨خ ) 3(
 . ٢٣١٤، ت٢٩٨٨، م )٦٤٤٧ (١١/٣٠٨خ ) 4(
  . ٣٨ وأصله يف مسلم. حسن صحيح:  وقال ٢٤١٠ت ) 5(
 .  وقال حديث حسن٢٤٠٦ت ) 6(
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  فضل صيام عاشوراءفضل صيام عاشوراء
  )١ ()وهو اليوم العاشر من حمرم(
أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . )٢(أخرجه مسلم"احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل
، قدم املدينة فوجد اليهود صياماً يـوم   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما   

هذا يوم عظيم أجنى اهللا فيه : ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عاشوراء فقال هلم
:  وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه، فقال

  . )٣(متفق عليه" وأمر بصيامه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  أحق وأوىل مبوسى منكم فصامهفنحن
يكفر : سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه 

  . )٤(أخرجه مسلم"السنة املاضية
أي السنة (لئن بقيت إىل قابل : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .  )٥(أخرجه مسلم" ألصومن التاسع) القادمة
   :الشرح

صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من حمرم، اليوم الذي أجنى اهللا فيه موسى من فرعون، سنة سـنها الرسـول                      
  . املاضية السنة – رمحة وتفضالً منه –صلى اهللا عليه وسلم، يكفر اهللا ا 

   :الفوائد
  .  فضيلة الصوم يف احملرم-
  .  استحباب صيام اليوم العاشر من احملرم، ألنه اليوم الذي أجنى اهللا فيه موسى من فرعون-
  . )٦( أن صومه يكفر ذنوب السنة املاضية-
  .  استحباب صيام اليوم التاسع معه خمالفة لليهود-

                                                           
 . ٢/٦٦، زاد املعاد ٣/٥٧املغين ) 1(
 . ١١٦٣م ) 2(
 . ١١٣٠، م )٢٠٠٤ (٤/٢٤٤خ ) 3(
 . ١١٦٢م ) 4(
  . ١١٣٤م ) 5(
 . إال الكبائر ) 6(
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  فضل صيام التطوعفضل صيام التطوع

ما من عبد يـصوم يومـاً يف   : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: ي اهللا عنه قالعن أيب سعيد اخلدري رض
  . )١(متفق عليه) مدة سري سبعني عاماً: أي" (سبيل اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفاً

  . )٢(طاعة اهللا: اجلهاد وقيل: ويف سبيل اهللا أي
كل عمل ابن آدم له : قال اهللا عز وجل: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  قال:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث       ) وقاية من النار واملعاصي   : أي(إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام جنة          
ئم أطيب عند اهللا من ريح      إين صائم، والذي نفسي بيده خللوف فم الصا       : وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل       

  . )٣(متفق عليه" إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه: املسك، للصائم فرحتان يفرحهما
   :الشرح

الصوم من العبادات اجلليلة، اختصه اهللا لنفسه ووعد عليه باألجر العظيم، وهو وقاية من املعاصي ووقايـة مـن                   
املؤمن املبادرة إىل هذا العمل العظيم وحتمل ما فيه من املشقة اليـسرية             النار، وسبب للبعد عنها يوم القيامة، فحري ب       

  . اليت يعقبها الفرح العظيم عند الفطر وعند لقاء اهللا عز وجل يوم القيامة
   :الفوائد

  .  فضل الصوم وعظم ثوابه-
  .  أنه وقاية من املعاصي ومن النار-
  .  أنه سبب للبعد عن النار يوم القيامة-

  

                                                           
 . ١١٥٣، م )٢٨٤٠ (٦/٤٧خ ) 1(
 . ٦/٤٨فتح الباري ) 2(
 . ١١٥١، م )١٨٩٤ (٤/١٠٣خ ) 3(
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  اعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وترك كل قول لقولهاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وترك كل قول لقولهوجوب طوجوب ط
 ممـا  حرجا أَنفُِسِهم يِجدواْ ِفي الَ ثُم بينهم شجر ِفيما يحكِّموك يؤِمنونَ حتى الَ وربك  فَالَ{: قال اهللا تعاىل 

تيواْ قَضلِّمسيا وِليمس١ (}ت( .  
 اللَّه يعِص ومن أَمِرِهم ِمن الِْخيرةُ يكُونَ لَهم أَن أَمرا ورسولُه اللَّه قَضى ِإذَا مؤِمنٍة وال ِلمؤِمٍن نَكَا  وما{: وقال
ولَهسرو لَّ فَقَدا ضِبينالالً م٢ (}ض( .  
 هم وأُولَِئك وأَطَعنا سِمعنا يقُولُوا بينهم أَن ِليحكُم ورسوِلِه ِهاللَّ ِإلَى دعوا ِإذَا الْمؤِمِنني قَولَ كَانَ  ِإنما{: وقال
  . )٣ (}الْمفِْلحونَ
  . )٤ (}أَِليم عذَاب يِصيبهم أَو ِفتنةٌ تِصيبهم أَمِرِه أَن عن يخاِلفُونَ الَِّذين  فَلْيحذَِر{: وقال

كل أميت يدخلون اجلنة إال مـن أىب،  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  عنه قالعن أيب هريرة رضي اهللا
  . )٥(أخرجه البخاري" من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب: ومن يأىب يا رسول اهللا؟ قال: قيل

   :الشرح
عدة الثانية اليت يقوم عليها ، وترك كل قول عند قوله والتسليم له هي القا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول طاعة

أال يعبد إال اهللا، وأن يطاع رسول اهللا، وال         : الدين وهي معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا، فالدين قائم على قاعدتني           
  . سبيل إىل اهلدى والفالح والنجاة من الفنت وإىل دخول اجلنة إال بطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

   :الفوائد
  . وتقدمي قوله على قول كل أحد من البشر وسلم عليه اهللا صلى اهللا ولرس  وجوب طاعة-
  .  أن طاعة الرسول سبب لدخول اجلنة-
  .  أن معصية الرسول وخمالفة أمره سبب للوقوع يف الفتنة والعذاب-

  

                                                           
  . ٦٥ة سورة النساء ، آي) 1(
 . ٣٦: سورة األحزاب، آية) 2(
 . ٥١سورة النور، آية ) 3(
  . ٦٣: سورة النور، آية ) 4(
 ). ٧٢٨٠ (١٣/٢٤٩خ ) 5(
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  ))١١((  وجوب التوبة وفضلهاوجوب التوبة وفضلها
  . )٢ (}تفِْلحونَ لَعلَّكُم نونَالْمؤِم أَيها جِميعا اللَِّه  وتوبوا ِإلَى{: قال اهللا تعاىل 

  . )٣ (}نصوحا توبةً اللَِّه ِإلَى توبوا آمنوا الَِّذين أَيها  يا{: وقال 
يا أيها الناس توبـوا إىل اهللا  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن األغر بن يسار املزين رضي اهللا عنه قال

  . )٤(رواه مسلم" ليوم مائة مرةواستغفروه فإين أتوب يف ا
هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أنس رضي اهللا عنه قال
  . )٥(متفق عليه" بعريه وقد أضله يف أرض فالة

 رجل قتل تـسعة     كان فيمن قبلكم  : "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              
إنه قتـل   : فأتاه فقال ) عابد من عباد بين إسرائيل    : أي(وتسعني نفساً، فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب           

فقتله فكمل به مائة، مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل             . ال: تسعة وتسعني نفساً فهل له من توبة؟ فقال       
نعم، ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا           : وبة؟ فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من ت       : عامل، فقال 

فانطلق حىت إذا نصف الطريق     . فإن ا أناساً يعبدون اهللا تعاىل فاعبد اهللا معهم وال ترجع إىل أرضك فإا أرض سوء               
 مقبالً بقلبه إىل اهللا تعاىل،      جاء تائباً : أتاه املوت فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرمحة          

قيسوا : فقال) حكما: أي(نه مل يعمل خرياً قط فأتاهم ملك يف صورة آدمي فجعلوه بينهم             إ: وقالت مالئكة العذاب  
متفق " ما بني األرضني فإىل أيتهما كان أدىن فهو له، فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد فقبضته مالئكة الرمحة                  

  ". أن تباعدي وإىل هذه أن تقريب) األرض: يعين(فأوحى اهللا تعاىل إىل هذه : "رواية يف الصحيحويف . )٦(عليه
   :الشرح

التوبة من أحب األعمال إىل اهللا تعاىل وهي سبب للفالح يف الدنيا واآلخرة، أمر اهللا ا املؤمنني ورغبهم فيهـا                    
  .  منهم من مجيع الذنوب مهما عظمتلسعة فضله وحلمه ورمحته، ويفرح ا من غناه عنهم، ويقبلها

   :الفوائد

                                                           
 . ١٨حديث : ، جامع العلوم واحلكم١/٢٢٢، مدارج السالكني البن القيم ٢٥١، خمتصر منهاج القاصدين ١/٥٥اآلداب الشرعية : انظر) 1(
  .٣١: سورة النور، آية ) 2(
 . ٨: سورة التحرمي، آية) 3(
  . ١٥١٥، د ٢٧٠٢م ) 4(
 . ٢٧٤٧، م )٦٣٠٩ (١١/١٠٢خ ) 5(
 . ٢٧٦٦، م )٣٤٧٠ (٦/٥١٢خ ) 6(
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  .  وجوب التوبة إىل اهللا يف كل وقت-
  .  فضل التوبة إىل اهللا حيث إا سبب للفالح واهللا يفرح ا-
  .  أا تصح من مجيع الذنوب مهما عظمت-
  .  سعة رمحة اهللا وفضله حيث إنه يقبل توبة التائبني مهما عظمت ذنوم-
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   وبعض أحكامها وبعض أحكامهاشروط التوبةشروط التوبة
 ِإمياِنها ِفي كَسبت أَو قَبلُ ِمن آمنت تكُن ِإميانها لَم نفْسا ينفَع الَ ربك آياِت بعض يأِْتي  يوم{: قال اهللا تعاىل 

  . )١ (}خيرا
 علَـيِهم  اللّـه  يتوب فَأُولَـِئك قَِريٍب ِمن يتوبونَ ثُم هالٍَةِبج السوَء يعملُونَ ِللَِّذين اللِّه علَى التوبةُ  ِإنما{: وقال
كَانَ اللّهِليماً وِكيماً عِت .  حسلَيةُ وبولُونَ التمعي ئَاِت ِللَِّذينيى الستِإذَا ح رضح مهدقَالَ أَح توي الْمِإن تباآلنَ ت 

  . )٢ (}أَِليما عذَابا لَهم أَعتدنا كُفَّار أُولَـِئك وهم يموتونَ الَِّذين والَ
إن اهللا تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء : "، قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب موسى رضي اهللا عنه، عن

٣(أخرجه مسلم" االنهار ويبسط يده يف النهار ليتوب مسيء الليل،  حىت تطلع الشمس من مغر(  .  
إن اهللا عـز وجـل   : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب وعن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب،  رضي اهللا عنهما،  عن

  . )٤(رواه الترمذي) تبلغ روحه حلقومه: أي" (يقبل توبة العبد ما مل يغرغر
  : الشرح 

ة مقبولة ما مل يعاين اإلنسان املوت ويتيقنه، وذلك         للتوبة شروط،  إذا حققها التائب قبلت توبته بإذن اهللا، فالتوب          
  . عند غرغرة الروح، وكذلك عند طلوع الشمس من مغرا وتيقن الناس قيام الساعة

   :الفوائد
  .  أن من شروط التوبة أن تكون قبل حلول املوت وبلوغ الروح احللقوم-
  . لى األعمال فال تقبل التوبة أن من شروطها أن تكون قبل خروج الشمس من مغرا حيث خيتم ع-
  .  من ذنب مث عاد إليه فإن توبته األوىل تقبل لكن حيتاج إىل توبة أخرى منه– صادقاً – أن من تاب -

  

                                                           
 ١٥٨: سورة األنعام، آية) 1(
 . ١٨، ١٧: سورة النساء، اآليتان ) 2(
 . ٢٧٦٠م ) 3(
 . ١٣٠٩ ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٤٠٧حديث حسن ، جه :  وقال ٣٥٣١) 4(
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  من قصص التائبنيمن قصص التائبني
 ِإنه جِميعا الذُّنوب يغِفر لَّهال ِإنَّ اللَِّه ِمن رحمِة تقْنطُوا ال أَنفُِسِهم علَى أَسرفُوا الَِّذين ِعباِدي يا قُلْ{: قال تعاىل 
وه فُورالْغ ِحيم١ (}الر( .  

،   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  أتى– أن ماعز بن مالك األسلمي رضي اهللا عنه –وعن بريدة رضي اهللا عنه 
يـا  : ن من الغد أتاه فقال    يا رسول اهللا، إين قد ظلمت نفسي وزنيت،  وإين أريد أن تطهرين، فرده، فلما كا               : فقال

أتعلمون بعقله بأساً؟ : إىل قومه فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رسول اهللا، إين قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل
ما نعلمه إال ويف العقل من صاحلنا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسأل عنـه     : تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا   

يا رسول اهللا إين قد     : فجاءت الغامدية فقالت  : قال.  ال بأس به وال بعقله، فلما كان الرابعة أمر به فرجم           فأخربوه أنه 
يا رسول اهللا مل تردين؟ لعلك أن تردين كما رددت ماعزاً، فـواهللا             : زنيت فطهرين، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت       

: هذا قد ولدته، قـال    : ولدت أتته بالصيب يف خرقة، فقالت     فلما  : إما ال، فاذهيب حىت تلدي، قال     : إين حلبلى، فقال  
هذا يا رسول اهللا قد فطمته، وقد       : اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه، فلما فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز، فقالت            

ـ                    ها أكل الطعام، فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني، مث أمر الناس فرمجوها، فأقبل خالد بن الوليد حبجر فرمى رأس
مهالً يا خالد، فوالـذي     : فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبه إياها، فقال               
  . )٢(أخرجه مسلم" نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له، مث أمر ا فصلى عليها ودفنت

  . )٣ ()الضريبة:  ومعىن املكس أي (
   :الشرح

 رضوان اهللا عليهم، مبلغاً عظيماً من كمال اإلميان، إال أم ليسوا مبعصومني، فما أن يصيب أحـد                  بلغ الصحابة 
  . منهم ذنباً إال ويلجأ إىل اهللا بالتوبة، ويطلب إقامة احلد عليه حىت يطهره من ذنبه

   :الفوائد
  .  قوة إميان الصحابة رضوان اهللا عليهم وصدق توبتهم-
  . توبة التائبني سعة رمحة اهللا وقبوله -

  

                                                           
 . ٥٣: سورة الزمر ، آية ) 1(
  . ١٤٣٥، ت ٤٤٤٠، د ١٦٩٥م ) 2(
 . ١١/٢٠٢شرح النووي ملسلم : ، وانظر ٤/٣٤٩النهاية يف غريب احلديث ) 3(
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  ))١١((  أصول اإلميانأصول اإلميان
 اآلِخِر والْيوِم ِباللِّه آمن من ولَـِكن الِْبر والْمغِرِب الْمشِرِق ِقبلَ وجوهكُم تولُّواْ أَن الِْبر  لَّيس{: قال اهللا تعاىل 

  . )٢ (} والِْكتاِب والنِبيني والْمآلِئكَِة
إذ خرج علينا رجل شديد بياض  وسلم عليه اهللا صلى النيب بينما حنن جلوس عند: "هللا عنه قالعن عمر رضي ا

 وسـلم  عليه اهللا صلى النيب الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد،  حىت جلس إىل
اإلسالم أن  : فقال رسول اهللا  .  اإلسالم يا حممد أخربين عن   : فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال        

تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن اسـتطعت               
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبـه      : قال. فأخربين عن اإلميان  : قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه   . قال صدقت . إليه سبيالً 
أن تعبـد اهللا    : قـال . فأخربين عن اإلحسان  : قال. صدقت: فقال. ليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره     ورسله وا 

: قـال . ما املسؤول عنها بأعلم من الـسائل : قال. فأخربين عن الساعة: قال. كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك     
عراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيـان، مث انطلـق،          أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة ال       : فأخربين عن أماراا، قال   

" فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم    : اهللا ورسوله أعلم، قال   : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت     : فلبثت ملياً، مث قال يل    
  . )٣(أخرجه مسلم
   :الشرح

 لألمة حىت حيفظوها ألمهيتها تعليماً وسلم عليه اهللا صلى النيب لإلميان أصول ال يقوم إال عليها، سأل عنها جربيل
  . وهي األصول الستة املذكورة يف هذا احلديث العظيم

   :الفوائد
  . .  أن لإلميان ستة أركان ال يقوم إال ا-
اإلميان باهللا، واإلميان مبالئكته، واإلميان بكتبه، واإلميان برسله، واإلميان باليوم اآلخـر،            :  أن هذه األركان هي    -

  . واإلميان بالقدر
  .  أن من أنكر شيئاً من هذه األصول فهو كافر-

                                                           
 . شرح أصول اإلميان للشيخ ابن عثيمني : انظر) 1(
 . ١٧٧: سورة البقرة ، آية ) 2(
 . ٨م ) 3(
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    ))١١((  فضل التوحيدفضل التوحيد
  . )٢ (}ِليعبدوِن ِإالَّ واِإلنس الِْجن وما خلَقْت{: قال اهللا تعاىل 

  . )٣ (}الطَّاغُوت اللّه واجتِنبواْ اعبدواْ أَِن رسوالً أُمٍة كُلِّ ِفي بعثْنا ولَقَد{: وقال تعاىل 
من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلنـة  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن جابر رضي اهللا عنه، قال
  . )٤(أخرجه مسلم" ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار

تدري يا معاذ، أ: على محار فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب كنت رديف: "وعن معاذ بن جبل، رضي اهللا عنه، قال
حق اهللا على العباد أن يعبـدوه وال        : قال. اهللا ورسوله أعلم  : ما حق اهللا على العباد، وما حق العباد على اهللا؟ قلت          

  . )٥(متفق عليه" يشركوا به شيئاً، وحق العباد على اهللا أال يعذب من ال يشرك به شيئاً
   :الشرح

، والكفر بكل ما يعبد من دون اهللا تعاىل، وألجله خلق           التوحيد أعظم الطاعات وأساسها، وهو إفراد اهللا بالعبادة       
  . اهللا اجلن واإلنس وبعث النبيني عليهم السالم، وقد وعد اهللا من حققه باجلنة مهما بلغت ذنوبه

   :الفوائد
  .  فضل التوحيد وأنه أعظم أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار، وأنه شرط لدخول اجلنة-
  . ن واإلنس، وألجله بعث الرسل عليهم الصالة والسالم أنه الغاية من خلق اجل-
   

                                                           
 . ضل التوحيد وما يكفر من الذنوبف: كتاب التوحيد وشروحه، باب : انظر ) 1(
 . ٥٦: سورة الذاريات ، آية) 2(
 . ٣٦: سورة النحل ، آية ) 3(
 . ٩٣م ) 4(
 . ٣٠، م ) ٢٨٥٦ (٦/٥٨خ ) 5(
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  الشرك والترهيب منهالشرك والترهيب منه
  . )١ (}عِظيم الشرك لَظُلْم ِإنَّ{ : قال اهللا تعاىل 

  . )٢ (: }يشاء ِلمن دونَ ذَِلك ما ويغِفر ِبِه يشرك أَن يغِفر الَ اللّه ِإنَّ{وقال 
 }الْخاِسـِرين  ِمن ولَتكُونن عملُك لَيحبطَن لَِئن أَشركْت قَبِلك ِمن الَِّذين وِإلَى ِإلَيك وِحيأُ ولَقَد{: تعاىل وقال 

)٣( .  
من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً، دخل اجلنة : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن جابر رضي اهللا عنه، قال

  . )٤(أخرجه مسلم" دخل النارومن لقيه يشرك به شيئاً 
يا رسول اهللا، : اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا: "، قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن

الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم                 : وما هن؟ قال  
ومعـىن  .  ()٥(متفـق عليـه   " وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت   )  الفرار من اجليش عند لقاء الكفار      :أي(الزحف  
  ). املهلكات: املوبقات

يـا معـاذ،   : على محار فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب كنت رديف: "وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، قال
حق اهللا على العباد أن يعبدوه      : قال. اهللا ورسوله أعلم  : ؟ قلت أتدري ما حق اهللا على العباد، وما حق العباد على اهللا          

  .  )٦(متفق عليه" وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد على اهللا أال يعذب من ال يشرك به شيئاً
   :الشرح

هللا الشرك باهللا وهو تسوية غري اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا، أقبح الذنوب وأكربها على اإلطالق، ال يغفر ا                   
  . ملن مات عليه، بل هو خالد خملد يف النار لعظم جرمه يف حق اهللا سبحانه وتعاىل

   :الفوائد
  .  خطورة الشرك ووجوب احلذر منه-
  .  أن اهللا ال يغفره إال بالتوبة منه، فليس كغريه من الذنوب إن شاء اهللا غفره وإن شاء عذب صاحبه-

                                                           
 . ١٣: سورة لقمان، آية) 1(
 . ٤٨: سورة النساء، آية)2(
 . ٦٥: سورة الزمر، آية)3(
 . ٩٣م ) 4(
 . ٨٩، م)٢٧٦٦ (٥/٣٩٣خ ) 5(
 . ٣٠، م )٢٨٥٦ (٦/٥٨خ ) 6(
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   . أن من مات على الشرك فقد حبط وبطل عمله-
  .  أنه سبب اخللود يف النار-

  ))١١((  خطر الرياء وأنه من الشركخطر الرياء وأنه من الشرك
إذا مجع اهللا األولـني  : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عن أيب سعيد بن فضالة رضي اهللا عنه قال

ن عند غـري    من كان أشرك يف عمل عمله هللا أحداً فليطلب ثوابه م          : واآلخرين ليوم القيامة ليوم ال ريب فيه ناد مناد        
  . )٢(أخرجه الترمذي" اهللا، فإن اهللا أغىن الشركاء عن الشرك

وحنن نتذاكر املـسيح   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج علينا: "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
الـشرك  : البلى يا رسول اهللا، فق    : أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ فقلنا          : الدجال فقال 

  . )٣(رواه ابن ماجه" اخلفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر الرجل إليه
إن أول الناس يقـضى يـوم   : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

قاتلت فيك حىت استـشهدت،     : فيها؟ قال فما عملت   : القيامة عليه، رجل استشهد فأيت به، فعرفه نعمه فعرفها، قال         
جريء، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار، ورجـل               : كذبت، لكنك قاتلت ألن يقال    : قال

تعلمت العلم وعلمته وقرأت    : فما فعلت فيها؟ قال   : تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال          
هو قارئ، فقد قيل، مث أمر بـه        : عامل، وقرأت القرآن ليقال   : بت، ولكنك تعلمت العلم ليقال    كذ: فيك القرآن، قال  

فسحب على وجهه، حىت ألقي يف النار، ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به فعرفـه نعمـه                      
كـذبت،  : ت فيها لك، قـال    ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفق         : فما عملت فيها؟ قال   : فعرفها، قال 

  .  )٤(أخرجه مسلم" هو جواد، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار: ولكنك فعلت ليقال
   :الشرح

الرياء هو التصنع للخلق يف العبادات أو تزيينها هلم، عده الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الشرك وحذر أمته منه                    
  .  فيه وألنه مفسد لألعمال وحمبط هلاخلفائه على كثري ممن هو واقع

   :الفوائد

                                                           
: باب ما جاء يف الرياء، وباب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا، وشروح األربعـني              : ، شروح كتاب التوحيد   ٢١٤خمتصر منهاج القاصدين    ) 1(

 . ١احلديث
 . ٤٨٢وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .  وقال حسن غريب٣١٥٤ت ) 2(
 . ٢٦٠٧ وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٢٠٤جه ) 3(
 . ٢٣٨٢، ت بسياق أمت ١٩٠٥م ) 4(
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  .  يف خوف الرسول صلى اهللا عليه وسلم على الصحابة من الرياء تنبيه ملن هو دوم باحلذر الشديد منه-
  .  أن الرجل الصاحل قد يقع يف الرياء وهو ال يشعر-
  .  أن عمل املرائي مردود عليه وغري مقبول-
  .  الوعيد الشديد للمرائني-

  حكم تعليق التمائمحكم تعليق التمائم
 ِبرحمٍة أَرادِني ضرِه أَو كَاِشفَات هن هلْ ِبضر اللَّه أَرادِني ِإنْ اللَِّه دوِن تدعونَ ِمن ما أَفَرأَيتم قُلْ{: قال اهللا تعاىل

  . )١ (}الْمتوكِّلُونَ يتوكَّلُ علَيِه حسِبي اللَّه قُلْ رحمِتِه ممِسكَات هن هلْ
" من تعلق متيمة فـال أمت اهللا لـه  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال

  . )٣(من تعلق متيمة فقد أشرك: "ويف رواية .  )٢(أخرجه أمحد
  . )٤(أخرجه الترمذي"ئاً وكل إليهمن تعلق شي: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن عبد اهللا بن عكيم قال

إن الرقـى والتمـائم   : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
  . )٥(أخرجه أمحد وأبو داود" والتولة شرك

  ). شيء يصنعه املشعوذون يزعمون أنه حيبب املرأة لزوجها ويسمى العطف: والتولة(
   :الشرح
يمة هي ما يعلق على اإلنسان لدفع العني أو حنوها من خرز أو عظم أو حنومها، وتسمى احلرز أو احلجـاب،                     التم

فمن تعلق شيئاً من ذلك، أي علقها متعلقاً ا قلبه، فقد دعا عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أال يتم له ما أراد من                        
  . جلب اخلري أو دفع الضر، وتعليقها من الشرك

   :الفوائد
 أن من علق متيمة معتقداً أا تضر أو تنفع بنفسها فقد أشرك شركاً أكرب العتقاده الضر والنفع يف غـري اهللا، وإن                       -

  .  اعتقد أا سبب فقط فهو شرك أصغر

                                                           
 . ٣٨: سورة الزمر، آية) 1(
 . ٤١، انظر الدر النضيد للعصيمي ص )موارد (١٤١٣، حب ١٧٣٧٢حم ) 2(
 . ٤٩٢صححه األلباين يف الصحيحة ) 3(
 . ٧/٥٧٥ وحسنه األرناؤوط يف جامع األصول ١٨٧٣٦، حم ٢٠٧٢ت ) 4(
 . افقه الذهيب وصححه احلاكم وو٣٦١٤، حم ٣٨٨٣د ) 5(
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 ال جيوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، ألن الصحابة مل يفعلوه وألنه يكون وسيلة لتعليق غـريه والمتـهان                     -
  . القرآن

  .  يدخل يف ذلك تعليق خرقة أو حنوها يف السيارة أو وضع املصحف فيها لدفع العني-
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  حترمي إتيان الكهان واملنجمني والعرافنيحترمي إتيان الكهان واملنجمني والعرافني
  . )١ (}اللَّه ِإالَّ الْغيب واَألرِض السماواِت ِفي من يعلَم الَّ قُل{: قال اهللا تعاىل 

" من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلـة : "قال سلمو عليه اهللا صلى النيب عن بعض أزواج
  . )٢(أخرجه مسلم

من أتى كاهناً فصدقه مبا يقـول، أو  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  . )٣(ه أبو داودأخرج" أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأته يف دبرها فقد برئ مما أنزل على حممد

إم حيـدثونا   : ليسوا بشيء، فقالوا  : سأل رسول اهللا أناس عن الكهان فقال      : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
: أي( فيقرها تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلين:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال

  .  )٤(متفق عليه" ئة كذبةيف أذن وليه فيخلطون معها ما) يلقيها
   :الشرح

ال يعلمها غريه ال ملك مقرب وال نيب مرسل، فمن ادعـى             أنه   الغيب من األمور اليت اختص اهللا ا نفسه وأخرب        
علم الغيب فهو كاهن كاذب وإن صدق أحياناً، وال جيوز سؤاله أو الذهاب إليه، ومن ادعى علم الغيب أو اعتقد أن                     

  . )٥(هو كافر ألنه مكذب للقرآن والسنةخملوقاً يعلم الغيب ف
   :الفوائد

  .  حترمي إتيان الكهان والعرافني وهم من يدعي علم الغيب ومعرفة ما كان أو ما سيكون-
  .  أن الكاهن والعراف قد يصدق يف كلمة واحدة ولكن خيلطها مبائة كذبة-
  .  وأبراج احلظ يدخل يف الكهانة والتنجيم ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الفنجان-
  

                                                           
 . ٦٥: سورة النمل، آية)1(
 . ٢٢٣٠م ) 2(
 ). ٢/١٢٩٤املشكاة (إسناده صحيح : ، قال األلباين١٣٥، ت ٣٩٠٤د ) 3(
 . ٢٢٢٨، م )٥٧٦٢ (١٠/٢١٦خ ) 4(
 . ١/٤٠٠فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء : انظر) 5(
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  السحر والترهيب منهالسحر والترهيب منه
 يعلِّمـونَ  كَفَرواْ الشياِطني ولَـِكن كَفَر سلَيمانُ وما سلَيمانَ ملِْك علَى الشياِطني تتلُواْ ما واتبعواْ{: قال تعاىل 
رحالس اسا النملَى أُنِزلَ وِن علَكَياِبلَ الْمِبب ارها وتمو وتارماِن ولِّمعي ٍد ِمنى أَحتقُوالَ حا يمِإن نحةٌ ننفَـالَ  ِفت 

كْفُر١ (}ت( .  
  . }خالٍَق ِمن اآلِخرِة ِفي لَه اشتراه ما لَمِن عِلمواْ ولَقَد ينفَعهم والَ يضرهم ويتعلَّمونَ ما{: إىل قوله تعاىل 

  . )٢ (}أَتى حيثُ الساِحر يفِْلح وال{: قال تعاىل و
يا رسول اهللا وما : اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن

تيم، والتـويل يـوم    الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال الي              : هن؟ قال 
ومعـىن  .  ()٣(متفـق عليـه   " ، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت    )أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار      (الزحف  
  ). املهلكات: املوبقات
   :الشرح

السحر من كبائر الذنوب اليت توبق صاحبها ولكه يف الدنيا واآلخرة، والساحر الـذي يـستعني بالـشياطني                  
  . لعبادة من دون اهللا كافر مشرك، ال جيوز الذهاب إليه أو االستعانة بهويتقرب إليهم با

   :الفوائد
  .  حترمي السحر وأنه من الذنوب املهلكة-
  . وألنه ال يكون إال بعبادة الشياطني.  }تكْفُر فَالَ ِفتنةٌ نحن ِإنما{: ، لقوله تعاىل)٤( أنه من نواقض اإلسالم-
  . رة أو التعامل معهم حترمي الذهاب للسح-
  

                                                           
 . ١٠٢: سورة البقرة، آية)1(
 . ٦٩سورة طه، آية ) 2(
 . ٨٩، م )٣٧٦٦ (٥/٣٩٣خ )3(
 . ذكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب ضمن نواقض اإلسالم العشرة)4(
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  ))١١((  الرقيةالرقية
إن الرقى والتمـائم  : "يقول  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

  . )٢(أخرجه أبو داود" والتولة شرك
  ). نوع من السحر ويسمى العطف: والتولة(

.  )٣(متفق عليه" رخص يف الرقية من كل ذي محة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن: "عن عائشة رضي اهللا عنها
  ). هي مسوم العقارب وحنوها: واحلمة(

كان ينفث على نفسه يف املرض الـذي مـات فيـه     وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: "عن عائشة رضي اهللا عنها
  . )٤(متفق عليه" باملعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه ن، وأمسح بيد نفسه لربكتها

اللهم : "كان يعوذ بعض أهله، ميسح بيده اليمىن ويقول وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: " عائشة رضي اهللا عنهاعن
  . )٥(متفق عليه" رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقماً

   :الشرح
 –وهي مشروعة ونافعـة     ) العزمية(األمل، وتسمى   الرقية هي القراءة على املريض مع النفث أو املسح على موضع            

  .  إذا كانت من القرآن واألدعية الصحيحة اخلالية من الشرك واالستغاثة بغري اهللا–بإذن اهللا 
   :الفوائد

  .  مشروعية الرقية بالقرآن واألدعية املشروعة-
  .  حترمي الرقية بغري القرآن واألدعية الشرعية-
  . لى دعاء غري اهللا فهي شرك أكرب إن كانت الرقية تشتمل ع-
  .  يشرع لإلنسان أن يعوذ نفسه وال يلزم أن تكون من شخص آخر-

  

                                                           
 . ، وفتاوى الشيخ ابن عثيمني. . من الشرك لبس احللقة واخليط: باب ما جاء يف الرقى والتمائم وباب: شروح كتاب التوحيد: انظر )1(
 .  وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ٣٨٨٣د ) 2(
 . ٢١٩٦م ، )٥٧٤١ (١٠/٢٠٥خ ) 3(
 . ٢١٩٢، م )٥٧٣٥ (١٠/١٩٥خ ) 4(
 . ٢١٩١، م )٥٧٤٣ (١٠/٢٠٦خ )5(
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  حترمي احللف بغري اهللاحترمي احللف بغري اهللا
إن اهللا تعاىل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن : "قال:  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن
  . )١(ق عليهمتف"كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت
أخرجـه أبـو   " من حلف باألمانة فليس منا: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعن بريدة رضي اهللا عنه أن

  . )٢(داود
 ال حتلف بغري اهللا فإين مسعـت : ال والكعبة، فقال ابن عمر: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مسع رجالً يقول

  . )٣(أخرجه الترمذي" من حلف بغري اهللا كفر أو أشرك: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
   :الشرح

احللف من املخلوق بشيء تعظيم له، فال جيوز احللف إال باهللا، وقد عد الرسول صلى اهللا عليه وسلم احللف بغري                    
  . على من قالهاهللا شركاً ملا فيه من مساواة غري اهللا باهللا يف التعظيم ولو لفظاً، فالواجب احلذر من ذلك، واإلنكار 

   :الفوائد
  .  حترمي احللف بغري اهللا وأنه من الشرك األصغر الذي هو من أكرب الكبائر-
  .  حترمي احللف بالنيب والكعبة والشرف واحلياة وغريها من املخلوقات-
  .  ال جيوز احللف إال باهللا أو بأمسائه أو صفاته-

  

                                                           
  . ١٦٤٦، م )٦٦٤٦ (١١/٥٣٠خ )1(
 . ٦٢٠٣بإسناد صحيح وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : ، قال النووي٣٢٥٣د )2(
 . ٦٢٠٤، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٥٣٥ت ) 3(
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  ..))١١((  التطريالتطري
ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل الصاحل، : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أنس رضي اهللا عنه قال

  . )٢(متفق عليه" الكلمة احلسنة
  ). أي أن املرض ال ينتقل بطبعه ولكن اهللا هو الذي يقدر: ال عدوى(

  . )٣(أخرجه أبو داود" الطرية شرك: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن
   :الشرح

التطري هو التشاؤم بالطيور كالغراب أو البوم، أو بأمساء الناس أو خلقتهم أو حنو ذلك، فإذا عزم اإلنسان علـى                    
فعل مث رأى من هذه األشياء شيئاً فرده، فهذا هو التطري الذي هو من الشرك العتقاد الفاعل أن هلذه األشياء نـوع                      

أما الفأل فليس فيه تعلق للقلب بغري اهللا ولكن النفس          . لتوكل على اهللا  تصرف يف األمور من جلب الضر، وملنافاا ل       
  . تقوى وتنشط على مطلوا إذا رأت أو مسعت ما يسرها وهو من حسن الظن باهللا

   :الفوائد
  .  النهي عن التطري وهو ترك العمل تشاؤماً بطري أو حنوه-
  . النفع يف غري اهللا تعاىل أنه من الشرك إذا تسبب يف ترك العمل، العتقاد الضر و-
  .  استحباب التفاؤل ملا فيه من حسن الظن باهللا-

                                                           
 .  جاء يف التطري باب ما: شروح كتاب التوحيد : انظر ) 1(
 . ٢٢٢٤، م ٥٧٥٦ (١٠/٢١٤خ )2(
 . ٣٩١٠د )3(
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  اإلميان بالقدراإلميان بالقدر
بينما حنن جلوس عند النيب إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سـواد               : "عن عمر رضي اهللا عنه قال     

فأسند ركبتيه إىل ركبتيـه   وسلم عليه اهللا صلى النيب الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل
اإلسالم أن تشهد أن ال إلـه إال اهللا         : فقال رسول اهللا  . يا حممد أخربين عن اإلسالم    : ووضع كفيه على فخذيه وقال    

: قـال . وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليـه سـبيالً                 
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله واليـوم         : قال. فأخربين عن اإلميان  : قال. له ويصدقه فعجبنا له يسأ  . صدقت

أن تعبد اهللا كأنك تراه فـإن مل        : قال. فأخربين عن اإلحسان  : قال. صدقت: قال. اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره    
فأخربين عن أماراا،   : قال. ن السائل ما املسؤول عنها بأعلم م    : قال. فأخربين عن الساعة  : قال. تكن تراه فإنه يراك   

يـا  : أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان، مث انطلق، فلبثت ملياً، مث قال يل         : قال
  . )١(أخرجه مسلم" فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: اهللا ورسوله أعلم، قال: عمر أتدري من السائل؟ قلت

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: " بن عمرو رضي اهللا عنهما قالعن عبد اهللا
  . )٢(أخرجه مسلم"وكان عرشه على املاء: "أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، قال

   :الشرح
أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما       من أصول اإلميان اإلميان بالقضاء والقدر فال يكون الشخص مسلماً حىت يؤمن ب            
  . أخطأه مل يكن ليصيبه، وأن كل ما حيدث فإن اهللا قد علمه وكتبه عنده وشاءه وخلقه

   :الفوائد
  .  إثبات القدر وأن كل شيء حيدث فهو بقدر اهللا-
  .  وجوب اإلميان بالقدر وأنه من أصول اإلميان-
   

                                                           
 . ٨م ) 1(
 . ٤٧٩٧م ) 2(
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  ))١١((التوكل على اهللالتوكل على اهللا
  . )٢ (}حسبه فَهو اللَِّه علَى كَّلْيتو ومن{: قال تعاىل 

  . )٣ (}الْمؤِمنونَ فَلْيتوكَِّل وعلَى اللِّه{: وقال تعاىل 
عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهط : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن

إذ رفـع يل    .  النيب ومعه الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحد       و) أي عدد قليل من الناس، من الثالثة إىل التسعة        (
هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل يل هذه أمتـك ومعهـم              : سواد عظيم فظننت أم أميت، فقيل يل      

: مث ض فدخل مرتله، فخاض الناس يف أولئك، فقال بعـضهم          . سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب       
فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم فلم يـشركوا  : ، وقال بعضهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول م الذين صحبوافلعله

هم الذين ال يسترقون وال : فأخربوه، فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول باهللا شيئاً، وذكروا أشياء، فخرج عليهم
  . )٤("يكتوون وال يتطريون وعلى رم يتوكلون

   :الشرح
لتوكل من أجل العبادات القلبية، ومعناه اعتماد القلب على اهللا وتفويض األمور إليه مع اختاذ األسباب الشرعية،                 ا

  . امتدح اهللا املتكلني ووعدهم باجلزاء احلسن
   :الفوائد

  .  مرتلة التوكل وأنه من أجل العبادات-
  .  أن حتقيقه سبب لدخول اجلنة بغري حساب-
   

                                                           
 . باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب ،شروح كتاب التوحيد: انظر ) 1(
  . ٣: آية ،سورة الطالق) 2(
 . ١٣: آية ،سورة التغابن) 3(
 . ١٩٩/ ١م ،)٥٢٧٠(١٩٩/ ٤خ ) 4(
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  ))١١((  السالمالسالم
،  )٢ (}أَهِلهـا  علَـى  تستأِْنسوا وتـسلِّموا  حتى بيوِتكُم غَير بيوتا تدخلُوا ال الَِّذين آمنوا أَيها يا{:  تعاىلقال اهللا

  ). تستأذنوا:  ومعىن تستأنسوا أي (
  . )٣ (}مباركَةً اللَِّه ِعنِد من تِحيةً{: وقال تعاىل

أي اإلسـالم   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن رجالً سأل: رو بن العاص رضي اهللا عنهماعن عبد اهللا بن عم
  . )٤ (متفق عليه" تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف " قال:خري؟ 

بـاع  بعيادة املريض، وات: بسبع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرنا: "وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال
  . )٥ (متفق عليه" اجلنائز، وتشميت العاطس ونصر الضعيف، وعون املظلوم، وإفشاء السالم، وإبرار املقسم

  . أي فعل ما أقسم عليه ليكون باراً: ومعىن إبرار املقسم. أي قول يرمحك اهللا: ومعىن تشميت العاطس
ال تدخلوا اجلنة حـىت تؤمنـوا، وال   : " موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . )٦ (رواه مسلم"تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
   :الشرح

السالم شعرية من شعائر أهل اإلسالم املباركة، جعلها اهللا حتيتهم فيما بينهم وجعلها من حقوق املـسلم علـى                   
 صلى اهللا عليه وسلم أن إفشاءها من أسباب بث احملبة بني املسلمني واليت هي سبب لـدخول                  أخيه، وأخرب الرسول  

  .  اجلنة
   :الفوائد

  .   فضل السالم حيث إنه حتية من عند اهللا مباركة-
  .  أنه سبب للمحبة بني املؤمنني اليت هي سبب لدخول اجلنة-
  . ملسلمني استحباب إلقاء السالم على من عرفت ومن مل تعرف من ا-

  

                                                           
  . ٣٥٠األذكار ،١١/٣فتح الباري ،٢/٤٠٦زاد املعاد ،٢/١٣٠بدائع الفوائد ،١/٣٣٢رعية انظر اآلداب الش) 1(
 . ٢٧: آية ،سورة النور) 2(
 . ٦١: آية ،سورة النور)3(
 . ٥١٩٤د، ٣٩م ، )٦٢٣٦ (١١/٢١خ ) 4(
 . ٢٠٦٦م ،)٦٢٣٥ (١١/١٨و ) ١٢٣٩(٣/١١٢خ )5(
 . ٢٦٨٨ت،٥١٩٣د،٥٤م ) 6(
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  صفة السالمصفة السالم
اذهب فسلم : ملا خلق اهللا آدم عليه السالم قال: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن

: فقالوا. السالم عليكم :  فاستمع ما حييونك فإا حتيتك وحتية ذريتك فقال        – نفر من املالئكة جلوس      –على أولئك   
  . )١ (متفق عليه" ورمحة اهللا: ادوهالسالم عليك ورمحة اهللا، فز

. فرد عليه مث جلس. السالم عليكم: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب جاء رجل إىل: وعن عمران بن حصني قال
السالم عليكم ورمحة اهللا، : ، مث جاء آخر فقال)له عشر حسنات كتب: أي(عشر :  وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال

: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، فرد عليه فجلـس، فقـال  : مث جاء آخر فقال. رونعش: فرد عليه فجلس، فقال  
  .  )٢ (رواه أبو داود والترمذي" ثالثون
   :الشرح

وأخرب أن اهللا شرعها آلدم عليه السالم وذريته،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول السالم يف اإلسالم له صيغة سنها
يكم ورمحة اهللا وبركاته، وهذا هو األفضل، فإن اقتصر على الـسالم علـيكم، أو               السالم عل : وهي أن يقول املسلم   

أن من أتى بالصيغة الكاملة للـسالم فلـه    وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول السالم عليكم ورمحة اهللا فيكفي، وأخرب
  . ثالثون حسنة

   :الفوائد
  . السالم عليكم:  أن صيغة السالم املسنون هي-
  . ورمحة اهللا وبركاته فهو األفضل:  اهللا فهو أفضل، فإن زاد إن زاد ورمحة-
  .  وجوب رد السالم مبثله واستحباب الزيادة، وال يكفي الرد بأهال أو مرحبا وحنومها-

                                                           
  ).٢٨٤١(، م )٦٢٢٧ (١١/٣خ ) 1(
 . إسناده قوي: ١١/٥: قال احلافظ يف الفتح. حسن صحيح غريب من هذا الوجه:  وقال٢٦٨٩، ت ٥١٩٥د ) 2(
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  من آداب السالممن آداب السالم
  :  السالم إذا دخل بيته–أ 

 إذا دخلت على أهلـك  يا بين: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يل: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
  . )١ (أخرجه الترمذي" فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك

  :  السالم على الصبيان-ب
متفق " يفعله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال"عن أنس رضي اهللا عنه 

  . )٢ (عليه
   :الشرح

ن ذلك استحباب السالم على األهل عند دخول البيت ملا فيه من للسالم آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها، فم
الربكة باستفتاح لقائهم ذه السنة املباركة، ومن آدابه السالم على األطفال ملا فيه من التواضع هلم وتعليمهم سنة 

  . السالم
   :الفوائد

  .  استحباب السالم على األهل إذا دخل الرجل بيته-
  .  صبيان ملا يف ذلك من التواضع وتعليمهم سنة السالم استحباب السالم على ال-

                                                           
 .  وذكر أن احلافظ قوي احلديث٦٢حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف الكلم الطيب رقم :  وقال٢٦٩٨ت ) 1(
 . ٢٦٩٦، ت ٥٢٠٢، د ٢١٦٨، م ) ٦٢٤٧ (١١/٣٢خ ) 2(
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  حترمي ابتداء الكفار بالسالمحترمي ابتداء الكفار بالسالم
ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالـسالم،  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )١ (أخرجه مسلم" وإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه
: إذا سلم عليكم أهل الكتـاب فقولـوا  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  اهللا عنه قالوعن أنس رضي

  . )٢ (متفق عليه" وعليكم
 عبـدة  –مر على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن"وعن أسامة بن زيد 

  . )٣ (ق عليهمتف"  وسلم عليه اهللا صلى النيب  فسلم عليهم–األوثان 
   :الشرح

 نالسالم حتية املسلمني فيه إكرام للمسلم عليه، فال جيوز ابتداء الكفار بالسالم ملا فيه من اإلكرام هلـم، لكـن إ                    
  . سلموا علينا فنرد عليهم

   :الفوائد
  . )٤ (وعليكم:  حترمي ابتداء الكفار بالسالم، وإذا سلموا علينا فنقول-
  .  وكفار فيجوز إلقاء السالم على اموعة إذا كان يف الس مسلمون-
   

                                                           
 . ٥٢٠٥، د ٢٧٠٠، ت ٢١٦٧م ) 1(
 . ٣٣٠١، ت ٥٢٠٧، د ٢١٦٣، م ) ٦٢٥٨ (١١/٤٢خ ) 2(
 . ٢٧٠٢، ت ١٧٩٨، م )٦٢٥٤ (١١/٣٨خ) 3(
 . ١٧/٨٩، والتمهيد ٣/٣٣، فتاوى ٢/٤٢٤زاد املعاد : وعليكم السالم، انظر: من العلماء من يرى أم إذا أفصحوا بالسالم فريد عليهم) 4(
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  من آداب السالممن آداب السالم
يسلم الراكب على املاشي واملاشي على القاعد والقليل علـى          : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال         

  ". والصغري على الكبري: " ويف رواية البخاري )١ (متفق عليه" الكثري
إن أوىل الناس باهللا من بدأهم : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: ه قالوعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عن

  . )٢ (أخرجه أبو داود والترمذي" بالسالم
فسلم  وسلم عليه اهللا صلى النيب جاء فصلى، مث جاء إىل"عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديث املسئ صالته أنه 

فرجع فصلى مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، حـىت             فرد عليه السالم فقال ارجع فصل فإنك مل تصل،          
  . )٣ (متفق عليه" فعل ذلك ثالث مرات

إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فـإن  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن
  . )٤ (ودأخرجه أبو دا" حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر مث لقيه فليسلم عليه

إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم، فإن : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن
  . )٥ (أخرجه أبو داود والترمذي" بدا له أن جيلس فليجلس، مث إذا قام فليسلم فليست األوىل بأحق من اآلخرة

   :الشرح
صلى اهللا عليه وسلم أن يسلم الراكب على املاشي ملا يف ذلـك مـن              من آداب السالم وسنته اليت سنها الرسول        

التواضع له وتطييب خاطره، ويسلم املاشي على القاعد، والقليل على الكثري، والصغري على الكبري ملا له مـن حـق                    
ري، ويـستحب أيـضاً     التوقري، فإذا التقى املسلمان فإن أقرما إىل اهللا الذي يبدأ بالسالم ألنه كان سباقاً إىل فعل اخل                

تكرار السالم إذا فارق املسلم أخاه مث لقيه ولو كانت املدة قصرية، وكما يستحب ملن أتى جملساً أن يـسلم عنـد                      
  . قدومه، وكذلك يستحب السالم عند االنصراف

   :الفوائد
  . ى الكبريأن السنة أن يسلم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد والقليل على الكثري والصغري عل -

                                                           
 . ٢٧٠٣ ، ت٥١٩٨، د ٢١٦٠، م )٦٢٣٤ (١١/١٦خ ) 1(
الكلم الطيب رقم   (سنده صحيح   :  وقال حديث حسن، قال األلباين     ٢٦٩٤بإسناد جيد، ت    : ٣٢٦، قال النووي يف رياض الصاحلني       ٥١٩٧د  ) 2(

١٩٨ .( 
 . ٢٦٩٢، ت ٣٩٧، م ) ٦٢٥١ (١١/٣٦و ) ٧٥٧ (٢/٢٣٧خ ) 3(
 . ٧٨٩ وصحيح اجلامع ١٨٦، وصححه األلباين الصحيحة ٥٢٠٠د ) 4(
 . ٤٠٠ وقال حديث حسن، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٧٠٦ت ، ٥٢٠٨د ) 5(
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  . استحباب إلقاء السالم إذا تفرق املسلمان مث التقيا ولو قصر الفصل وتكرر ذلك -
  . استحباب السالم عند القيام من الس ووجود رده -
  

  استحباب املصافحةاستحباب املصافحة
أخرجـه  "نعم: ؟ قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أكانت املصافحة يف أصحاب: قلت ألنس: عن قتادة قال

  . )١ (يالبخار
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن الرباء رضي اهللا عنه قال

  . )٢ (أخرجه أبو داود" هلما قبل أن يفترقا
   :الشرح

ـ                    صحابة من األمور اليت تقوي احملبة بني املسلمني املصافحة باليد إذا التقى املسلمان، وقد كان هذا من هـدي ال
رضوان اهللا تعاىل عليهم، وأخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم جبزاء املسلمني إذا التقيا فتصافحا وأن يغفر هلما قبل أن                    

  . يفترقا
   :الفوائد

  . استحباب املصافحة وأا من هدي الصحابة رضي اهللا عنهم -
  . عظم ثواب املسلمني إذا التقيا فتصافحا -
   

                                                           
 ). ٦٢٦٣ (١١/٥٤خ ) 1(
 . ٥٧٧٧، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٥٢١٢د ) 2(
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  ))١١((  الدعاءالدعاء
  . )٢ (}لَكُم أَستِجب ادعوِني ربكُم وقَالَ{: تعاىل قال اهللا 

  . )٣ (}دعاِن ِإذَا الداِع دعوةَ أُِجيب قَِريب فَِإني عني سأَلَك ِعباِدي وِإذَا{: وقال تعاىل
أخرجـه  " و العبادةالدعاء ه: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال

  . )٤ (أبو داود والترمذي
أخرجـه  "أفضل العبادة الـدعاء : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول : قال: "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  . )٥ (احلاكم
ال يرد القضاء إال الـدعاء وال  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال

  . )٦ (أخرجه الترمذي" يف العمر إال الربيزيد 
أخرجـه  " من مل يسأل اهللا يغضب عليـه : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )٧ (الترمذي
   :الشرح

 إىل ما   الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها وهي الذل واخلضوع واالفتقار إىل اهللا تعاىل، باإلضافة               
فيه من التعرض لرمحة اهللا وفضله، فلذلك كان الدعاء أفضل العبادة وما من عبادة إال وهي متـضمنة للـدعاء، واهللا                  

  . سبحانه حيب من يدعوه ويلح يف دعائه ويظهر االفتقار إليه
   :الفوائد

  . ظم فيهاعظم مرتلة الدعاء حيث عده الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو العبادة، أي الركن األع -
  . أنه أفضل العبادة ملا فيه من ذكر اهللا وااللتجاء والرغبة إليه، واالعتماد عليه وإظهار االفتقار إليه تعاىل -
  . أن الدعاء عبادة ال جيوز صرفها لغري اهللا، ومن صرفها لغري اهللا فقد أشرك -
  . )١ (أن اهللا جعله سبباً لتبديل القضاء، وهو من القضاء -

                                                           
 . ، الوابل الصيب٢/٩٣، فتاوى الشيخ ابن عثيمني ٩، واجلواب الكايف)احلديث العاشر(جامع العلوم واحلكم : انظر) 1(
 . ٦٠: سورة غافر، آية) 2(
 . ١٨٦: سورة البقرة، آية) 3(
 . ٣٤٠٧، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٨٧٣حديث حسن صحيح، جه : ، وقال٢٩٦٩، ت ١٤٧٩د ) 4(
 . ١١٢٢وصححه وأقره الذهيب، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) 5(
 . ٧٦٨٧، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢١٣٩ت ) 6(
 . ٤/١٦٦ وحسنه حمقق جامع األصول ٢٤١٨األلباين يف صحيح اجلامع ، وصححه ٣٨٧٢، جه ٣٣٧٣ت ) 7(
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  .  ملن يدعوه وغضبه على من مل يدعه حمبة اهللا-
  . . ))٢٢((  من آداب الدعاءمن آداب الدعاء

  . )٣ (}خِفيا ِنداء ربه نادى ِإذْ{: قال اهللا تعاىل عن زكريا عليه السالم
  . )٤ (}الْمعتِدين يِحب الَ ِإنه تضرعا وخفْيةً ربكُم ادعواْ{: وقال تعاىل 

يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع مـا   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: "ا قالتعن عائشة رضي اهللا عنه
  . )٥ (أخرجه أبو داود" سوى ذلك

ال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا علـى  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن جابر رضي اهللا عنه قال
  . )٦ (رواه مسلم"  لكمأموالكم ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب

اللهم اغفر : إذا دعا أحدكم فال يقل: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )٧ (متفق عليه" يل إن شئت، ارزقين إن شئت، وليعزم املسألة، إنه يفعل ما يشاء ال مكره له

  ).  اإلجابةأي ليجزم يف طلبه ويتيقن: ومعىن ليعزم املسألة(
   :الشرح

الدعاء عبادة عظيمة شرع اهللا هلا آداباً تقرب الداعي إىل اهللا وجتعله أحرى باإلجابة، ينبغي للداعي احلرص عليها                  
فمن ذلك خفض الصوت ملا فيه من اخلشوع والتذلل، واختيار اجلوامع من الدعاء وهو الكالم القليل الذي يـشمل                   

أن يتجنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله ألنه قد يوافق ساعة إجابة فيـستجاب              اخلري الكثري، كذلك على املسلم      
  .  له، ومن األمور اليت ينبغي جتنبها يف الدعاء تعليقه باملشيئة ملا يف ذلك من إظهار االستغناء وعدم اإلحلاح يف الطلب

   :الفوائد
  . استحباب خفض الصوت يف الدعاء ملا فيه من التذلل واخلشوع هللا -
  . استحباب الدعاء جبوامع الكالم، وهو الذي جيمع اخلري الكثري يف كلمات قليلة -
  . التحذير من دعاء اإلنسان على نفسه أو ماله أو ولده -

                                                                                                                                                                                                                       
 . ٦/٢٨٩، حتفة األحوذي ٦/٢٤٩انظر توضيح األحكام ) 1(
 . ٢/٢٧٢، اآلداب الشرعية ٥٦٣، األذكار ٢/٦٩١، مشكاة املصابيح ٤٧٥رياض الصاحلني ) 2(
 . ٣: سورة مرمي، آية) 3(
 . ٥٥: سورة األعراف، آية) 4(
 ). ٤٣١رياض الصاحلني (بإسناد جيد : قال النووي، ١٤٨٢د ) 5(
 . ٣٠٠٩م ) 6(
 . ٢٦٧٨، م )٦٣٣٩ (١١/١٣٩خ ) 7(
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  . )١ (وجوب اجلزم يف الدعاء وعدم تعليقه باملشيئة ألن ذلك يشعر بعدم اهتمامه باملطلوب وضعف االفتقار إىل اهللا -

                                                           
 حيث نقل عن ابـن      ١١/١٣٩باب قول اللهم اغفر يل إن شئت، وفتح الباري          : ، وشروح كتاب التوحيد   ٩١،  ١/٩٠فتاوى ابن عثيمني    : انظر) 1(

 . هية بداللة حديث االستخارةعبد الرب عدم اجلواز، قال هو الظاهر مث رجح الكرا
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  غيبغيبالدعاء بظهر الالدعاء بظهر ال
 ِفي تجعلْ وال ِباِإلمياِن سبقُونا الَِّذين لَنا وِإلخواِننا اغِْفر ربنا يقُولُونَ بعِدِهم ِمن جاؤوا والَِّذين{: قال اهللا تعاىل 

ا ِغالقُلُوِبن وا لِّلَِّذيننا{: ،  وقال إخباراً عن إبراهيم عليه السالم)١ (}آمنباغِْف رِلي ر ياِلدِلوو ِمِننيؤِللْمو موي   قُـومي
اب٢ (}الِْحس( .  

  . )٣ (}والْمؤِمناِت وِللْمؤِمِنني بيِتي مؤِمنا دخلَ وِلمن وِلواِلدي ِلي اغِْفر رب{: وقال تعاىل عن نوح عليه السالم
  . )٤ (}والْمؤِمناِت ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني واستغِفر{: وقال تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم
ما من عبد مسلم يدعو ألخيـه  : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه مسع

  . )٥ (أخرجه مسلم" ولك مبثل: بظهر الغيب إال قال امللك
دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه : "كان يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويف رواية أن

  ". آمني ولك مبثل: ملك مؤكل كلما دعا ألخيه خبري قال امللك املوكل به
   :الشرح

الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو املسلم ألخيه املسلم يف غيبته، وهذه سنة حسنة درج عليها األنبياء والصاحلون،                  
م املؤمنني اخلري، ويدعون هلم حال غيبتهم عندما يدعون ألنفسهم، وملا يف ذلك من احملبة للمؤمنني                فهم حيبون إلخوا  

  . وإرادة اخلري هلم واإلخالص هللا يف ذلك فإن املالئكة تؤمن على الدعاء، وتدعو للداعي مبثل ما دعا ألخيه
   :الفوائد

  . ء والصاحلنيفضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب وأنه من عمل األنبيا -
  . أنه أقرب لالستجابة لتحقيق اإلخالص فيه هللا واحملبة للمؤمنني، ولتأمني امللك عليه -
   

                                                           
 . ١٠: سورة احلشر، آية) 1(
 . ٤١: سورة إبراهيم، آية)2(
 . ٢٨: سورة نوح، آية)3(
 . ١٩: سورة حممد، آية)4(
 . ٢٧٣٢م ) 5(
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  ))١١((  أوقات إجابة الدعاءأوقات إجابة الدعاء
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )٢ (أخرجه مسلم" فأكثروا الدعاء
أخرجـه  " الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أنس رضي اهللا عنه قال

  . )٣ (الترمذي
 – أو قلما تردان –ثنتان ال تردان : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال
  . )٤ (أخرجه أبو داود" عضهم بعضاًالدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم ب

يرتل ربنا تبارك وتعاىل يف كل ليلـة إىل  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن
من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر          : السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول       

  . )٥ (أخرجه مسلم" له
إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجـل  : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عن جابر رضي اهللا عنه قال

  . )٦ (أخرجه مسلم"مسلم يسأل اهللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة
   :الشرح

لم احلرص على اغتنامها واإلكثار فيها من الدعاء،        للدعاء أوقات ترجى فيها اإلجابة أكثر من غريها، ينبغي للمس         
وقت السجود حيث املسلم أقرب ما يكون من ربه، وما بني األذان واإلقامة حيث يكـون املـسلم يف                   : فمن ذلك 

  . انتظار الصالة، وعند مالقاة األعداء يف احلرب، ويف آخر الليل حيث يرتل ربنا عز وجل فيه كل ليلة
   :الفوائد

  . أوقاتاً ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غريهاأن هناك  -
  . احلث على اغتنام هذه األوقات واحلرص على كثرة الدعاء فيها -
  . يف السجود وبني األذان واإلقامة، ويف آخر الليل، وعند لقاء العدو يف احلرب: من هذه األوقات -

                                                           
 . ٢/٥١٣، غذاء األلباب ٦/٤٣٢توضيح األحكام ) 1(
 . ١١٣٧ ن، ٨٧٥، د ٤٨٢م ) 2(
 . ٣٤٠٨جلامع ، وصححه األلباين يف صحيح ا٥٢١، د ٢١٢ت ) 3(
 . ٣٠٧٩بإسناد صحيح وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : ٣٠٣، قال النووي يف األذكار ٢٥٤٠د ) 4(
 . ٧٥٨م ) 5(
 . ٧٥٧م ) 6(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٦٠ [
com.IslamWay.WWW  

  

٦٠

  
  

  ))١١((  موانع إجابة الدعاءموانع إجابة الدعاء
ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )٢ (متفق عليه" قطيعة رحم، مامل يستعجل
ما على األرض مسلم يدعو اهللا : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن

، ويف  )٣ (أخرجه الترمذي " السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم        تعاىل بدعوة إال آتاه اهللا إياها أو صرف عنه من           
  ". أو يدخر له من األجر مثلها: "رواية

إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبـاً،  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
: ، وقال تعاىل}صاِلحا واعملُوا الطَّيباِت ِمن كُلُوا الرسلُ أَيها يا{: ىلوإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعا

يا : ، مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء}رزقْناكُم ما طَيباِت ِمن كُلُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا{
  . )٤ (أخرجه مسلم"ام، وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأىن يستجاب لهرب، يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حر

والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف، ولتنـهون  : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب وعن حذيفة رضي اهللا عنه عن
   .)٥ (أخرجه الترمذي"عن املنكر، أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً منه، مث تدعونه فال يستجاب لكم

   :الشرح
للدعاء موانع متنع اإلجابة ينبغي للمسلم جتنبها حىت يكون دعاؤه أقرب لإلجابة، لكن ال يلزم من عـدم حتقـق                    
املطلوب أن الدعاء مل يستجب، بل إن اهللا وهو العليم مبا يصلح الناس قد يدخرها لصاحبها يوم القيامة، أو يـصرف                     

  . ال ييأس من اإلجابة حىت لو مل يتحقق ما يريدعنه من السوء مثلها، فينبغي للمسلم إذا دعا أ
   :الفوائد

  . أن أكل احلرام ولبس احلرام من موانع اإلجابة -
  . أن االستعجال يف طلب إجابة الدعاء مينع اإلجابة ألنه نوع من القنوط من رمحة اهللا -

                                                           
 . شروح األربعني النووية، احلديث العاشر: انظر) 1(
 . ٣٨٩٨، جه ١٤٨٤، د٣٣٨٧، ت ٢٧٣٥، م)٦٣٤٠ (١١/١٤٠خ ) 2(
 . ٥٦٣٧ صحيح اجلامع ، وحسنه األلباين يف٣٥٧٣ت ) 3(
 . ٢٩٨٩، ت ١٠١٥م ) 4(
 . ٧٠٧٠، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٢١٦٩ت ) 5(
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  . أنه ال يلزم من إجابة الداعي حتقيق ما طلبه -
  .  أو قطيعة رحمأنه ال يستجاب للداعي بإمث -
  .  أن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب ملنع إجابة الدعاء-

  
    من أحكام الطهارةمن أحكام الطهارة

  : املاء طهور ال ينجسه شيء 
يا رسول اهللا إنا نركـب  : فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سأل رجل:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

هـو  : " وسلم عليه اهللا صلى النيب ن توضأنا منه عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقالالبحر ومعنا القليل من املاء فإ
  . )١ (أخرجه أبو داود والترمذي" الطهور ماؤه احلل ميتته

 وهي بئر يلقى فيها احلـيض       –يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة        :  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال         
  . )٢ (أخرجه أبو داود والترمذي" املاء طهور ال ينجسه شيء:  " فقال –والننت وحلوم الكالب 

   :الشرح
املاء يف األصل طاهر يف نفسه مطهر لغريه ولو تغري بطاهر، وهو يدفع النجاسة عن نفسه، ال خيرج عـن هـذا                      

  . الطهارة بهالوصف إال أن وقعت فيه جناسة أثرت فيه فغريت طعمه أو رحيه أو لونه، فعند ذلك يكون جنساً ال جتوز 
   :الفوائد

  . )٣ (أن األصل يف املاء الطهارة ولو وقعت فيه النجاسة، ما مل يتغري طعمه أو لونه أو رحيه -
  . طهارة ماء البحر وجواز التطهر به -
   

                                                           
 . ٩، وصححه األلباين يف إرواء الغليل ٦٦، ت ٨٣د ) 1(
 . ١٤ ، وصححه األلباين يف إرواء الغليل٦٩، ت ٦٦د ) 2(
 . تنجس املاء إذا تغري أحد أوصافه بنجاسة فيه جممع عليه) 3(
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٦٢

  من أحكام الطهارةمن أحكام الطهارة
  : النجاسات وكيف تزال

إذا وطئ أحدكم بنعلـه األذى فـإن   : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )١ (أخرجه أبو داود" التراب له طهور

 وسلم عليه اهللا صلى النيب جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد، فزجره الناس، فنهاهم: "عن أنس رضي اهللا عنه قال
   .)٢ (متفق عليه" بذنوب من ماء فأهريق عليه وسلم عليه اهللا صلى النيب ، فلما قضى بوله أمر

أي البنـت  (يغسل من بول اجلاريـة  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب السمح رضي اهللا عنه قال
  . )٣ (أخرجه أبو داود" ويرش من بول الغالم) الصغرية

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )٤ ("فلريقه: "أخرجه مسلم، ويف لفظ" له سبع مرات أوالهن بالترابأن يغس

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول كنت رجالً مذاء فاستحييت أن أسأل: "عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
  . )٥ (متفق عليه" اغسل ذكرك وتوضأ: ملكان ابنته مين، فأمرت املقداد ابن األسود فسأله، فقال وسلم
   :الشرح

حكم الشرع بنجاسة بعض األشياء إما لضررها أو لقذارا أو غري ذلك من احلكم اليت يعلمها اهللا، والترته عنها                   
  . شرط للصالة، وقد تتبعها العلماء يف كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وذكروها بأدلتها ليتحرز منها املسلم

   :الفوائد
  . جناسة بول اآلدمي وغائطه -
  .   يف إزالة النجاسة هو املاء، ويكفي لتطهري النعل دلكها باألرضأن األصل -
  . التخفيف يف بول الغالم الصغري الذي مل يأكل الطعام، حيث يكفي فيه الرش باملاء بدون غسل -
  . جناسة سؤر الكلب، ووجوب غسل ما ولغ فيه، سبع مرات أوالهن بالتراب -
  . رشه باملاء جناسة املذي، إال أنه يكفي يف طهارته -

                                                           
 . ٨٣٣ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٨٩ د) 1(
 . ٢٨٥، م )٢٢١ (١/٣٢٤خ ) 2(
 . ٣٧٦د ) 3(
 . ٢٧٩، م )١٧٢ (١/٢٧٤خ) 4(
  . ٣٠٣، م )٢٦٩ (١/٣٧٩خ) 5(
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٦٣

  
  من أحكام الدممن أحكام الدم

 أَو مـسفُوحا  دما أَو يكُونَ ميتةً أَن ِإالَّ يطْعمه طَاِعٍم علَى محرما ِإلَي أُوِحي ما أَِجد ِفي الَّ قُل{: قال اهللا تعاىل 
مِخِرتيٍر لَح هفَِإن س١ (}ِرج( .  

حتته : "، قال يف دم احليض يصيب الثوب  وسلم عليه اهللا صلى النيب نعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أ
  . )٢ (متفق عليه" مث تقرصه باملاء مث تنضحه مث تصلي فيه
: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتان: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
  . )٣ (أخرجه أمحد" د والطحالفاجلراد واحلوت، وأما الدمان فالكب

   :الشرح
  . الدم يف الشريعة أنواع فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو جنس، ومعرفة أحكامه مما حيتاجه املسلم يف أوقات كثرية

   :الفوائد
  . )٤ (جناسة الدم املسفوح وهو ما خيرج من الذبيحة عند ذحبها أما الدم الباقي يف اللحم فإنه طاهر -
  . حليضجناسة دم ا -
  . طهارة دم السمك -

  

                                                           
 . ١٤٥: سورة األنعام، آية)1(
 . ٢٩١، م )٢٢٧ (١/٣٣٠خ) 2(
 . ٥٧١٧حم ) 3(
 . ١/٢٦٠الطهارة ) ٤: (فتاوى الشيخ ابن عثيمني: انظر) 4(
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٦٤

  من أحكام اآلنيةمن أحكام اآلنية
أخرجـه  " إذا دبغ اإلهاب فقد طهـر : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال

  . )١ (مسلم
" وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: "عن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه 

  . )٢ (عليهمتفق 
: يا رسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل يف آنيتهم، فقال           : قلت: عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال       

  . )٣ (متفق عليه" إن وجدمت غريها فال تأكلوا فيها، وإن مل جتدوا فاغسلوها مث كلوا فيها"
   :الشرح

 إىل جلود احليوانـات بعـد       – كثرياً   – وحيتاج الناس فيها     اآلنية هي األوعية اليت يوضع فيها األكل أو الشراب،        
ومن تيسريه على املسلمني أن أباح هلم عند احلاجة اسـتعمال أواين  . دبغها، فمن رمحة اهللا أن جعل دباغها مطهراً هلا    

  . املشركني ما مل تعلم جناستها
   :الفوائد

  . )٤ (طهارة جلود ما يؤكل حلمه بعد دباغه -
  .  من آنية املشركني واألكل فيها ما مل تعلم جناستهاجواز التطهر -

                                                           
 . ٣٦٦م ) 1(
 . ٦٨٢، م )٣٤٤(١/٤٧٧خ) 2(
 . ١٩٣٠، م )٥٤٩٦ (٩/٦٢٢خ) 3(
 . ١/٧٥شرح املمتع : انظر . من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهراً يف احلياة بالدباغ) 4(
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٦٥

  مسائل يف الطهارةمسائل يف الطهارة
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )١ (متفق عليه" قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثاً، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  هريرة رضي اهللا عنه قالعن أيب

  . متفق عليه" جيري مث يغتسل فيه
  . )٢ ("ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب:  "ويف رواية 

إذا وقع الـذباب يف إنـاء أحـدكم    : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )٣ (أخرجه البخاري" فليغمسه كله مث ليرتعه، فإن يف أحد جناحيه شفاء واآلخر داء

   :الشرح
يف هذه األحاديث بعض األحكام اليت تتعلق باملاء، واآلداب اليت يشرع للمسلم العمل ا للمحافظة على املـاء                  

  طاهراً نظيفاً
   :الفوائد

  . خال اليد يف اإلناء بعد القيام من النوم وقبل غسلها ثالثاًالنهي عن إد -
  . )٤ (النهي عن البول يف املاء الراكد أو االغتسال فيه من اجلنابة -
  . طهارة الذباب وأنه ال ينجس ما وقع فيه من املاء -

  

                                                           
 . ٢٧٨م ) ١٦٢ (١/٢٦٣خ) 1(
 . ٢٨٣، ٢٨٢، م )٢٣٩ (١/٣٤٦خ) 2(
 . ٣٨٤٤، د )٣٣٢٠ (٦/٣٥٩خ) 3(
 . ٤١، ١/٣٣ للتحرمي وإن كان املاء ال ينجس فيهما إال بالتغري، انظر الشرح املمتع ثني عثيمني أن النهي يف احلدييرى الشيخ ابن) 4(
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٦٦

  مسائل يف الطهارةمسائل يف الطهارة
" فركاً فيصلي فيـه  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كنت  من ثوب: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت يف املين 

  . )١ (أخرجه مسلم
  . )٢ (أخرجه مسلم" كان يغتسل بفضل ميمونة وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
إا ليست بنجس، إمنا هـي مـن   : "قال يف اهلرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن

  . )٣ (هم خدم البيت: والطوافون. أخرجه أبو داود والترمذي" فني عليكمالطوا
 صلى النيب ، فأمرهم)أي مرضوا( فاجتووا املدينة – أو عرينة –قدم أناس من عكل : "عن أنس رضي اهللا عنه قال

  . )٤ (أخرجه البخاري" بلقحاح وأن يشربوا من أبواهلا وألباا وسلم عليه اهللا
   :الشرح

لشريعة ومساحتها أا جعلت األشياء اليت يشق التحفظ منها أو تكثر احلاجة هلا أحيانـاً مباحـة، ويف                  من يسر ا  
  . األحاديث السابقة مجلة من أحكام األشياء الطاهرة اليت قد تشكل على بعض الناس مع يسر الشريعة فيها

   :الفوائد
  . طهارة مين اإلنسان، فلو أصاب الثوب فال يلزم غسله -
  . ز اغتسال الرجل مبا بقي من طهور املرأةجوا -
  . طهارة ما شربت منه اهلرة، ألا من الطوافني ويشق التحرز منها، ويلحق ا احلمار للعلة نفسها -
  . طهارة أبوال وروث ولعاب ما يؤكل حلمه -

  

                                                           
 . ٢٩٠، ٢٨٨م ) 1(
 . ٣٢٣م ) 2(
 .  وقال حسن صحيح٩٢، ت ٧٥د ) 3(
 ). ٢٣٣ (١/٣٣٥خ ) 4(
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٦٧

  ))١١((    آداب قضاء احلاجةآداب قضاء احلاجة
  : أذكار دخول احلمام واخلروج منه

اللهم إين أعوذ بك من اخلبث : "إذا دخل اخلالء قال وسلم عليه اهللا صلى النيب انك: عن أنس رضي اهللا عنه قال
  ). )٣ (ذكران اجلن وإناثهم: أي إذا أراد الدخول، واخلبث واخلبائث: إذا دخل  (. )٢ (متفق عليه" واخلبائث

" غفرانـك :   قال كان إذا خرج من الغائط وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن: "وعن عائشة رضي اهللا عنها 
  . )٤ (أخرجه أبو داود والترمذي
  : االحنراف عن القبلة

إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلـة،  : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن
  . )٥ (متفق عليه" وال تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا
 عليـه  اهللا صلى النيب رقيت يوماً على بيت حفصة لبعض حاجيت، فرأيت": عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

  . )٦ (متفق عليه" يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وسلم
   :الشرح

اإلسالم دين عظيم ينظم مجيع شؤون حياة املسلم صغريها وكبريها وجيعل هلا آداباً تعود على املسلم بـالنفع يف                   
ضاء احلاجة، فقد سن الرسول صلى اهللا عليه وسلم له آداباً مستحبة وأخرى واجبة ينبغي               دنياه وآخرته، ومن ذلك ق    

االستعاذة من الشياطني وشرورهم عندما يريد املسلم دخول احلمـام          : على املسلم أن يراعيها، فمن اآلداب املستحبة      
سي يف بدنه ناسب أن يسأل اهللا       غفرانك عند اخلروج، ألنه بعد أن ختلص من األذى احل         : ألنه مأواها، وكذلك قوله   

، وقد ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يستقبل املـسلم            )٧ (أن خيلصه كذلك من أذى ما حتمله من ذنوب وآثام         
  . القبلة ببول أو غائط تكرمياً لقبلة املسلمني يف الصالة أن تستقبل يف هذا املوضع

   :الفوائد
  . أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث: الء أن يقوليستحب للمسلم عندما يريد أن يدخل اخل -

                                                           
 . ١/٨٥، نيل األوطار ٥/٨٥، فتاوى اللجنة ٢/٧٣للنووي ، اموع ١/١٧٠، زاد املعاد ١/١٠٧، املغين ١/٨١الشرح املمتع : انظر) 1(
 . ٣٧٥، م )١٤٢ (١/٢٤٢خ) 2(
 . ١/٢٤٣فتح الباري ) 3(
 . ٧، ت٣٠د ) 4(
 . ٣٢٢، جه ٩، د ٨، ت ٢٦٤، م )١٤٤ (١/٢٤٥خ) 5(
 . ١١، ت٢٦٦، م )١٤٥ (١/٢٤٦خ) 6(
 . ١/٨٤الشرح املمتع ) 7(
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٦٨

  . غفرانك: يستحب أن يقول عند اخلروج -
  . )١ (النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء احلاجة -

  

                                                           
 . ، واجلمهور على أن التحرمي يف الفضاء فقط)١/١٠٠الشرح املمتع (ار يف البنيان فقط إنه جيوز االستدب: قال الشيخ ابن عثيمني) 1(
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٦٩

  آداب قضاء احلاجة آداب قضاء احلاجة 
  : النهي عن التخلي يف طريق الناس أو ظلهم

: اتقوا الالعنني، قيل وما الالعنان؟ قال: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )١ (أخرجه مسلم وأبو داود". الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم

  . )٢ (أي األمران اجلالبان للعن: الالعنان
  . أي يقضي حاجته: يتخلى

  : النهي عن البول يف املاء الراكد
  . )٣ (أخرجه مسلم" ى أن يبال يف املاء الراكد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"وعن جابر بن عبد اهللا 

  : االستتار عند التغوط، والبول قائماً
فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت  وسلم عليه اهللا صلى النيب كنت مع: "وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال

   . )٤ (فق عليهمت" ادنه، فدنوت حىت كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه: فقال
  ). الكناسة والزبالة، أو مكاا: السباطة(

خذ اإلداوة، حىت توارى عين : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يل: وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال
  . )٥ (متفق عليه" فقضى حاجته

   :الشرح
مة، ولذلك ى الرسول صـلى اهللا عليـه         مينع اإلسالم كل ما يسبب أذى للمسلمني يف أمورهم اخلاصة أو العا           

وسلم عن قضاء احلاجة يف طريق الناس أو يف ظلهم الذي حيتاجون إليه أو البول يف املاء الراكد الذي يردونه أو ترده                      
  . دوام، ملا يف ذلك من األذى هلم وحرمام من متام االنتفاع بتلك األشياء

   :الفوائد
  .  ظلهم أو مواردهمحترمي البول يف طريق الناس أو -
  . حترمي البول يف املاء الراكد الذي ال جيري -

                                                           
 . ٢٥، د ٢٦٩م ) 1(
 . ٣/١٦٤شرح النووي ) 2(
 . ٢٨١م ) 3(
 . ٢٣، د ٢٧٣، م )٢٢٥ (١/٣٢٩خ) 4(
 . ٢٧٤، م )٢٠٣ (١/٣٠٦خ) 5(
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  . وجوب ستر العورة عن الناس، واستحباب البعد واالختفاء عن الناس عند قضاء احلاجة -
  . أنه ال بأس بالبول يف مكان قريب بعكس التغوط -
  . )١ ( جواز بول اإلنسان قائماً-

  

                                                           
 . ١/٩٢انظر الشرح املمتع ) 1(
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  ))١١((  آداب قضاء احلاجة آداب قضاء احلاجة 
  : االستنجاء

أجـل،  : فقال: قد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة؟ قال       : "قيل له   : عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال      
لقد انا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو نستنجي                     

  . )٢ (أخرجه مسلم" برجيع أو عظم
  ). الروث: الرجيع. لقعود للحاجةالتخلي وا: اخلراءة(

" إذا استجمر أحدكم فليـوتر : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
  . )٣ (أخرجه مسلم

إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكـره بيمينـه، وال   : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن
  . )٤ (متفق عليه" يمينه، وال يتنفس يف اإلناءيستنج ب

ال تـستنجوا بـالروث وال   : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
  . )٥ ("أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود" بالعظم فإنه زاد إخوانكم من اجلن

   :الشرح
سلم عند قضاء احلاجة أن ميسك ذكره أو يستنجي بيمينـه أو أن يـستنجي           ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم امل      

بأقل من ثالثة أحجار تزيل النجاسة حبيث ال يبقى إال ما ال يزيله إال املاء ويستحب إن زاد عن الثالث أن يقطعـه                       
ى أن يستنجي املسلم بالعظم أو الروث ألنه طعام اجلن وطعام دوا معلى وتر مخس أو سبع، وكذلك .  

   :الفوائد
  . )٦ (النهي عن مس الفرج باليمني أو االستنجاء ا -
  . يشترط يف االستجمار أن يكون بثالث مسحات منقيات فأكثر -
  . استحباب قطع االستنجاء على وتر، أي ثالث أو مخس أو سبع -

                                                           
 . ١/٩٠، نيل األوطار ٥/٩٧، فتاوى اللجنة ٢/٧٨، اموع للنووي ١/١٠٧، املغين ١/٩٨الشرح املمتع : انظر) 1(
 . ٣٢٠، جه ١٦، ت٢٦٢م ) 2(
 . ٢٣٩م ) 3(
 . ٣١٣، جه ٣١، د ٢٦٧، م )١٥٣ (١/٢٥٣خ) 4(
 . ٣٩ ن، ١٨، ت ٣٩د ) 5(
 . ١/١٠٠الشرح املمتع : انظر ) 6(
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  . حترمي االستجمار بالعظام أو الرجيع ألا طعام اجلن وطعام دوام -
  

  الوضوء الوضوء 
  : ضل الوضوءف

" ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )١ (متفق عليه

إن أميت يدعون يوم القيامة غراً حمجلني من آثار : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعنه رضي اهللا عنه قال
  . )٢ (متفق عليه" أن يطيل غرته فليفعلالوضوء، فمن استطاع منكم 

من توضـأ فأحـسن الوضـوء    : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال
  . )٣ (أخرجه مسلم" خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره

من توضأ هكذا : "وضوئي هذا مث قالتوضأ حنو  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت: وعنه رضي اهللا عنه قال
  . )٤ (أخرجه مسلم) زيادة: أي" (غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صالته ومشيه إىل املسجد نافلة

أال أدلكم على ما ميحو به اهللا اخلطايا : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار         :  رسول اهللا، قال   بلى يا : ويرفع به الدرجات؟ قالوا   

  . )٥ (أخرجه مسلم" الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط
  ). )٦ (مثل شدة الربد، والرباط، هو حبس النفس على الشيء: أي إمتامه، واملكاره: وإسباغ الوضوء(
   :الشرح

 شرعها اهللا مقدمة للصالة لتطهري املؤمنني ظاهراً وباطناً ووعد من حافظ عليهـا بـاألجر                الوضوء عبادة عظيمة  
  . العظيم وغفران الذنوب

   :الفوائد

                                                           
)1 (١/٢٣٤) ١٣٥ .( 
 . ٢٤٦، م )١٣٦ (١/٢٣٥خ) 2(
 . ٢٤٥م ) 3(
 . ٢٢٨م ) 4(
 . ٢٥١م ) 5(
 . ٣/١٤٤نووي ) 6(
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  . فضل الوضوء وأنه سبب ملغفرة الذنوب -
  . أن الوضوء شرط لصحة الصالة، فال تقبل بدونه إال بعذر -
   

  صفة الوضوءصفة الوضوء
 وامـسحواْ  الْمراِفـقِ  ِإلَى وأَيِديكُم فاغِْسلُواْ وجوهكُم الصالِة ِإلَى قُمتم ِإذَا آمنواْ ينالَِّذ أَيها يا{: قال اهللا تعاىل

لَكُمجأَرو وِسكُمؤِني ِإلَى ِبرب١ (}الْكَع( .  
ومه فليغسل يديه إذا استيقظ أحدكم من ن: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )٢ (متفق عليه" قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثاً، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده
دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات، مث متضمض واستنشق واسـتنثر، مث            : "عن محران أن عثمان رضي اهللا عنه      

سرى مثل ذلك، مث مسح برأسه، مث غسل        غسل وجهه ثالث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات، مث الي             
" رأيت رسول اهللا توضأ حنو وضوئي هـذا       : "، مث قال  "رجله اليمىن إىل الكعبني، ثالث مرات، مث اليسرى مثل ذلك         

  . )٣ (متفق عليه
فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثالثاً، مث  وسلم عليه اهللا صلى النيب توضأ وضوء: "عن عبد اهللا بن زيد أنه

دخل يده يف التور فمضمض واستنشق واستنثر ثالث غرفات، مث أدخل يده فغسل وجهه ثالثاً، مث غسل يديه مرتني                   أ
 . )٤(متفـق عليـه   " إىل املرفقني، مث أدخل يده فمسح رأسه فأقبل ما وأدبر مرة واحدة، مث غسل رجليه إىل الكعبني                

  ). شبه الطست: والتور(
   :الشرح

بكل دقة، فكان صلى اهللا عليـه وسـلم    وسلم عليه اهللا صلى النيب  عليهم صفة وضوءنقل الصحابة رضوان اهللا
ينهى من قام من نومه أن يغمس يديه يف املاء قبل أن يغسلهما ثالثاً، كان يبدأ فيغسل كفيـه ثالثـاً مث يتمـضمض                

  .  ل قدميهويستنشق ويستنثر، مث يغسل وجهه مث يديه إىل املرفقني مث ميسح رأسه مرة واحدة مث يغس
   :الفوائد

                                                           
 . ٦: سورة املائدة، آية ) 1(
 . ٢٧٨م ) ١٦٢ (١/٢٦٣خ) 2(
 . ٢٢٦، م )١٦٤ (١/٢٦٦خ) 3(
 . ٢٣٥، م )١٨٦ (١/٢٩٤خ) 4(
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  . )١ (النهي عن أن يغمس القائم من النوم يديه يف املاء قبل أن يغسلهما ثالث مرات -
  . الذي شرعه ألمته وسلم عليه اهللا صلى النيب صفة وضوء -
  . أن االستنجاء ليس من الوضوء -
  . أسأن الواجب يف الوضوء غسل األعضاء مرة واحدة، والتثليث سنة فيما عدا الر -

  من سنن الوضوءمن سنن الوضوء
يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهـوره   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  . )٢(متفق عليه" ويف شأنه كله
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالـسواك  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . )٣(أخرجه أمحد" وءمع كل وض
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، مث : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن عمر رضي اهللا عنه قال

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية                     : يقول
  . )٤("اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين: " والترمذي وزادأخرجه مسلم،" يدخل من أيها شاء

   :الشرح
: للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن حيرص على اإلتيان ا حىت يكون وضوؤه تاماً ينال به األجر العظيم، فمن ذلك                  

 عليه وسلم إىل التـسوك      التيمن يف غسل األعضاء، فيبدأ باليد اليمىن قبل اليسرى، وكذلك أرشد الرسول صلى اهللا             
عند الوضوء ملا فيه من زيادة الطهارة والنظافة، وجيدر باملتوضيء أال يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول صلى اهللا                   

  .  عليه وسلم بعد الوضوء حىت ينال األجر العظيم املترتب عليه
   :الفوائد

  .  استحباب التيامن يف الوضوء-
   . استحباب التسوك عند الوضوء-
  .  استحباب قول الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء-
  

                                                           
 . ١/٤١الشرح املمتع : انظر: يرى الشيخ ابن عثيمني أن النهي هنا للتحرمي وأن املاء طهور، وهو رأي شيخ اإلسالم) 1(
 . ٢٦٨، م ) ١٦٨ (١/٢٦٩خ )2(
 . ٧٠وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) 3(
 . ٥٥، ت ٢٣٤م ) 4(
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  التيممالتيمم
  . )١ (}منه وأَيِديكُم ِبوجوِهكُم طَيبا فَامسحواْ صِعيدا فَتيممواْ ماء تِجدواْ  فَلَم…{ : قال اهللا تعاىل 

: أعطيت مخساً مل يعطهن أحـد قبلـي  : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن
  . )٢(متفق عليه" نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، فأميا رجل أدركته الصالة فليصل

يف حاجة فأجنبت فلم أجد املـاء،   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثين: "عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال
إمنا : فذكرت له ذلك، فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب كما تتمرغ الدابة، مث أتيت) التراب: أي(فتمرغت يف الصعيد 

كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة، مث مسح الشمال على اليمني وظاهر كفيه                   
  ".  مث مسح ما وجهه وكفيه: "ويف رواية البخاري. )٣(متفق عليه" ووجهه
   :الشرح

الشريعة اإلسالمية شريعة اليسر ورفع احلرج، فإذا عدم املسلم املاء أو تضرر باستعماله، فإن اهللا قد أباح له التطهر           
  . مبا ينوب عنه وهو التراب

   :الفوائد
  .  مشروعية التيمم ملن فقد املاء أو تضرر باستعماله-
  .  وكفيه صفة التيمم أن يضرب بكفيه األرض ضربة واحدة وميسح ما وجهه-
   

                                                           
 . ٦: سورة املائدة، آية) 1(
 . ٥٢١، م )٣٣٥) (١/٤٣٥خ) 2(
 . ٣٦٨، م )٣٣٨ (١/٤٤٣خ) 3(
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  نواقض الوضوءنواقض الوضوء
  : اخلارج من السبيلني والنوم

يأمرنا إذا كنا سفراً أال نرتع خفافنـا   وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: "عن صفوان بن عسال رضي اهللا عنه قال
  . )١(أخرجه الترمذي" هن إال من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوميثالثة أيام ليال

الرجل الذي خييل إليه  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول م رضي اهللا عنه أنه شكى إىلعن عبد اهللا بن زيد بن عاص
  . )٢(متفق عليه" ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً: "أنه جيد الشيء يف الصالة، فقال

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول كنت رجالً مذاء فاستحييت أن أسأل: "عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
  . )٣(متفق عليه" اغسل ذكرك وتوضأ: ملكان ابنته مين فأمرت املقداد بن األسود فسأله، فقال وسلم

  : أكل حلم اإلبل
إن : أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قـال : " وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه أن رجالً سأل

  . )٤(رواه مسلم" نعم، توضأ من حلوم اإلبل: بل؟ قالأأتوضأ من حلوم اإل: شئت توضأ وإن شئت ال تتوضأ، قال
  : مس الذكر بشهوة

" من مس ذكره فليتوضـأ : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن بسرة بنت صفوان رضي اهللا عنها قالت
  . )٥(أخرجه أبو داود والترمذي

   :الشرح
وجيب على املسلم أن جيدد وضوءه بعدها إن        للوضوء نواقض بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، تبطل الطهارة           

  . احتاج إىل الطهارة يف عمل من األعمال
   :الفوائد

  :  أن للوضوء نواقض تبطله وهي-
  . )٦(النوم املستغرق، ويلحق به اإلغماء وفقد العقل*   

                                                           
 . ١٠٤، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ٩٦ت ) 1(
 . ٣٦١، م ) ١٣٧ (١/٢٣٧خ) 2(
 . ٣٠٣، م )٢٦٩ (١/٣٧٩خ) 3(
 . ٣٦٠م ) 4(
 . حديث حسن صحيح:  وقال ٨٢، ت ١٨١د ) 5(
 . باإلمجاع: ١/١١٣قال يف املغين ) 6(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٧٧ [
com.IslamWay.WWW  

  

٧٧

  . اخلارج من السبيلني من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مذي أو غريها*   
  . شمل مجيع أجزائه كاملصران والكبد والكرش وحنوهاأكل حلم اإلبل وي*   
  . )١(ملس الذكر بشهوة من غري حائل*   

  

                                                           
 . ١/٢٣٤الشرح املمتع : انظر. ويرى شيخ اإلسالم االستحباب وإليه مال الشيخ ابن عثيمني) 1(
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٧٨

  موجبات الغسلموجبات الغسل
  . )١ (}فَاطَّهرواْ  جنبا كُنتم وِإن{: قال اهللا تعاىل
 فَِإذَا يطْهرنَ حتى تقْربوهن ِحيِض والَالْم ِفي النساء فَاعتِزلُواْ أَذًى هو قُلْ الْمِحيِض ويسأَلُونك عِن{: وقال تعاىل 

  . )٢ (}اللّه حيثُ أَمركُم ِمن فَأْتوهن تطَهرنَ
إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . )٣("ومس اخلتان اخلتان: "ويف رواية" إن مل يرتلو: "زاد مسلم. متفق عليه" فقد وجب الغسل
إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عائشة رضي اهللا عنها أن

  . )٤(أخرجه البخاري" فاغتسلي وصلي
: ، فقـال  وسلم عليه اهللا ىصل اهللا رسول كنت رجالً مذاًء فأمرت رجالً أن يسأل: عن علي رضي اهللا عنه قال

  . )٥(متفق عليه" توضأ واغسل ذكرك"
   :الشرح

شرع اهللا سبحانه وتعاىل الغسل ملن جامع، أنزل أم مل يرتل ملا فيه من الطهارة وحلكم يعلمها سبحانه، وكـذلك                 
  . شرعه للحائض والنفساء بعد طهرمها

   :الفوائد
  .  رأى املاء وجوب الغسل من اإلنزال جبماع، أو باحتالم إذا-
  .  وجوب الغسل باجلماع وإن مل يرتل-
  .  أنه ال جيب الغسل من خروج املذي، بل يكفي فيه غسل الذكر مع الوضوء-
  .  وجوبه باحليض والنفاس، بعد الطهر-

                                                           
 . ٦: سورة املائدة، آية) 1(
 . ٢٢٢: سورة البقرة، آية) 2(
 . ٣٤٩، ٣٤٨، م )٢٩١ (١/٣٩٥خ) 3(
 ). ٣٢٠ (١/٤٢٠خ) 4(
 . ٣٠٣، م )٢٦٩ (١/٣٧٩خ) 5(
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٧٩

  ))١١((  من أحكام اجلنبمن أحكام اجلنب
كم أهله مث أراد أن إذا أتى أحد: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

  . )٢(أخرجه مسلم" يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً
أيرقد أحدنا : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن عمر رضي اهللا عنه سأل

  . )٣(متفق عليه" نعم، إذا توضأ أحدكم فلريقد وهو جنب: وهو جنب؟ قال
" يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان": عن علي رضي اهللا عنه قال

  . )٤(أخرجه الترمذي
   :الشرح

 أن يتوضأ ملا يف ذلك من النظافة        – وأراد أن يعود ومل يغتسل       –يوجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أتى أهله          
ومن أحكام اجلنب أنـه لتلبـسه       . ب أال ينام حىت يتوضأ    والطهارة والنشاط، كذلك يرشد صلى اهللا عليه وسلم اجلن        

  . كرب ال جيوز له قراءة القرآن حىت يغتسلباحلدث األ
   :الفوائد

  .  استحباب الوضوء ملن أتى أهله وأراد أن يعود وهو مل يغتسل-
  .  استحباب الوضوء للجنب قبل النوم-
  . )٥( حترمي قراءة القرآن للجنب-
  

                                                           
 . ٤/٢٢٤) الطهارة: (فتاوى الشيخ ابن عثيمني: انظر) 1(
 . ٣٠٨م ) 2(
 . ٣٠٦، م )٢٨٧ (١/٣٩٢خ) 3(
 .  وقال حسن صحيح١٤٦ت ) 4(
 . ١/٢٨٨الشرح املمتع : انظر ) 5(
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٨٠

  صفة الغسل وسننهصفة الغسل وسننه
  . )١ (}فَاطَّهرواْ جنبا كُنتم وِإن{:  اهللا تعاىل قال

إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
لشعر حىت  مث يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالة، مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول ا                  

" مث أفاض على سائر جسده، مث غسل رجليـه        ) غرفات: أي(إذا رأى أنه قد استربأ حفن على رأسه ثالث حفنات           
  . )٢(متفق عليه
   :الشرح

هذه صفة غسل الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اجلنابة، وهي صفة الكمال املستحبة، فقد كان يغسل يديـه مث                    
ابعه ليصل املاء إىل باطن شعره مث يصب عليه ثالث غرفات مث يصب املـاء               يغسل فرجه بشماله مث يغسل رأسه بأص      

  . على باقي جسده مث يغسل قدميه
   :الفوائد

  . )٣( وجوب الغسل من اجلنابة، وأنه يكفي عن الوضوء-
  . )٤( الواجب يف الغسل هو تعميم اجلسد باملاء ومن ذلك املضمضة واالستنشاق-
  . وضوء يستحب أن يبدأ االغتسال بال-
  

                                                           
 . ٦: سورة املائدة، آية) 1(
 . ٣١٦، م )٢٤٨ (١/٣٦٠خ) 2(
 . ١/٣٠٨وبه قال الشيخ ابن عثيمني كما يف الشرح املمتع } فَاطَّهرواْ جنبا كُنتم وِإن{: لقوله تعاىل ) 3(
 . ١/٣٠٤الشرح املمتع : انظر) 4(
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٨١

  املسح على اخلفنياملسح على اخلفني
: فتوضأ فأهويت ألنزع خفيه فقـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب كنت مع: عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال

  . )١(متفق عليه" دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني، فمسح عليهما"
ذا كنا سفراً أال نرتع خفافنـا  يأمرنا إ وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: "عن صفوان بن عسال رضي اهللا عنه قال

  . )٢(أخرجه الترمذي" ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم
ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويومـاً   وسلم عليه اهللا صلى النيب جعل: "عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

  . )٣(لمأخرجه مس" وليلة للمقيم، يعين يف املسح على اخلفني
   :الشرح

شرع اهللا املسح على اخلفني ملا فيه من التيسري على الناس ورفع احلرج واملشقة عنهم، خصوصاً وقت السفر ملـا                    
  . يناهلم من نزع خفافهم من املشقة، فيكفي املتوضئ املسح عليهما باملاء إذا كان قد لبسهما على طهارة

   :الفوائد
  . سهما على طهارة، وأنه أفضل من الغسل ملن كان البساً هلما مشروعية املسح على اخلفني ملن لب-
  .  أنه ال جيوز املسح يف اجلنابة بل البد من غسل القدمني-
  .  توقيت ذلك بثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول مسح بعد احلدث-
  

                                                           
 . ٢٧٤، م )٢٠٦ (١/٣٠٩خ) 1(
 . ١٠٤، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ٩٦ت ) 2(
 . ٢٧٦م ) 3(
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٨٢

  احليض وبعض أحكامهاحليض وبعض أحكامه
 يطْهرنَ حتى تقْربوهن الْمِحيِض والَ ِفي النساء فَاعتِزلُواْ أَذًى هو قُلْ الْمِحيِض عِنويسأَلُونك { : قال اهللا تعاىل 

  . )١ (}اللّه حيثُ أَمركُم ِمن فَأْتوهن تطَهرنَ فَِإذَا
" م وال نؤمر بقضاء الصالة    فنؤمر بقضاء الصو  ) تعين احليض (كان يصيبنا ذلك    : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٢(متفق عليه
: فقـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عائشة رضي اهللا عنها أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض فسألت

. )٣(أخرجه البخـاري  " ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي            "
  . )٤("ضئي لكل صالةمث تو: "ويف رواية للبخاري

   :الشرح
كتب اهللا احليض على بنات آدم، وهو دم فاسد خيرج من الرحم، فإذا حاضت املرأة فلها أحكام خاصة ا تتعلق                    
بعبادا وبعالقتها بزوجها جيب عليها تعلمها، أما املستحاضة، وهي من يستمر معها الدم بدون انقطاع أو ينقطـع                  

  . أحكام ختصهايسرياً فهي ليست حبائض وهلا 
   :الفوائد

  .  سقوط الصالة عن احلائض حىت تطهر وال جيب عليها القضاء-
  .  أنه يسقط عنها الصوم وجيب عليها القضاء-
  .  وجوب الغسل على احلائض إذا طهرت-
  .  أن املستحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها وتصلي-

  

                                                           
 . ٢٢٢: سورة البقرة، آية) 1(
 . ٣٣٥، م ) ٣٢١ (١/٤٢١خ )2(
 ). ٣٢٠ (١/٤٢٠خ) 3(
 ). ٢٢٨ (١/٣٣٢خ) 4(
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٨٣

  من أحكام احليضمن أحكام احليض
 يطْهرنَ حتى تقْربوهن الْمِحيِض والَ ِفي النساء فَاعتِزلُواْ أَذًى هو قُلْ الْمِحيِض سأَلُونك عِنوي{: قال اهللا تعاىل 

  . )١ (}اللّه حيثُ أَمركُم ِمن فَأْتوهن تطَهرنَ فَِإذَا
من أتى كاهناً فصدقه مبا يقول أو أتى : " موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . )٢(أخرجه أمحد وأبو داود" امرأته حائضاً أو أتى امرأته يف دبرها فقد برئ مما أنزل على حممد
أن  وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  . )٣(أخرجه البخاري" حيضتها مث يباشرهار يف فور زيباشرها أمرها أن تت
مضطجعة يف مخيـصة إذ حـضت،    وسلم عليه اهللا صلى النيب بينما أنا مع: "عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت

أخرجـه  " نعم، فدعاين فاضـطجعت معـه يف اخلميلـة        : أنفست؟ قلت : قال. فانسللت، فأخذت ثياب حيضيت   
  . )٤(البخاري
   :الشرح

 بالرجال كاالستمتاع بالزوجة فيما دون الفرج أو النوم معها وغري ذلك، جيـدر باملـسلم                للحيض أحكام تتعلق  
  . تعلمها حىت ال يقع يف حمظور، أو يشق على نفسه ويترته عن شيء جائز

   :الفوائد
  .  حترمي مجاع احلائض يف الفرج وأنه من الكبائر-
  .  اتزرت إذا– وهو فعل ما دون اجلماع يف الفرج – جواز مباشرا -
  .  جواز جمالسة احلائض ومؤاكلتها والنوم معها-
  .  التغليظ الشديد يف إتيان املرأة يف دبرها-

                                                           
 . ٢٢٢: سورة البقرة، آية) 1(
 ). ٢/١٢٩٤املشكاة (إسناده صحيح : قال األلباين) 2(
 ). ٣٠٢ (١/٤٠٣خ) 3(
 ). ٢٩٨ (١/٤٠٢خ) 4(
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٨٤

  ))١١((  سنن الفطرة سنن الفطرة 
  : إعفاء اللحية

قـص الـشارب،   : عشر من الفطرة: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت
ونتف اإلبط، وحلـق    ) عقد األصابع : أي(ملاء وقص األظفار وغسل الرباجم      وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق ا    

  . )٢(أخرجه مسلم" ، قال الراوي ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة)االستنجاء: أي(العانة، وانتقاص املاء 
" اللحـى أحفوا الشوارب وأعفوا : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال

  ). استأصلوا، أي خذوا منه حىت حيفى ويرق: ومعىن أحفوا(، )٣(متفق عليه
أعفوا اللحى، وجـزوا الـشوارب،   : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال

  . )٤(أخرجه أمحد" وغريوا شيبكم، وال تشبهوا باليهود والنصارى
   :الشرح

 الفطرة اليت أمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وحلقها فيه تـشبه بالكفـار، وتـشبه                  إعفاء اللحية من سنن   
  . بالنساء، وكل ذلك منهي عنه ومتوعد عليه

   :الفوائد
  . )٥( وجوب إعفاء اللحية وحترمي حلقها-
  .  اللحية هي ما نبت على العارضني والذقن، فال جيوز حلق العارضني-
   

                                                           
، التمهيـد   ١٢٨ الطهارة   –، فتاوى ابن عثيمني     ١/١٣٠، فتاوى اللجنة    ١٤٧-١/١٤٠، غاية املرام    ١/٢٣٤شرح العمدة لشيخ اإلسالم     : انظر) 1(

٢٤/١٤٢ . 
 . ٢٦١م ) 2(
 . ٢٥٩، م )٥٨٩٢ (١٠/٣٤٩خ ) 3(
 . ١٠٦٧وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) 4(
 . واتفقوا على أن إعفاء اللحية فرض: قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع) 5(
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٨٥

  سنن الفطرة سنن الفطرة 
   :قص الشارب

اخلتان، واالستحداد، : مخس من الفطرة: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  . )١(متفق عليه" وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب

" أحفوا الشوارب وأعفـوا اللحـى     : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال ر : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . استأصلوا، أي خذوا منه حىت حيفى ويرق: ومعىن أحفوا. )٢(تفق عليهم

" من مل يأخذ من شاربه فليس منـا : "، قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن
  . )٣(أخرجه الترمذي

ة ونتف اإلبط أال نتـرك      وقت لنا يف قص الشارب، وتقليم األظفار، وحلق العان        : "وعن أنس رضي اهللا عنه قال     
  . )٤(أخرجه مسلم" أكثر من أربعني ليلة

   :الشرح
من سنن الفطرة اليت أمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ورغب فيها قص الشارب، وأخرب أن من مل يأخذ من                     

  . املنكر العظيمشاربه، وأبقاه طويالً، فإنه ليس من املسلمني يف عمله هذا، ويف هذا حتذير شديد من التساهل ذا 
   :الفوائد

  . )٥( النهي الشديد عن إطالة الشارب بعدم األخذ منه-
  .  السنة يف الشارب القص حىت يبدو إطار الشفة-
  .  السنة أن ال يتجاوز يف ذلك أربعني يوماً-
  

                                                           
 . ٢٥٧، م )٥٨٨٩ (١٠/٣٣٤ خ) 1(
 . ٢٥٩، م )٥٨٩٢ (١٠/٣٤٩خ) 2(
 . ٦٥٣٣، وقال حسن صحيح، وأخرجه الضياء يف املختارة، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٧٦٢ت ) 3(
 . ٢٥٨م ) 4(
 . هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحرمي:  يف حديث زيد١/١٣٠قال ابن مفلح يف الفروع ) 5(
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٨٦

  سنن الفطرة سنن الفطرة 
  : اخلتان، واالستحداد، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط

اخلتان، واالستحداد، : مخس من الفطرة: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: لعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قا
  . )١(متفق عليه" وتقليم األظفار، ونتف اإلبط وقص الشارب

وقت لنا يف قص الشارب وتقليم األظفار، وحلق العانة، ونتف اإلبط، أال نتـرك              : "وعن أنس رضي اهللا عنه قال     
  . )٢(مأخرجه مسل" أكثر من أربعني ليلة

   :الشرح
. من سنن الفطرة اليت فطر اهللا الناس األسوياء عليها اخلتان، وهو واجب على الرجال، ومكرمة يف حق النـساء                  

 وهو حلق الـشعر     –ونتف اإلبط، واالستحداد    . ومنها تقليم األظفار ملا فيه من التنظيف، والبعد عن مشاة احليوان          
  . ، ملا فيه من النظافة والصحة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  ذلكالنابت حول القبل باحلديدة واملوسى، سن

   :الفوائد
  .  وجوب اخلتان على الذكور-
  .  األمر بقص األظفار وإزالة شعر العانة واإلبط-
  .  حتديد املدة يف تركها بأربعني ليلة-
  .  كراهة إطالة األظفار-
  

                                                           
 . ٢٥٧، )٥٨٨٩ (١٠/٣٣٤خ) 1(
 . ٢٥٨م ) 2(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٨٧ [
com.IslamWay.WWW  

  

٨٧

  فضل الصالةفضل الصالة
شهادة أال إله : بين اإلسالم على مخس: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقا: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

  . )١(متفق عليه" إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
اهللا وأن حممـداً  أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعنه قال

رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحـسام                  
  . )٢(متفق عليه" على اهللا

أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامـة  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريـضته          ) فاز وظفر : أي( صالته، فإن صلحت فقد أفلح       من عمله 

انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل ا ما انتقص من الفريضة، مث يكون سائر أعمالـه                : شيئاً قال الرب عز وجل    
  . )٣(أخرجه أبو داود" على هذا
   :الشرح

ألعمال وأحبها إىل اهللا تعاىل، جعلها الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم    الصالة ركن اإلسالم الثاين ومن أفضل ا      
 باحملافظة عليهـا  –عاصمة للدم واملال، وألمهيتها فإا أول ما حياسب عليه العبد من األعمال يوم القيامة، وصالحها         

  .  سبب للفوز والنجاة وإضاعتها والتساهل فيها سبب للخسار يوم القيامة–وإمتامها 
   :الفوائد

  .  عظم قدر الصالة وأا الركن الثاين من أركان اإلسالم-
  .  إن إقامتها سبب لعصمة دم املسلم-
  .  أا أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة-

                                                           
 . ١٦، م ) ٨ (١/٤٥خ) 1(
 . ٢١، م ) ٢٥ (١/٧٥خ) 2(
 . ٢٥٧١، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٤٢٥ وقال حسن غريب، جه ٤١٣، ت ٨٦٤د ) 3(
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٨٨

  الترهيب من ترك الصالةالترهيب من ترك الصالة
  . )١ (}غَيا يلْقَونَ سوففَ الشهواِت واتبعوا الصالةَ أَضاعوا بعِدِهم خلْف ِمن فَخلَف{: قال اهللا تعاىل 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق                    

  . )٢(" متفق عليه" وحسام على اهللاإلسالم
إن بني الرجل والشرك والكفر ترك : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: وعن جابر رضي اهللا عنه قال

  . )٣(أخرجه مسلم" الصالة
فقـد  العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب وعن بريدة رضي اهللا عنه عن

  . )٤(أخرجه الترمذي" كفر
كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ال يرون شيئاً من األعمال  : وعن شقيق بن عبد اهللا التابعي رمحه اهللا قال        

  . )٥(تركه كفر غري الصالة أخرجه الترمذي
   :الشرح

تركهـا أو التـساهل يف      للصالة مرتلة عظيمة يف اإلسالم حذر اهللا تعاىل وحذر رسوله صلى اهللا عليه وسلم من                
أمرها، وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن بني الرجل والكفر ترك الصالة، وهي عالمة متيز املؤمن عن املنافق، ولـذلك                    

  . قال كثري من العلماء إن تاركها كافر حىت لو كان مقراً بوجوا
   :الفوائد

  .  الترهيب الشديد من ترك الصالة-
  . )٦( أن ترك الصالة كفر-
   

                                                           
 . ٥٩: سورة مرمي، آية) 1(
 . ٢١، م ) ٢٥ (١/٧٥خ ) 2(
 . ٨٢م ) 3(
 . ٤١٤٣ وقال حسن صحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٦٢١ت ) 4(
 . ٢٦٢٢ت ) 5(
علماء هل هو كفر أصغر أم أكرب خمرج عن امللة، وما حقيقة الترك هل هو تركها بالكلية وهو ما يراه الشيخ ابن عثـيمني، أم                         على خالف بني ال   ) 6(

 . تركها ولو فرضاً واحداً وهو ما يقول به الشيخ ابن باز
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٨٩

  فضل األذانفضل األذان
املؤذنون أطول الناس أعناقاً يـوم  : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عن معاوية رضي اهللا عنه قال

  . )١(أخرجه مسلم" القيامة
إنه ال يسمع مدى صوت : "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع

  . )٢(أخرجه البخاري"  شيء إال شهد له يوم القيامةاملؤذن جن وال إنس وال
) األذان: أي(لو يعلم الناس ما يف النـداء  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

، ولو يعلمون مـا يف التـهجري   )جعلوا بينهم قرعة:  أي (والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا        
ألتومها ولـو   ) صالة العشاء والفجر  : أي(الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح         ) التبكري إىل الصالة  : أي(

  . )٣(متفق عليه" حبواً
   :الشرح

األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة ومن العبادات الفضيلة، جعل اهللا هلا من الثواب ما لو علـم النـاس مقـداره              
جزاء ما رفعوا أصوام بذكر اهللا حبيث       )٤(ؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة إذا أجلم الناس العرق         لتنافسوا عليه، فامل  

  . يسمعه القاصي والداين، ويشهد هلم يوم القيامة كل شيء مسع أذام يف الدنيا
   :الفوائد

  .  عظم فضل األذان-
  .  الزحام وإجلام العرق للناس أن املؤذنني أطول الناس أعناقاً يوم القيامة عند اشتداد-
  .  أنه يشهد هلم كل شيء يسمع أذام-
  .  استحباب رفع الصوت باألذان-

  
  
  

                                                           
 . ٣٨٧م ) 1(
 ). ٦٠٩ (٢/٨٧خ ) 2(
 . ٤٣٧، م )٦١٥ (٢/٦٩خ ) 3(
 .  ٤/٣٣٣شروح النووي ملسلم ) 4(
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٩٠

  ما يقال عند مساع األذانما يقال عند مساع األذان
إذا مسعتم املؤذن فقولـوا مثلمـا   : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن

  . )١(متفق عليه" يقول املؤذن
هكـذا مسعنـا    : ال حول وال قوة إال باهللا، وقال      : ملا قال حي على الصالة    : "عاوية رضي اهللا عنه أنه قال     وعن م 

  . )٢(أخرجه البخاري" نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول
اللـهم رب هـذه   : من قال حني يسمع النداء: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن جابر رضي اهللا عنه أن

الصالة القائمة آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته، حلت له شفاعيت يـوم                الدعوة التامة و  
  . )٣(أخرجه البخاري" القيامة

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما : "يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه مسع
صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا عشراً، مث سلوا اهللا يل الوسيلة، فإا مرتلة يف اجلنة ال                  يقول، مث صلوا علي فإنه من       

  .  )٤(أخرجه مسلم" تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت له الشفاعة
   :الشرح

ر العظيم، منها متابعته بأن يقول مثل ما يقوله املؤذن مث           شرع اهللا سبحانه سنناً ملن مسع األذان ورتب عليها األج         
  . الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث سؤال الشفاعة له صلى اهللا عليه وسلم من اهللا تعاىل

   :الفوائد
  .  استحباب متابعة املؤذن فيما يقول-
  . ة إال باهللاال حول وال قو:  عند قول املؤذن حي على الصالة حي على الفالح يقال-
  .  استحباب الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد األذان ملن مسعه-
  .  استحباب سؤال اهللا الوسيلة للرسول صلى اهللا عليه وسلم-

  

                                                           
 . ٣٨٣، م )٦١١ (٢/٩خ ) 1(
 ). ٦١٣ (٢/٩١خ ) 2(
 ). ٦١٤ (٢/٩٤خ ) 3(
 . ٣٨٤م ) 4(
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٩١

  فضل املشي إىل املساجدفضل املشي إىل املساجد
 له نزالً من من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن

  . )١(متفق عليه" اجلنة كلما غدا أو راح
  . )٢ ()ما يهيأ للضيف عند نزوله: والرتل(

صالة الرجل يف مجاعة تضعف علـى  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
وضوء، مث خرج إىل املسجد، ال خيرجه       صالته يف بيته ويف سوقه مخساً وعشرين ضعفاً، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن ال             

إال الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له ا درجة وحط عنه ا خطيئة، فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه مادام يف                       
  . )٣(متفق عليه" اللهم صل عليه، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة: مصاله

إن أعظم الناس أجـراً يف  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول : قال: عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال
  . )٤(أخرجه مسلم" الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم

   :الشرح
املشي إىل املسجد وسيلة إىل عبادة عظيمة من أعظم العبادات،  ومن رمحة اهللا وسعة فضله أنه يأجر العبد علـى                     

ن ذلك املشي إىل املسجد فقد وعد عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بـاألجر               العبادة ومقدماا والوسيلة إليها، وم    
  . العظيم الذي ال يعرض عنه إال مفرط خاسر

   :الفوائد
  .  عظم فضل املشي إىل املساجد-
  .  فضل صالة اجلماعة-
  .  أن الذي يأيت إىل الصالة من بعيد أعظم أجراً ممن يأيت إليها من قريب-
  . على وسائل العبادات ومقدماا أن العبد يؤجر -

  

                                                           
 . ٦٦٩، م )٦٦٢ (٢/١٤٨خ ) 1(
 . ٥/١٧٦شرح النووي ملسلم ) 2(
 . ٦٤٩، م ٦٤٧ (٢/١٣١خ) 3(
 . ٦٦٢م ) 4(
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٩٢

  ما يقول املصلي إذا خرج من بيتهما يقول املصلي إذا خرج من بيته
 :  - يعين عند خروجه من بيتـه  –من قال : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أنس رضي اهللا عنه قال

ان، فيقول كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيط: بسم اهللا، توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا، يقال له
  . )١(أخرجه أبو داود والترمذي" كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ : لشيطان آخر

من بييت إال رفع طرفه إىل السماء  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ما خرج: وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
أخرجه أبو  " و أجهل أو جيهل علي    اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أ                : "فقال

  .  )٢(داود والترمذي
   :الشرح

حتفظ املسلم وتقيه بإذن اهللا من كيد الشياطني  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول للخروج من املرتل أذكار شرعها
 وعدم الغفلة   وفيها األجر العظيم التباع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فينبغي على املسلم احلرص على اإلتيان ا                

  . عنها
   :الفوائد

  .  استحباب قول الذكر الوارد عند اخلروج من املرتل-
  .  أن ذلك مما حيفظ املسلم بإذن اهللا من الشياطني-
  .  فضل الذكر وفائدته-
  

                                                           
 .  إسناده حسن٢٩ وقال صحيح، وقال ابن باز يف حتفة األخيار ص ٣٤٨٧، ت ٥٠٩٥د ) 1(
 . إسناده صحيح: ٢٩، قال ابن باز يف حتفة األخيار ص ٣٨٨ وقال حديث صحيح، جه ٣٤٢٧ ، ت٥٩٤د ) 2(
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٩٣

  ما يقول املسلمما يقول املسلم
  إذا دخل املسجد وإذا خرج منهإذا دخل املسجد وإذا خرج منه

 إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على: " لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب محيد رضي اهللا عنه قال
اللـهم إين أسـألك مـن    : اللهم افتح يل أبواب رمحتـك، وإذا خـرج فليقـل   : وليقل وسلم عليه اهللا صلى النيب

  . )١(أخرجه مسلم"فضلك
 أعوذ باهللا: "أنه كان إذا دخل املسجد قال وسلم عليه اهللا صلى النيب وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن

" العظيم ووجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مـين سـائر اليـوم                   
  . )٢(أخرجه أبو داود

 إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم علـى : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن
 وسـلم  عليه اهللا صلى النيب تح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليسلم علىاللهم اف: وليقل وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .  )٣(أخرجه ابن ماجه" اللهم اعصمين من الشيطان: وليقل
   :الشرح
هـا  يأذكاراً كان يقوهلا عند دخول املسجد وعند اخلروج منه وأمر ـا، ف  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سن

  . شر الشياطنيسؤال هللا من فضله وحتفظ املصلي من 
   :الفوائد

  .  استحباب قول الذكر الوارد عند دخول املسجد واخلروج منه-
  .  أن ذلك مما حيفظ املسلم بإذن اهللا-
  .  فضل الذكر وفائدته-
  

                                                           
 . ٤٦٥، د ٧١٣م ) 1(
 . إسناده حسن: ٣٠، قال ابن باز يف التحفة ص ٤٦٦د ) 2(
 . وكذلك صححه ابن باز يف حتفة األخيار. ، قال يف الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات٧٧٣جه ) 3(
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٩٤

  من آداب املسجد من آداب املسجد 
 رأى خنامة يف القبلة، فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أنس رضي اهللا عنه أن

 أو إن ربه بينه وبني      –إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه          : " فقال – ويف رواية حبصاة     –فقام فحكها بيده    
 فال يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو حتت قدميه،  مث أخذ طرف ردائه فبصق فيه مث رد بعـضه                       –القبلة  

  . )١(متفق عليه" أو يفعل هكذا: على بعض فقال
" البصاق يف املسجد خطيئة وكفارـا دفنـها  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول س رضي اهللا عنه أنعن أن
  . )٢(متفق عليه

إذا رأيتم من يبيع أو يبتـاع يف املـسجد   : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن
  . )٣(أخرجه الترمذي" ال رد اهللا عليك: فيه ضالة فقولواال أربح اهللا جتارتك، وإذا رأيتم من ينشد : فقولوا
   :الشرح

إمنا بنيت املساجد للصالة والذكر، وهي أحب البقاع إىل اهللا تعاىل، فلها آداب ختصها أرشد إليها الرسول صلى                  
  . اهللا عليه وسلم وأرشد إىل ترتيهها عن أشياء ال تليق ا وال صلة هلا مبا بنيت املساجد ألجله

   :فوائدال
  .  النهي عن البصاق يف املساجد، وعلى من فعل ذلك أن يدفن بصاقه-
  .   حترمي البيع والشراء يف املسجد ألمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالدعاء على من فعل ذلك-
  .  حترمي السؤال عن الضالة يف املسجد-
  

                                                           
 . ٥٥٠، م ) ٤٠٥ (١/٥٠٧خ ) 1(
 . ٥٥٢م  م) ٤١٥ (١/٥١١خ) 2(
 . ٥٧٣وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .  وقال حسن غريب١٣٢١ت ) 3(
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٩٥

  من آداب املسجد من آداب املسجد 
 فال – يعين الثوم –من أكل من هذه الشجرة : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن

  . )١(متفق عليه" يقربن مسجدنا
 فـال يقـربن   ثالثوم أو الكراأو من أكل البصل :  "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جابر رضي اهللا عنه عن

  . )٢(أخرجه مسلم" مسجدنا،  فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
 )٣ ()األحياء: أي(ببناء املساجد يف الدور  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمر: "ائشة رضي اهللا عنها قالتعن ع

  . )٤(أخرجه أبو داود" وأن تنظف وتطيب
يعين رفع " (ما أمرت بتشييد املساجد: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  . )٥ ()بنائها وتطويله
  .  )٦(أخرجه أبو داود" لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى: "قال ابن عباس

   :الشرح
املسجد مكان طيب ومقر الطيبني ينبغي ترتيهه عن الروائح اخلبيثة، واحلرص على أن تكون رائحته طيبة، وهـذا                  

  . لى اهللا عليه وسلمأوىل وأهم من املبالغة يف زخرفته وإطالة بنائه اليت مل تكن من هدي الرسول ص
   :الفوائد

  .  النهي عن دخول املسجد ملن كان له رائحة خبيثة-
  .   األمر ببناء املساجد، وكراهة املبالغة يف تشييدها وزخرفتها-
  .  األمر بتطييبها وتنظيفها-
  

                                                           
 . ٥٦١، م )٨٥٣ (٢/٣٣٩خ ) 1(
 . ٥٦٤م ) 2(
 . ١٢٥، ٢/١١٧عون املعبود : انظر ) 3(
 . ٧١٧، وصححه األلباين يف املشكاة ٤٥٥د ) 4(
 . ١٢٥، ٢/١١٧عون املعبود : انظر ) 5(
 . ٧١٨، وصححه األلباين يف املشكاة ٤٤٨د  )6(
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٩٦

  وجوب صالة اجلماعةوجوب صالة اجلماعة
ن أثقل الصالة على املنافقني العـشاء  إ: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

والفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً، ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجالً فيصلي بالناس، مث                    
  . )١(متفق عليه" أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار

 يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل: أتى رجل أعمى فقال: "ضي اهللا عنه قالعن أيب هريرة ر
هل تسمع النـداء  : أن يرخص له فيصلي يف بيته، فرخص له، فلما وىل دعاه فقال له وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  . )٢(أخرجه مسلم" فأجب: قال. نعم: بالصالة؟ قال
من سره أن يلقى اهللا غداً مسلماً فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث      : ضي اهللا عنه قال   عن عبد اهللا بن مسعود ر     

كما يـصلي هـذا     ينادى ن، فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم                  
يتخلف عنها إال منافق معلـوم      سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما       املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم         

  . )٣(أخرجه مسلم" النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف
   :الشرح

  . صالة اجلماعة من شعائر اإلسالم اليت أوجبها اهللا سبحانه ملا فيها من الفوائد العظيمة
إقامتها يف بيوت اهللا كثرية جداً، فالواجب على        واألحاديث الدالة على وجوب الصالة يف اجلماعة وعلى وجوب          

  . )٤("كل مسلم العناية بأمر صالة اجلماعة واملبادرة إليها امتثاالً ألمر اهللا ورسوله وابتعاداً عن مشاة أهل النفاق
   :الفوائد

  .  وجوب صالة اجلماعة على الرجال-
  .  أن التخلف عن صالة اجلماعة من عالمات أهل النفاق-
   

                                                           
 . ٦٥١، م ) ٦٥٧ (٢/١٤١خ ) 1(
 . ٦٥٣م ) 2(
 . ٦٥٤م ) 3(
 . وجوب أداء الصالة يف مجاعة للشيخ عبد العزيز بن باز) 4(
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٩٧

  ضل صالة اجلماعةضل صالة اجلماعةفف
صالة الرجل يف مجاعة تضعف علـى  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

صالته يف بيته ويف سوقه مخساً وعشرين ضعفاً، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد ال خيرجه إال                     
ة وحط عنه ا خطيئة، فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام يف               الصالة، مل خيط خطوة إال رفعت له ا درج        

  . )١(متفق عليه".  اللهم صل عليه، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة: مصاله
ما من ثالثة يف قرية وال بدو :  " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت

أخرجه أبو  ".  فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية             ال تقام   
  . )٢(داود

صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن
  .  )٣(متفق عليه" بسبع وعشرين درجة

   :الشرح
مهية صالة اجلماعة وملا فيها من الفوائد العامة واخلاصة رتب اهللا عليها األجر العظيم ورغب فيهـا الرسـول                   أل

الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وأخرب أن صالة الرجل يف مجاعة تفضل صالته لوحده وأن الـصالة يف مجاعـة سـبب          
  . لالعتصام من الشياطني

   :الفوائد
  .  عظم فضل صالة اجلماعة-
  . ا أفضل من صالة الرجل لوحده أ-
  .  أن التخلف عن صالة اجلماعة سبب لتسلط الشياطني على اإلنسان-
  

                                                           
 . ٦٤٩، م )٦٤٧ (٢/١٣١خ ) 1(
 . بإسناد حسن: ٣٤٤، قال النووي يف رياض الصاحلني ٥٤٧د ) 2(
 . ٦٥٠، م )٦٤٥ (١٣١ /٢خ) 3(
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٩٨

  استحباب املشي إىل املسجد بسكينة ووقاراستحباب املشي إىل املسجد بسكينة ووقار
إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعلـيكم بالـسكينة   : "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن

  . )١(متفق عليه" أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتواوالوقار وال تسرعوا فما 
مـا  : "فسمع جلبة فقـال  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بينما حنن نصلي مع: عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال

ال تفعلوا، إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فـصلوا ومـا             : استعجلنا إىل الصالة، قال   : شأنكم؟ قالوا 
  . )٢(أخرجه مسلم" أمتواسبقكم ف
   :الشرح

عندما خيرج املسلم متوجهاً إىل الصالة فإنه خيرج إىل عبادة عظيمة يقف فيها بني يدي ربه، فعليه أن يكـون يف                     
  . مشيه إليها خاشعاً وقوراً يستشعر عظم األمر الذي هو مقدم عليه مما يفيده يف خشوعه يف صالته

   :الفوائد
  . ة بسكينة ووقار األمر باملشي إىل الصال-
  .  النهي عن اإلسراع يف املشي ولو إلدراك الركوع-
   

                                                           
 . ٦٠٢، م ) ٦٣٦ (٢/١١٧خ ) 1(
 . ٦٠٣م ) 2(
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٩٩

  فضل التبكري إىل الصالة وانتظارهافضل التبكري إىل الصالة وانتظارها
صالة الرجل يف مجاعة تضعف علـى  : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

أ فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد ال خيرجه إال          صالته يف بيته ويف سوقه مخساً وعشرين ضعفاً، ذلك أنه إذا توض           
الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له ا درجة وحط عنه ا خطيئة، فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه مـا دام يف                        

  . )١(متفق عليه" اللهم صل عليه، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة: مصاله
) األذان: أي(لو يعلم الناس ما يف النـداء  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

، ولو يعلمون مـا يف التـهجري   )جعلوا بينهم قرعة:  أي (والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا        
ألتومها ولـو   ) صالة العشاء والفجر  :  أي  (الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح         ) التبكري إىل الصالة  : أي(

  . )٢(متفق عليه" حبواً
   :الشرح

التبكري إىل الصالة أمر حث عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورغب فيه، وأخرب أن املسلم إذا جلـس ينتظـر                     
ة من األجـر    الصالة فإنه يؤجر ألن الصالة هي اليت حتبسه، وأخرب أيضاً أن الناس لو يعلمون ما يف التبكري إىل الصال                  

  . العظيم لتسابقوا لنيله
   :الفوائد

  .  فضل التبكري إىل الصالة-
  .  األجر العظيم يف انتظار الصالة-
   

                                                           
 . ٦٤٩، م )٦٤٧ (٢/١٣١خ ) 1(
 . ٤٣٧، م )٦١٥ (٢/٩٦خ ) 2(
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  حتية املسجدحتية املسجد
إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعـتني  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن

  . )١(متفق عليه" قبل أن جيلس
  صلى اهللا عليـه وسـلم      جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول اهللا      : بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال      عن جابر   

إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمـام       : يا سليك، قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما، مث قال        : "خيطب، فجلس فقال له   
  . )٢(متفق عليه).  خيففهما:  أي " (خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما

   :الشرح
ملن دخل املسجد وأراد اجللوس أن يصلي ركعتني حتية للمسجد قبـل أن   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول شرع

  . جيلس، وأمر من دخل املسجد يوم اجلمعة وجلس الستماع اخلطبة أن يؤديها وخيففها
   :الفوائد

  .  استحباب صالة ركعتني عند دخول املسجد ملن أراد اجللوس فيه-
  . اب أدائها ولو كان اإلمام خيطب يوم اجلمعة استحب-
   

                                                           
 . ٧١٤، م ) ٤٤٤ (١/٥٣٧خ) 1(
 . ٨٧٥، م )١١٦٦ (٤٩ /٣خ) 2(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ١٠١ [
com.IslamWay.WWW  

  

١٠١

  فضل الصف األولفضل الصف األول
) األذان: أي(لو يعلم الناس ما يف النـداء  : "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

: أي(يف التهجري   ، ولو يعلمون ما     )جعلوا بينهم قرعة  : أي(والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا           
" ألتومها ولو حبـواً   ) صالة العشاء والفجر  : أي(الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح         ) التبكري إىل الصالة  

  . )١(متفق عليه
تقدموا فأمتوا يب وليـأمت     : "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا رأى يف أصحابه تأخراً فقال هلم               

  . )٢(أخرجه مسلم" وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللابكم من بعدكم، 
خري صفوف الرجال أوهلـا، وشـرها   : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . )٣(أخرجه مسلم" آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا
   :الشرح

ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورغب فيه وأخرب أن خـري            للصالة يف الصف األول مزية وفضل، حث على         
صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها، وحذر من التمادي يف تعمد التأخر عن الصفوف األول وأن ذلك سـبب ألن                   

  . )٤(يؤخر العبد عن الرمحة والفضل واملنازل الرفيعة
   :الفوائد

  .  عظم فضل التقدم للصالة والصف األول-
  . ف الرجال أوهلا وشرها آخرها أن خري صفو-
  .  التحذير من التمادي يف التأخر عن الصف األول-
  

                                                           
 . ٤٣٧، م )٦١، ٢٥ (٢/٩٦خ) 1(
 . ٤٣٨م ) 2(
 . ٤٤٠م ) 3(
 . ٤/٤٠٣شرح النووي ملسلم : انظر) 4(
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  وجوب تسوية الصفوفوجوب تسوية الصفوف
أال تصفون كما تصف املالئكـة      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال      عن  

أخرجه " لصفوف األول ويتراصون يف الصف    يتمون ا : وكيف تصف املالئكة عند را؟ قال     : عند را عز وجل؟ قلنا    
  . )١(مسلم

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح مناكبنا يف الـصالة ويقـول             : وعن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال      
أخرجـه  " استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم، ليلين منكم أولو األحالم والنهى، مث الذين يلوم مث الذين يلـوم                "

  . )٢(مسلم
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(أخرجه مسلم" الصالة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوي           : "وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال       

 عقلنا عنه، مث خرج يوماً فقام حىت كاد أن يكرب فرأى رجالً بادياً صدره مـن                 حىت رآنا قد  ) السهام: أي(ا القداح   
  . )٤(أخرجه مسلم" عباد اهللا لتسوون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم: الصف، فقال

أقيموا صفوفكم فإين أراكم من وراء ظهري، وكان        : "عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
  . )٥(أخرجه البخاري" يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمهأحدنا 
   :الشرح

تسوية الصف يف الصالة من األمور اليت تساهل ا كثري من الناس، رغم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد اهتم     
أمنا يسوي به حرصاً على استقامة الصف حىت قال الصحايب ك)٦(ا اهتماماً كبرياً فقد كان ميسح صدورهم ومناكبهم    
  . )٧(القداح أي كأمنا يقوم ا السهام لشدة استقامتها

   :الفوائد
  . وجوب تسوية الصف ألمر الرسول بذلك، وحتذيره من االختالف يف الصف -

                                                           
 . ٦٦١، د ٤٣٠م  )1(
 . ٤٣٢م  )2(
 . ٤٣٣م  )3(
 . ٤٣٦م  )4(
 . )٧٢٥ (٢/٢١١خ  )5(
 . ٦٦٤سنن أيب داود حديث رقم : انظر  )6(
 . ٤/٤٠١شرح النووي ملسلم  )7(
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  . أن عدم تسوية الصف سبب الختالف قلوب املصلني -
  . أن تسوية الصف من متام الصالة -
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  فضل صالة الفجر يف مجاعةفضل صالة الفجر يف مجاعة
تفضل صالة اجلميـع صـالة      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : يرة رضي اهللا عنه قال    عن أيب هر  

: مث يقول أبو هريرة   . أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءاً وجيتمع فيكم مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر             
  . )١(يهمتفق عل } مشهودا كَانَ الْفَجِر قُرآنَ ِإنَّ{فاقرأوا إن شئتم 

إن أثقل الصالة على املنافقني العـشاء       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
والفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً، ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجالً فيصلي بالناس، مث                    

  . )٢(متفق عليه" وم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنارأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل ق
من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنـا       : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن عثمان رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(أخرجه مسلم" قام نصف الليل، ومن صلى الفجر يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله
من صلى الصبح يف مجاعة فهو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : رضي اهللا عنه قال   عن جندب بن عبد اهللا      

رواه " يف ذمة اهللا، فال يطلبنكم اهللا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه مث يكبه على وجهه يف النار                     
  . )٤(مسلم
   :الشرح

النهار ومن صالها وكان قد صلى العشاء يف مجاعـة          صالة الفجر صالة عظيمة مشهودة تشهدها مالئكة الليل و        
فكأمنا قام الليل كله، والذي يصلي الفجر يكون يف ذمة اهللا وضمانه ورعايته وهو الذي يتوىل األخذ حبقه ممن تعرض                    

  . له بغري حق
   :الفوائد

  . فضل صالة الفجر وأا صالة مشهودة -
  . أا ثقيلة على املنافقني -
   مجاعة فهو يف ذمة اهللاأن من صالها يف -
  

                                                           
 . ٦٣٢، م )٦٤٨ (٢/١٣٧خ )1(
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  فضل صالة العصرفضل صالة العصر
  . )١ (} ِللِّه قَاِنِتني وقُومواْ الْوسطَى والصالَِة الصلَواِت علَى حاِفظُواْ{: قال اهللا تعاىل 

يتعاقبون فيكم مالئكة بالليـل ومالئكـة       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
 كيف  – وهو أعلم م     –وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر، مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم رم              بالنهار  

  . )٢(متفق عليه" تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون: تركتم عبادي؟ فيقولون
أما : "ر ليلة البدر فقال   كنا يوماً جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ نظر إىل القم            : عن جرير بن عبد اهللا قال     

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبـل طلـوع                      
} غُروِبهـا  وقَبـلَ  الشمِس طُلُوِع قَبلَ ربك ِبحمِد وسبح{الشمس وقبل غروا، يعين العصر والفجر، مث قرأ جرير 

  . )٣(متفق عليه
من صلى الـربدين دخـل      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال       

  ). الصبح والعصر: والربدان(، )٤(متفق عليه". اجلنة
" من ترك صالة العصر فقد حـبط عملـه        : "عن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

  . )٥(أخرجه البخاري
   :الشرح

صالة العصر هي الصالة الوسطى اليت أكد اهللا على احملافظة عليها وجعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم احملافظـة                   
  .  سبباً لدخول اجلنة، وحذر أن من تركها فقد حبط عمله وبطل ثوابه– مع صالة العشاء –عليها 
   :الفوائد

  . فضل صالة العصر -
  .  ول اجلنةأن احملافظة عليها سبب لدخ -
  . الوعيد الشديد ملن تركها -
   

                                                           
 .  ٢٣٨: سورة البقرة، آية) 1(
 .  ٦٣٢، م )٥٥٥ (٢/٣٣خ) 2(
 .  ٦٣٣، ) ٥٥٤ (٢/٣٣خ) 3(
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  جواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة حلاجة تعرض لهجواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة حلاجة تعرض له
أقيمت الصالة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )١(أخرجه البخاري. "مكانكم، فرجع فاغتسل مث خرج ورأسه يقطر ماء فصلى م: فتقدم وهو جنب، مث قال
بعدما ) أخره: أي(أقيمت الصالة فعرض للنيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فحبسه           : "وعن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٢(أخرجه البخاري" أقيمت الصالة
أقيمت الصالة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يناجي رجالً يف جانب املسجد، فما قام إىل               : "وعنه رضي اهللا عنه قال    

  . )٣(أخرجه البخاري" صالة حىت نام القومال
   :الشرح

قد تعرض لإلمام حاجة بعدما تقام الصالة فينشغل ا فيتأخر قليالً عن الصالة، كما كان حيصل للرسول صـلى                   
  . اهللا عليه وسلم، ومل ينقل أنه كان يعيد اإلقامة عند حضوره

   :الفوائد
  . هجواز تأخر اإلمام بعد اإلقامة حلاجة تعرض ل -
  . أنه يكتفي باإلقامة األوىل وال تعاد اإلقامة -
   

                                                           
 . ) ٦٤٠ (٢/١٢٢خ ) 1(
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  صفة الصالةصفة الصالة
  تكبرية اإلحرام

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء فـسلم                      
 صلى، مث جاء فسلم    ارجع فصل فإنك مل تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان         : "على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      

ارجع فصل فإنك مل تصل     : وعليك السالم، مث قال   : على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم             
إذا قمت إىل   : والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم              :  فقال الرجل  - ثالثاً –

عك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعاً مث ارفع حىت تعتدل قائماً مث اسجد حـىت                 الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر م      
  . )١(متفق عليه" تطمئن ساجداً مث ارفع حىت تطمئن جالساً مث افعل ذلك يف صالتك كلها

كرب رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه حني ي     : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
ربنـا ولـك   : مسع اهللا ملن محده فعل مثله وقـال : حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع فعل مثله، وإذا قال   

  . )٢(متفق عليه" احلمد، وال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع رأسه من السجود
أخرجه " الصالة رفع يديه مداً   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل           : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

   . )٣(الترمذي وأبو داود
   :الشرح

 ركن من أركان الصالة ال تصح الصالة بدوا سـهواً  – وهي قول اهللا أكرب يف افتتاح الصالة –تكبرية اإلحرام  
  . ريأو عمداً، وقد سن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يرفع املصلي يديه حذو منكبيه باسطاً كفيه عند التكب

   :الفوائد
  . أن تكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة -
  . يستحب عند التكبري رفع اليدين مضموميت األصابع إىل حذو املنكبني -
  . عدم مشروعية التلفظ بالنية، حيث مل يأمر ا عند تعليمه للرجل كيف يصلي -
  

                                                           
 .  ٣٩٧، م )٧٩٣ (٢/٢٧٦خ) 1(
 .  ٣٩٠، م )٧٣٨ (٢/٢٢١خ) 2(
  .، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه للترمذي ٧٥٣ وصححه، د ٢٤٠ت ) 3(
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  وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدروضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليـسرى يف             : " عنه قال  عن سهل بن سعد رضي اهللا     

  . )١(أخرجه البخاري" الصالة
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه حني دخل يف الصالة مث التحـف                "عن وائل بن حجر رضي اهللا عنه        

:  يديه من الثوب مث رفعهما مث كرب فركع فلما قال          بثوبه مث وضع يده اليمىن على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج           
  . )٢(أخرجه مسلم" مسع اهللا ملن محده رفع يديه، فلما سجد سجد بني كفيه

أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمىن فرآه النيب صلى اهللا عليه وسـلم               : "عن ابن مسعود رضي اهللا عنه       
  . )٣(أخرجه أبو داود" فوضع اليمىن على اليسرى

   :الشرح
وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر يف الصالة من السنن اليت شرعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهـي                    
هيئة ذل وخضوع تناسب حال القائم بني يدي ربه تبارك وتعاىل،  وهي مما يعني على اخلشوع وحضور الـذهن يف                     

  . الصالة
   :الفوائد

  . رى يف القيام يف الصالةاستحباب وضع اليد اليمىن على اليس -
  استحباب وضعهما على الصدر -
   

                                                           
 . )٧٤٠ (٢/٢٢٤خ) 1(
 . ٤٠١م ) 2(
 . ٨٧ إسناده صحيح، وصححه األلباين يف صفة الصالة ٢/٢٢٤، قال احلافظ يف الفتح ٧٥٥د ) 3(
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  دعاء االستفتاحدعاء االستفتاح
أي (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب يف الصالة سكت هنيهـة               : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

: أقول: ما تقول؟ قال  يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي، أرأيت سكونك بني التكبري والقراءة،            : قبل أن يقرأ، فقلت   ) قليالً
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبـيض                   

  . )١(متفق عليه" من الدنس، اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد
سبحانك اللهم  : ا استفتح الصالة قال   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ       : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٢(أخرجه أبو داود والترمذي" وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك
احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً      : أن رجالً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال        "وعن أنس رضي اهللا عنه      

، )سـكتوا : أي(أيكم املتكلم بالكلمات؟ فأرم القـوم       : ته قال فيه، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صال         
لقد رأيت اثين عـشر     : جئت وقد حفزين النفس فقلتها، فقال     : أيكم املتكلم ا فإنه مل يقل بأساً؟ فقال رجل        : فقال

  . )٣(أخرجه مسلم" ملكاً يبتدروا أيهم يرفعها
   :الشرح

ل القراءة أن يثين على اهللا تبارك وتعاىل مبا ورد عن الرسـول             يستحب للمصلي بعد أن يكرب تكبرية اإلحرام وقب       
  . صلى اهللا عليه وسلم من أدعية االستفتاح اليت كان يقوهلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املوضع

   :الفوائد
  . يستحب للمصلي أن يستفتح الصالة بشيء مما ورد يف أدعية االستفتاح -
  . وعدم املداومة على دعاء معني حىت يأيت بكل ما ورديستحب التنويع يف الدعاء  -
   

                                                           
 . ٥٩٨، م )٧٤٤ (٢/٢٢٧خ) 1(
 . ٩٣ واأللباين يف صفة الصالة ٢/١١، وصححه أمحد شاكر يف حاشيته على الترمذي ٨٩٦، جه ٢٤٣، ت ٧٧٦د ) 2(
 . ٦٠٠م ) 3(
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  القراءة يف الصالة القراءة يف الصالة 
  . )١(}الرِجيِم الشيطَاِن ِمن ِباللِّه الْقُرآنَ فَاستِعذْ قَرأْت فَِإذَا{:  قال اهللا تعاىل 

ان فلم أمسع أحداً    صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثم           : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     
  . )٢(أخرجه مسلم" بسم اهللا الرمحن الرحيم: منهم يقرأ

ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتـة       :  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(أخرجه مسلم" الكتاب

من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتـاب         ": قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             
  . )٤(أخرجه مسلم"  ثالثاً–فهي خداج غري متام 

  ). ناقصة: ومعىن خداج(
إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه        : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٥( عليهمتفق" تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
  . )٦("آمني: غري املغضوب عليهم وال الضالني، فقولوا:  إذا قال اإلمام : "ويف رواية للبخاري

   :الشرح
يشرع للمصلي بعد دعاء االستفتاح أن يستعيذ من الشيطان الرجيم لقراءة القرآن، مث يبسمل ويقرأ الفاحتة وملـا                  

  .  دعاء مبعىن اللهم استجبفيها من الدعاء العظيم يقول بعدها آمني، واليت هي
   :الفوائد

  . استحباب التعوذ والبسملة يف الصالة قبل قراءة القرآن -
  . وجوب قراءة الفاحتة وأا ركن ال تصح الصالة بدوا -
  . استحباب قول آمني بعد قراءة الفاحتة -

  

                                                           
 . ٩٨:  سورة النحل، آية)1(
 . ٣٩٩م ) 2(
 . ٣٩٤م ) 3(
 . ٣٩٥م ) 4(
 . ٤١٠، م )٧٨١ (٢/٢٦٦خ ) 5(
 . )٧٨٢ (٢/٢٦٦خ ) 6(
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  القراءة يف الصالة القراءة يف الصالة 
  : القراءة يف صالة املغرب

متفـق  ". مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ بالطور يف املغرب          : "نه قال عن جبري بن معطم رضي اهللا ع      
  . )١(عليه

  : القراءة يف صالة العشاء
كان معاذ رضي اهللا عنه يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء، مث يأيت فيؤم                : "عن جابر رضي اهللا عنه قال     

عشاء مث أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فاحنرف رجل فسلم           قومه، فصلى ليلة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ال         
ال واهللا، وآلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فألخربنه،          : أنافقت يا فالن؟ قال   : مث صلى وحده وانصرف، فقالوا له     

عاذا صلى معـك    يا رسول اهللا إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن م         : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       
يا معاذ أفتان أنت؟ اقـرأ      : العشاء مث أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على معاذ فقال               

  . )٢(أخرجه مسلم" بالشمس وضحاها والضحى، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك األعلى
أنه كان يف سفر فصلى العشاء اآلخرة فقـرأ          : "عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            

  . )٣(متفق عليه" يف إحدى الركعتني والتني والزيتون
   :الشرح

كانت قراءة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف صالته ختتلف من وقت آلخر، فقد كان يقرأ أحياناً يف املغرب من                    
 يف العشاء فقد أمر معاذاً أن يصلي مبثل سبح والليل إذا            ، ورمبا قرأ أحياناً من طوال سور القرآن، أما        )٤(قصار املفصل 

  . يغشى، وأنكر على معاذ رضي اهللا عنه تطويله الشديد يف القراءة
   :الفوائد

  . مشروعية التطويل يف قراءة صالة املغرب أحياناً -
  . السنة أن القراءة يف صالة العشاء من أواسط املفصل -
  .  مبا يشق على الناس–ا مل يرد يف السنة  مب–كراهة التطويل يف القراءة  -

                                                           
 . ٤٦٣، م )٧٦٥ (٢/٢٤٧خ) 1(
 . ٤٦٥م ) 2(
 . ٤٦٤، م )٧٦٦ (٢/٢٥٠خ ) 3(
. إىل آخره قصار املفـصل    ) الضحى(اسطه، ومن   أو) الضحى(إىل  ) عم(طوال املفصل، ومن    ) إىل عم ) ق(املفصل من سورة ق حىت الناس، من        ) 4(

 . ومسي مفصالً لكثرة فواصله
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١١٢
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  تطويل القراءة يف صالة الفجرتطويل القراءة يف صالة الفجر
  . )١ (}مشهودا كَانَ الْفَجِر قُرآنَ الْفَجِر ِإنَّ وقُرآنَ{: قال اهللا تعاىل

) " ق والقـرآن ايـد    (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر بـ            "عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه        
  . )٢ (أخرجه مسلم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الفجر ما بني الـستني              : "وعن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قال       
  . )٣ (أخرجه مسلم" إىل املائة آية

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ يف الظهـر والعـصر يف                : "عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال      
ني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية أحياناً،  وكان يطول الركعة األوىل من الظهر ويقصر الثانية                 الركعت

  . )٤ (متفق عليه" وكذلك الصبح
آمل :  (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة            : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٥ (متفق عليه"  أتى على اإلنسانهل(السجدة و ) ترتيل
يف الـركعتني   ) إذا زلزلـت األرض   (أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الصبح           : "وعن رجل من جهينة   

  . )٦ (أخرجه أبو داود" كلتيهما
   :الشرح

 صالة مشهودة    ألا –من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يطيل القراءة يف صالة الفجر أكثر من غريها                  
  .  وكان يداوم على ذلك إال أنه رمبا قصر القراءة أحياناً–تشهدها مالئكة الليل والنهار 

   :الفوائد
  . استحباب تطويل القراءة يف صالة الفجر -
  . أنه ال بأس يف تقصريها أحياناً -
  . أن السنة قراءة سوريت السجدة واإلنسان يف فجر اجلمعة -

                                                           
 . ٧٨: سورة اإلسراء، آية ) 1(
 . ٤٥٨م ) 2(
 . ٤٦١م ) 3(
 . ٤٥١، م )٧٥٩ (٢/٢٤٣خ ) 4(
 . ٨٧٩، م )٨٩١ (٢/٣٧٧خ ) 5(
 .  وعزاه للبيهقي أيضا١١٠ً، وصححه األلباين يف صفة الصالة ص ٨١٦د ) 6(
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  . الواحدة يف الركعتنيجواز تكرار السورة  -
  

  القراءة يف الظهر والعصرالقراءة يف الظهر والعصر
لقد كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيـع فيقـضي            : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

  . )١ (أخرجه مسلم" حاجته مث يتوضأ مث يأيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الركعة األوىل مما يطوهلا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ يف الظهـر والعـصر يف                : "اهللا عنه قال  عن أيب قتادة رضي     

الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية أحياناً،  وكان يطول الركعة األوىل من الظهر ويقصر الثانية                 
  . )٢ (متفق عليه" وكذلك الصبح

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر بالليل إذا يغشى ويف العصر              ": عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال       
  . )٣ (أخرجه مسلم" حنو ذلك، ويف الصبح أطول من ذلك

   :الشرح
كانت قراءة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الظهر والعصر من أواسط املفصل، وكان يطيل الركعة األوىل مـن                   

مة الصالة فيقضي حاجته مث يتوضأ ويدرك الركعة مع النيب صـلى اهللا عليـه               الظهر حىت كان الرجل يذهب عند إقا      
  . وسلم ، وكان جيعل الركعة أقصر من ذلك

   :الفوائد
  . استحباب تطويل الركعة األوىل من الظهر وتقصري الثانية -
  . أن السنة يف الظهر والعصر أن تكون القراءة من أواسط املفصل -
   

                                                           
 . ٤٥٤م ) 1(
 . ٤٥١، م )٧٥٩ (٢/٢٤٣خ ) 2(
 . ٤٥٩م ) 3(
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  الركوع والسجودالركوع والسجود
 هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء فـسلم                     عن أيب 

ارجع فصل فإنك مل تصل،  فرجع الرجل فصلى كما كان صـلى، مث جـاء                : "على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      
ارجع فصل فإنك مل    : السالم، مث قال  وعليك  : فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم              

إذا : والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين، فقال الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم              :  فقال الرجل  - ثالثا –تصل  
قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعاً مث ارفع حىت تعتدل قائماً مث اسجد      

  . )١("  مث ارفع حىت تطمئن جالساً مث افعل ذلك يف صالتك كلهاحىت تطمئن ساجداً
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيـه، وإذا  "عن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه      

ضـع  ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقار إىل مكانه، فإذا سجد و                    
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلـة، فـإذا جلـس يف           ) جيافيهما عن جنبيه  : أي(يديه غري مفترش وال قابضهما      

الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن، وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى                 
  . )٢ (أخرجه البخاري" وقعد على مقعدته

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة بــ             : "ا قالت وعن عائشة رضي اهللا عنه    
ولكن بني ذلـك،     ) مل يرفعه ومل خيفضه   : أي(وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه         ) احلمد هللا رب العاملني   (

دة مل يـسجد حـىت      وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السج                
يستوي قاعداً، وكان يقول يف كل ركعتني التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن،  وكان ينـهى                   

وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكـان         ) أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه     : أي(عن عقبة الشيطان    
  . )٣ (أخرجه مسلم"خيتم صالته بالتسليم

   :الشرح
الركوع والسجود ركنان من أركان الصالة فال تصح صالة من ترك أحدمها ناسياً أو عامداً،  وقـد علمهمـا                    

  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم للمسيء صالته
   :الفوائد

  . أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصالة -
                                                           

 . ٣٩٧، م )٧٩٣ (٢/٢٧٦خ ) 1(
 . )٨٢٨ (٢/٣٠٥خ) 2(
 . ٤٩٨م ) 3(
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  .من الركبتنيأن السنة يف الركوع أن يكون الظهر مستقيماً مع الرأس، ومتكن اليدين  -
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  أذكار الركوع وسننهأذكار الركوع وسننه
  : رفع اليدين مع التكبري

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه حني يكرب      : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
ـ : حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع فعل مثله، وإذا قال    ربنـا ولـك   : المسع اهللا ملن محده فعل مثله وق

  . )١ (متفق عليه" احلمد، وال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع رأسه من السجود
  : التسبيح

) سبحان ريب العظيم  : "(عن حذيفة رضي اهللا عنه أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان يقول يف ركوعه                  
  . )٢ (أخرجه أبو داود)". سبحان ريب األعلى(ويف سجوده 

سبحانك اللـهم   : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده         :  رضي اهللا عنها قالت    عن عائشة 
  . )٣ (متفق عليه" ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل

سبوح قـدوس رب    : "عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه وسجوده                 
  . )٤ (أخرجه مسلم" املالئكة والروح

أال وإين يت أن أقرأ القرآن راكعاً       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      ع
أخرجـه  " أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن أن يستجاب لكـم                

  . )٥ (مسلم
   :الشرح

 يديه مع التكبري اقتداء بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ويشرع يف             من املشروع للمصلي عند الركوع أن يرفع      
  . الركوع تسبيح اهللا تعاىل وتعظيمه كما أمر الرسول وكما كان يفعل صلى اهللا عليه وسلم

   :الفوائد

                                                           
 . ٣٩٠، م )٣٧٨ (٢/٢٢١خ ) 1(
 . ٣٣٣، وقال حسن صحيح، وصححه األلباين يف اإلرواء ٢٦٢، ت ٨٧١د ) 2(
 . ٤٨٤، م )٧٩٤ (٢/٢٨١خ ) 3(
 . ٨٧٢، ٤٨٧م ) 4(
 . ٤٧٩م ) 5(
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  . استحباب رفع اليدين مع التكبري للركوع -
  . سبحان ريب العظيم يف الركوع: وجوب قول -
  .  من تسبيح اهللا وتعظيمه يف الركوعمشروعية اإلكثار -
  . النهي عن قراءة القرآن يف الركوع -
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  الرفع من الركوعالرفع من الركوع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء فسلم               "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
ى كما كان صلى، مث جاء فسلم       ارجع فصل فإنك مل تصل، فرجع الرجل فصل       : على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      

ارجع فصل فإنك مل تصل     : وعليك السالم، مث قال   : على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم             
إذا قمت  : والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم            :   فقال الرجل    – ثالثاً   –

أ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفع حىت تعتدل قائماً مث اسـجد                   إىل الصالة فكرب مث اقر    
  . )١(متفق عليه" حىت تطمئن ساجداً، مث ارفع حىت تطمئن جالساً، مث افعل ذلك يف صالتك كلها

 فرفع يديه حـني     رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم افتتح التكبري يف الصالة         : "وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
ربنا ولك  : مسع اهللا ملن محده فعل مثله وقال      : يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع فعل مثله، وإذا قال           
  . )٢(متفق عليه" احلمد، وال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع رأسه من السجود

عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسـه مـن        كان ركوع النيب صلى اهللا      : "عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال       
   . )٣(أخرجه البخاري" الركوع وبني السجدتني قريباً من السواء

   :الشرح
مسع اهللا ملن محده، رافعاً يديـه حـذو         : بعد أن يكمل املصلي ركوعه فإنه يشرع له أن يرفع من الركوع قائالً            

  . ود كل فقار إىل مكانهمنكبيه كما فعل يف تكبرية اإلحرام، ويطمئن بعد رفعه حىت يع
   :الفوائد

  . األمر بالرفع من الركوع وأنه من أركان الصالة -
  . األمر بالطمأنينة بعد الرفع بأال يسجد املصلي حىت يعتدل قائماً -
  . استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع -
  . أن السنة أن ميكث قائماً بعد الركوع مبقدار سجوده وركوعه -

  

                                                           
 . ٣٩٧، م )٧٩٣ (٢/٢٧٦خ ) 1(
 . ٣٩٠، م )٧٣٨ (٢/٢٢١خ ) 2(
 . )٨٠١ (٢/٢٨٨خ ) 3(
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  الرفع من الركوعالرفع من الركوعأذكار أذكار 
: مسع اهللا ملن محده، فقولوا    : إذا قال اإلمام  : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )١(أخرجه البخاري" ربنا ولك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال           كان ر : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       
ربنا لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد وكلنـا                      

  . )٢(أخرجه مسلم" لك عبد، ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
كنا يوماً نصلي وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة              : بن رافع رضي اهللا عنه قال     عن رفاعة   

مـن  : ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قـال           : مسع اهللا ملن محده، قال رجل وراءه      : "قال
  . )٣(أخرجه البخاري" وا أيهم يكتبها أولرأيت بضعة وثالثني ملكاً يبتدر: قال. أنا:  املتكلم؟ قال 

  . النهي عن رفع البصر إىل السماء
ما بال أقوام يرفعون أبـصارهم إىل الـسماء يف          : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٤(متفق عليه" لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم: صالم؟ فاشتد قوله يف ذلك حىت قال
   :لشرحا

يشرع للمصلي عند الرفع من الركوع أذكار يكون فيها محد هللا تعاىل وثناء عليه، يقوهلـا املـصلي شـكراً هللا                     
  .  واعترافاً بنعمه سبحانه

   :الفوائد
  .  مسع اهللا ملن محده: أن املشروع لإلمام أن يقول عند الرفع من الركوع -
  .  لك احلمدربنا و: أن املشروع للمصلي أن يقول بعد الرفع -
  . مشروعية الزيادة يف الذكر عند الرفع مبا ورد -
  . النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة والوعيد الشديد فيه -

  

                                                           
 . )٧٩٦ (٢/٢٨٣خ ) 1(
 . ٤٧٦م ) 2(
 . )٧٩٩ (٢/٢٨٤خ) 3(
 . ٤٢٨، م )٧٥٠ (٢/٢٣٣خ ) 4(
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  من أحكام السجود من أحكام السجود 
  : عدم رفع اليدين عند التكبري للسجود

الصالة فرفع يديه حني يكرب رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم افتتح التكبري يف      : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
ربنـا ولـك   : مسع اهللا ملن محده فعل مثله وقـال : حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع فعل مثله، وإذا قال   
  . )١(متفق عليه" احلمد، وال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع من السجود

  : صفة الرتول للسجود
لنيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديـه وإذا             رأيت ا : "عن وائل بن حجر رضي اهللا عنه قال       

  . )٢(أخرجه أبو داود" ض رفع يديه قبل ركبتيه
  : السجود على األعضاء السبعة

علـى  : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم     : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
  . )٣(متفق عليه"  واليدين والركبتني وأطراف القدمني، وال نكفت الثياب والشعر– وأشار بيده على أنفه –اجلبهة 
   :الشرح

كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد مل يرفع يديه مع التكبري ويقدم ركبتيه يف الـرتول علـى األرض،                      
  . ويسجد على أعضاء السجود السبعة

   :الفوائد
  .  للسجودعدم مشروعية رفع اليدين عند التكبري -
  . استحباب تقدمي اليدين يف الرتول للسجود -
  . وجوب السجود على أعضاء السجود السبعة -

  

                                                           
 . ٣٩٠، م )٧٣٨ (٢/٢٢١خ ) 1(
 . ل، وانظر فتح املعبود للشيخ فريح البهال١/٢٢٣، وصححه ابن القيم يف زاد املعاد ٢٦٨، ت ٨٣٨د ) 2(
 . ٤٩٠، م )٨١٢ (٢/٢٩٧خ ) 3(
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  من أحكام السجود من أحكام السجود 
اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعه انبساط        : "عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

  . )١(متفق عليه" الكلب
".  إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  قال عن الرباء رضي اهللا عنه    

  . )٢(أخرجه مسلم
فرج بني يديه   ) يف السجود : أي(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى          "عن عبد اهللا بن حبينة رضي اهللا عنه         

  . )٣(متفق عليه" حىت يبدو بياض إبطيه
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا              : "اهللا عنه عن أيب محيد الساعدي رضي      

ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره،  فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقار إىل مكانه، فإذا سجد وضع                      
القبلـة، فـإذا جلـس يف       واستقبل بأطراف أصابع رجليه     ) جيافيهما عن جنبيه  : أي(يديه غري مفترش وال قابضهما      

الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن، وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى                 
  . )٤(أخرجه البخاري" وقعد على مقعدته

   :الشرح
للسجود سنن شرعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكان يفعلها وهي من مكمالت الصالة، وى عن أشـياء                  

  .  صلى اهللا عليه وسلم يف هيئة السجودكرهها
   :الفوائد

  . كراهية فرش الذراعني على األرض يف السجود، بل السنة رفعهما -
  . استحباب مباعدة اليدين عن اجلنبني يف السجود -
  . أن السنة أن أصابع القدمني تكون باجتاه القبلة أثناء نصبهما يف السجود -

  

                                                           
 . ٤٩٣، م )٨٢٢ (٢/٣٠١خ ) 1(
 . ٤٩٤م ) 2(
 . ٤٩٥، م )٨٠٧ (٢/٢٩٤خ ) 3(
 . )٨٢٨ (٢/٣٠٥خ ) 4(
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  أذكار السجودأذكار السجود
  : التسبيح
) سبحان ريب العظيم  : "(ذيفة رضي اهللا عنه أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان يقول يف ركوعه                 عن ح 

  . )١(أخرجه أبو داود)" سبحان ريب األعلى: (ويف سجوده 
سبحانك اللـهم   : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده         : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٢(متفق عليه" هم اغفر يلربنا وحبمدك الل
سبوح قدوس رب   : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده         : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٣ (أخرجه مسلم" املالئكة والروح
  : الدعاء يف السجود

 من ربه وهو ساجد،     أقرب ما يكون العبد   : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٤(أخرجه مسلم" فأكثروا الدعاء

أال وإين يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      
   .)٥(أخرجه مسلم" ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

   :الشرح
يسجد املصلي يف صالته خاضعاً متذلال يسبح ربه األعلى ويرتهه ويقدسه، وبقدر نزوله وتذلـله لربه عز وجل                 
فإن اهللا جيازيه بأن جيعله يف وضعه أقرب ما يكون من ربه تبارك وتعاىل، ولذلك أوصى الرسول صلى اهللا عليه وسلم                     

  . بالدعاء يف السجود
   :الفوائد

  . حان ريب األعلى يف السجودوجوب قول سب -
  . مشروعية اإلكثار من تسبيح اهللا يف السجود -
  . استحباب اإلكثار من الدعاء يف السجود ألنه مظنة إجابة -

                                                           
 . ٣٣٣، وقال حسن صحيح، وصححه األلباين يف اإلرواء ٢٦٢، ت ٨٧١د ) 1(
 . ٤٨٤، م )٧٩٤ (٢/٢٨١خ ) 2(
 . ٨٧٢، د ٤٨٧م ) 3(
 . ٤٨٢م ) 4(
 . ٤٧٩م ) 5(
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  من أحكام السجود من أحكام السجود 

  : فضل السجود
عليـك بكثـرة    : "سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عمل يدخلين اجلنة، فقال          : عن ثوبان رضي اهللا عنه قال     

  . )١(أخرجه مسلم"سجود فإنك لن تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا ا درجة وحط عنك ا خطيئةال
: كنت أبيت مع رسول اهللا فأتيته بوضوئه وحاجتـه فقـال يل           : عن ربيعة بن كعب األسلمي رضي اهللا عنه قال        

" ى نفسك بكثرة السجود   فأعين عل : قال. أو غري ذلك، قلت هو ذاك     : أسألك مرافقتك يف اجلنة، فقال    : فقلت: سل"
  . )٢(أخرجه مسلم

  : النهي عن قراءة القرآن يف السجود
أال وإين يت أن أقرأ القرآن راكعاً       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

أخرجـه  " جاب لكـم  أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يـست               
  . )٣(مسلم

أخرجـه  " اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعاً أو سـاجداً             : "عن علي رضي اهللا عنه قال     
  . )٤(مسلم

  : النهي عن الرفع قبل اإلمام
إلمام أن  أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل ا       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

   . )٥(متفق عليه" جيعل اهللا رأسه رأس محار أو جيعل صورته صورة محار
   :الشرح

 ي املصلي عن    – واهللا أعلم    –السجود من العبادات العظيمة ملا فيه من غاية الذل واخلضوع هللا تعاىل، ولذلك              
 أن يرفع رأسه قبل إمامـه وورد فيـه          قراءة القرآن يف هذا الوضع ألن كالم اهللا أشرف الكالم، ومما ي عنه املصلي             

  . الوعيد الشديد ملن فعل ذلك

                                                           
 . ٤٨٨م ) 1(
 . ٤٨٩م ) 2(
 . ٤٧٩م ) 3(
  . ٤٨٠م ) 4(
 . ٤٢٧، م )٦٩١ (٢/١٨٢خ) 5(
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   :الفوائد
  .  فضل السجود وأنه من أسباب دخول اجلنة -
  . النهي عن قراءة القرآن يف السجود -
  . النهي عن رفع الرأس قبل اإلمام والوعيد الشديد عليه -
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  اجللوس بني السجدتنياجللوس بني السجدتني
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء فـسلم               عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول       

ارجع فصل فإنك مل تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، مث جاء فسلم             : "على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      
ك مل تصل   ارجع فصل فإن  : وعليك السالم، مث قال   : على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم             

إذا قمت إىل   : والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم            :  فقال الرجل  – ثالثاً   –
الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفع حىت تعتدل قائماً، مث اسجد حىت                      

  . )١(متفق عليه" ساً، مث افعل ذلك يف صالتك كلهاتطمئن ساجداً، مث ارفع حىت تطمئن جال
كان ركوع النيب صلى اهللا عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسـه مـن             : "عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(أخرجه البخاري" الركوع وبني السجدتني قريباً من السواء

" رب اغفر يل، رب اغفر يل     : "ول بني السجدتني  عن حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يق            
  . )٣(أخرجه ابن ماجه

اللهم اغفر يل وارمحين    : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول بني السجدتني                 
  . )٤(أخرجه أبو داود والترمذي" وعافين واهدين وارزقين

   :الشرح
 إذا قام من السجدة األوىل جيلس بني السجدتني بقدر سجوده ويـدعو اهللا              كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  . تعاىل بأذكار شرعها ألمته
   :الفوائد

  . أن اجللوس بني السجدتني ركن من أركان الصالة -
  . وجوب االطمئنان يف هذه اجللسة -
  . وجوب قول الذكر الوارد -

  

                                                           
 . . ٣٩٧، م )٧٩٣ (٢/٢٧٦خ ) 1(
 . . )٨٠١ (٢/٢٨٨خ ) 2(
 . ٣٣٥، وصححه األلباين يف اإلرواء ٨٩٧جه ) 3(
 . ٢٨٤، ت ٨٥٠د ) 4(
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  اجللوس للتشهداجللوس للتشهد
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بالتكبري والقـراءة بــ              ك: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

ولكن بـني ذلـك،      ) أي مل يرفعه ومل خيفضه    (وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه         ) احلمد هللا رب العاملني   (
حـىت  وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة مل يـسجد                     

يستوي قاعداً، وكان يقول يف كل ركعتني التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن، وكان ينـهى                  
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكـان         ) أي أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه      (عن عقبة الشيطان    
  . )١(أخرجه مسلم" خيتم صالته بالتسليم

أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيـه، وإذا  "ضي اهللا عنه  عن أيب محيد الساعدي ر    
ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقار إىل مكانه، فإذا سجد وضـع                      

القبلة، فإذا جلس يف الركعتني واستقبل بأطراف أصابع رجليه ) أي جيافيهما عن جنبيه  (يديه غري مفترش وال قابضهما      
جلس على رجله اليسرى ونصب باليمىن، وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعـد                  

  . )٢(أخرجه البخاري". على مقعدته
  : وضع اليدين يف اجللوس

ل قدمه اليـسرى بـني      كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا قعد يف الصالة جع          : "عن الزبري رضي اهللا عنه قال     
فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمىن ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن وأشار                  

  . )٣(أخرجه مسلم"ا
   :الشرح

بعد أن يؤدي املصلي ركعتني جيلس للتشهد، فيفرش رجله اليسرى وجيلس عليها، وينصب اليمىن، ويف التـشهد                 
  .  سرى ويقعد على مقعدتهالثاين يقدم الي

   :الفوائد
  . أن اجللوس للتشهد قبل السالم ركن من أركان الصالة -
أن السنة يف التشهد األول أن ينصب قدمه اليمىن ويفرش اليسرى وجيلس عليها، أما يف التشهد الثاين فيقدم رجله                    -

  . اليسرى وجيلس على مقعدته
                                                           

 . ٤٩٨م ) 1(
 . )٨٢٨ (٢/٣٠٥خ) 2(
 . ٥٧٩م ) 3(
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  . شارة ا يف التشهد، واليسرى على الركبةاستحباب وضع اليد اليمىن على الفخذ واإل -
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  ما يقال يف التشهدما يقال يف التشهد
  : التحيات

 خلف الـنيب صـلى اهللا   –إذا جلسنا : )١( ويف رواية–كنا إذا صلينا   : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
إن اهللا هو السالم فإذا     : "الالسالم على فالن وفالن، فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق            : عليه وسلم قلنا  

التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته الـسالم علينـا               : صلى أحدكم فليقل  
 أشهد أن ال إلـه إال       – فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد هللا صاحل يف السماء واألرض             –وعلى عباد اهللا الصاحلني     

  . )٢(متفق عليه" عبده ورسوله، مث يتخري من املسألة ما شاءاهللا وأشهد أن حممداً 
  : الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم
قد عرفنـا كيـف     : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا        : "عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال         

 كما صليت على إبراهيم وعلـى       قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد       : نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال     
أخرجه " آل إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد                 

  . )٣(مسلم
  : الدعاء بعد التشهد

 إذا تشهد أحدكم فليستعذ بـاهللا مـن  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال    
" اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال                 : أربع يقول 
  . )٤(متفق عليه
   :الشرح

التحيات اليت علمها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه، مث          : إذا جلس املصلي للتشهد فإنه يشرع له أن يقول        
  . يه وسلم ، مث يدعو مبا شاءيصلي على النيب صلى اهللا عل

   :الفوائد

                                                           
 .  ٩٦٨عند أيب داود ) 1(
 .  ٤٠٢، م )٨٣٥ (٢/٣٢٠خ ) 2(
 .  ٤٠٦م ) 3(
 . إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري: ويف رواية ملسلم: ، وقال احلافظ يف البلوغ ٥٨٨خ، م ) 4(
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  . أن التشهد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ركنان من أركان الصالة -
  . استحباب التعوذ من عذاب النار وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال بعد التشهد -
  . أن السنة الدعاء قبل السالم -

  
  ةةالتسليم من الصالالتسليم من الصال

كنت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسلم عن ميينـه وعـن              : "عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال        
  . )١(أخرجه مسلم" يساره حىت أرى بياض خده

: أنه كان يسلم عن ميينه وعـن يـساره        : "عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               
  . )٢(أخرجه الترمذي" ، السالم عليكم ورمحة اهللالسالم عليكم ورمحة اهللا

مفتاح الصالة الطهور، وحترميها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال   
  . )٣(أخرجه الترمذي" التكبري، وحتليلها التسليم، وال صالة ملن مل يقرأ باحلمد، وسورة يف فريضة أو غريها

السالم : صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يسلم عن ميينه           : " بن حجر رضي اهللا عنه قال      عن وائل 
  . )٤(أخرجه أبو داود" السالم عليكم ورمحة اهللا: عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وعن مشاله

   :الشرح
رماً عليه فيها، وذلـك بـأن       خيرج املصلي من صالته إذا أكملها بالتسليم، فهو حتليلها حبيث حيل له ما كان حم              

  . السالم عليكم ورمحة اهللا ويلتفت عن ميينه وعن يساره: يقول
   :الفوائد

  .  أن التسليم ركن من أركان الصالة -
  . السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللا: أن صفته أن يلتفت عن ميينه وعن مشاله قائالً -
  . وبركاته: مة األوىل أحياناًأنه ال بأس أن يزيد يف التسلي -

  

                                                           
 .  ٥٨٢م ) 1(
 .  وفال حسن صحيح ٢٩٥ت ) 2(
 .  ٣٠١إلرواء برقم ، وصححه األلباين يف ا٢/٣٢٢الفتح .  وقال حسن، قال احلافظ رواه أصحاب السنن بسند صحيح٢٣٨ت ) 3(
 وذكر تصحيحه عن عبد احلق يف األحكام        ٣٢،  ٢/٣١بسند صحيح، وصححه األلباين يف اإلرواء       : ٥٨، قال احلافظ يف بلوغ املرام ص        ٩٩٧د  ) 4(

 . والنووي يف اموع 
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  الذكر بعد الصالةالذكر بعد الصالة
: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاً وقـال              : "عن ثوبان رضي اهللا عنه قال     

  . )١(أخرجه مسلم" اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياذا اجلالل واإلكرام
ال : كان إذا فرغ من الصالة وسلم قـال "ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أ     

إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملـا                         
  . )٢(متفق عليه" منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول دبر كل صالة حني يسلم            : "العن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه ق        
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ال حول وال قوة إال باهللا، ال إلـه إال                           

أخرجه " له الدين ولو كره الكافرون     اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن، ال إله إال اهللا خملصني                
  . )٣(مسلم

من سبح اهللا دبر كل صالة ثالثاً وثالثني،        : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
 ال شريك   ال إله إال اهللا وحده    : ومحد اهللا ثالثاً وثالثني، وكرب اهللا ثالثاً وثالثني، فتلك تسعة وتسعون، وقال متام املائة             

  . )٤(أخرجه مسلم" له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
أن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد الـنيب              "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       

   . )٥(أخرجه البخاري"صلى اهللا عليه وسلم 
   :الشرح

الصالة كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضوان اهللا عليهم جيهرون بالذكر على سجيتهم               بعد انتهاء   
كل على حدة، وقد سن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أذكاراً كان يداوم عليها بعد كل صالة، فيها توحيد وحتميد                    

  . ومتجيد هللا، وثناء عليه سبحانه
   :الفوائد

  .  األذكار الواردة بعد الصالةاستحباب املداومة على قول -

                                                           
 .  ٥٩١م ) 1(
 .  ٥٩٣، م )٨٤٤ (٢/٣٢٥خ ) 2(
 .  ٥٩٤م ) 3(
 .  ٥٩٧م ) 4(
 . ) ٨٤١ (٢/٣٢٤خ) 5(
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  . استحباب رفع الصوت بذلك -
  . فضل التسبيح والتحميد، والتكبري، والتهليل بعد كل صالة مائة مرة -
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  أوقات الصالةأوقات الصالة

 . )١ (}مـشهودا  كَـانَ  ِرالْفَج قُرآنَ الْفَجِر ِإنَّ وقُرآنَ اللَّيِل غَسِق ِإلَى الشمِس ِلدلُوِك أَِقِم الصالَةَ{: قال اهللا تعاىل
  . )٢ (}موقُوتا ِكتابا الْمؤِمِنني علَى الصالَةَ كَانت ِإنَّ{: وقال تعاىل

وقت الظهر إذا زالت الـشمس  : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
العصر ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما مل يغـب            ووقت  . وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر       

الشفق، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الـشمس،                   
  . )٣ (أخرجه مسلم" فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإا تطلع بني قرين شيطان

النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها            كان  : "عن أيب برزة رضي اهللا عنه قال      
 ما بني الستني إىل املائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يـذهب إىل أقـصى املدينـة ويرجـع                    

  . )٥ (متفق عليه" والشمس حية، وال يبايل يف تأخري العشاء إىل ثلث الليل)٤(
صل معي،  : "سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مواقيت الصالة فقال           : العن جابر رضي اهللا عنه ق     

فصلى الظهر حني زاغت الشمس، والعصر حني كان يفء كل شيء مثله واملغرب حىت غابت الشمس، والعشاء حني                  
واملغرب حني  مث صلى الظهر حني كان يفء اإلنسان مثله، والعصر حني كان يفء اإلنسان مثليه،               : غاب الشفق، قال  

   . )٦ (كان قبيل غيوبة الشفق، والعشاء إىل ثلث الليل
   :الشرح

للصلوات أوقات حددها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله وفعله، وعقلها عنه صحابته رضـوان اهللا علـيهم،                  
  . ونقلوها إلينا، وال جيوز تأخري الصالة عن وقتها احملدد إال من عذر

   :الفوائد
  . ت شرط لصحة الصالةأن دخول الوق -

                                                           
 .  ٧٨: سورة اإلسراء، آية) 1(
 .  ١٠٣: سورة النساء، آية) 2(
 .  ٦١٢م ) 3(
 . ويرجع : ورجع، لكن ذكر احلافظ أا يف رواية أخرى: الذي يف البخاري املطبوع) 4(
 .  ٤٦١، م )٥٤١ (٢/٢٢خ ) 5(
 .  ٢٤٩، وصححه األلباين يف اإلرواء ٥١٣أخرجه النسائي ) 6(
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  . أن وقت صالة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس إىل وقت العصر -
  . أن وقت العصر يبدأ حني يكون ظل الشيء مثليه -
  . أن وقت املغرب من غروب الشمس إىل غياب الشفق وهو احلمرة اليت تكون يف األفق بعد الغروب -
  .  أن وقت العشاء حني يغيب الشفق إىل نصف الليل-
  .  أن وقت صالة الفجر من طلوع الفجر الصادق حىت طلوع الشمس-



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ١٣٥ [
com.IslamWay.WWW  

  

١٣٥

  استحباب تعجيل صالة املغرب وتأخري العشاءاستحباب تعجيل صالة املغرب وتأخري العشاء
كنا نصلي املغرب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فينـصرف أحدناوإنـه    : "عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال       

   . )٢( أخرجه البخاري)١ () ااملواضع اليت تصل إليها سهامه إذا رمى: أي". (ليبصر مواقع نبله
:   أو قـال     –ال تزال أميت خبري     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(أخرجه أبو داود" .   ما مل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النجوم–على الفطرة 
   ).)٤(ظهور صغارها مع كبارها: ومعىن اشتباك النجوم(

أعتم النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حىت ذهب عامة الليـل، مث               : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  . )٥(أخرجه مسلم"إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت. خرج فصلى وقال

أخرجه " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤخر صالة العشاء اآلخرة          : "عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال       
  . )٦(مسلم
   :الشرح

كان من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعجيل صالة املغرب، وكان حيث على ذلك، وكان صلى اهللا عليـه                    
  . وسلم يستحب تأخري العشاء ما مل يشق ذلك على املصلني

   :الفوائد
  . استحباب تعجيل صالة املغرب -
  . كراهة تأخريها حىت اشتباك النجوم -
  .  تأخري صالة العشاء إىل ثلث الليلاستحباب -
  

                                                           
 . ٢/٤١الفتح ) 1(
 . )٥٥٩( ٢/٤٠خ) 2(
 . ، وحسنه األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول٤١٨د ) 3(
 . )٥/٢٣٣جامع األصول ) (4(
 . ٦٣٨م ) 5(
 . ٦٤٣م ) 6(
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  أوقات النهيأوقات النهي
ثالث ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن             : "عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال       

حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس، وحني تضيف               : أو نقرب فيهن موتانا   
  . )١(أخرجه مسلم" حىت تغرب) أي متيل(لغروب الشمس ل

أن النيب صلى اهللا عليه     : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر      : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
  . )٢(متفق عليه" وسلم ى عن الصالة بعد الصبح حىت تشرق الشمس وبعد العصر حىت تغرب

   :الشرح
ة فيها، ملا يف ذلك من مشاة املشركني الذين يعبدون الشمس، فيصلون هلا عند          حدد الشرع أوقاتاً ال جتوز الصال     

  . طلوعها وغروا، فال يصلي يف تلك األوقات إال ما كان له سبب كصالة اجلنازة أو قضاء الفائتة
   :الفوائد

  . حترمي صالة النافلة بعد الفجر حىت ترتفع الشمس -
  .  تغرب الشمسحترمي صالة النافلة بعد العصر حىت -
  . حترمي صالة النافلة حينما تقوم الشمس يف السماء حىت تزول -
  . )٣(يستثىن من ذلك ما كان له سبب كتحية املسجد -

  

                                                           
 .  ٨٣١م ) 1(
 . ٦٢٨، م )٥٨١ (٢/٥٨خ) 2(
 أصح األقوال وهو مذهب )أي محل النهي على ما ال سبب له وخيص منه ما له سبب          (هذا القول   : ٢/٥٩قال الشيخ ابن باز يف تعليقه على الفتح         ) 3(

 . الشافعي وإحدى الروايتني عن أمحد، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم، وبه جتتمع األخبار
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  قضاء الفوائتقضاء الفوائت
من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال          : "عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

   . )١(أخرجه البخاري} ِلِذكِْري الةَالص وأَِقِم{ذلك 
لو عرست بنا   : سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم           : "عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال      

. أنـا أوقظكـم  : أخاف أن تناموا عن الصالة، قال بالل  : قال) نزلت بنا للنوم والراحة من السري     : أي(يا رسول اهللا    
ند بالل ظهره إىل راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد طلع حاجـب                  فاضطجعوا، وأس 

إن اهللا قبض أرواحكم حني شـاء       : قال. ما ألقيت علي نومة مثلها قط     : يا بالل، أين ما قلت؟ قال     : الشمس، فقال 
أخرجه " فعت الشمس وابيضت قام فصلى    فتوضأ فلما ارت  . وردها عليكم حني شاء، يا بالل قم فأذن بالناس بالصالة         

  . )٢(البخاري
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يـسب                      

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      . يا رسول اهللا ما كدت أصلي العصر حىت كادت الشمس تغرب          : "كفار قريش، قال  
فتوضأ للصالة وتوضأنا هلا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس         ) واد يف املدينة  ( فقمنا إىل بطحان     .واهللا ما صليتها  : "

  . )٣(أخرجه البخاري" مث صلى بعدها املغرب
   :الشرح

قد يعرض للمسلم ما يشغله عن صالته من نسيان أو نوم ال تفريط فيه أو غري ذلك، ومن رمحة اهللا أنه ال يؤاخذ                       
  . يف هذه احلالة قضاء ما فاته من الصالة حال زوال املانعبذلك بل شرع للمسلم 

   :الفوائد
  . رمحة اهللا وختفيفه عن املسلمني -
  .  فإنه يصليها إذا ذكرها وال شيء عليه– مع بذله األسباب يف االستيقاظ –أن من نسي صالة أو نام عنها  -
  . )٤(وجوب الترتيب يف قضاء الفوائت -
   

                                                           
 . )٥٩٧ (٢/٧٠خ ) 1(
 . )٥٩٥ (٢/٦٧خ) 2(
 . )٥٩٦ (٢/٦٨خ) 3(
 . ٢/١٣٨ إذا مل خيش خروج وقت الصالة احلاضرة، انظر الشرح املمتع البن عثيمني) 4(
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   الصالة فيها الصالة فيهااألماكن اليت ال تصحاألماكن اليت ال تصح
  . )١(متفق عليه".  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف مرابض الغنم: "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

صلوا يف مرابض الغنم وال تـصلوا يف        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٢(أخرجه الترمذي" أعطان اإلبل

إين أبرأ إىل اهللا    : "ي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول               عن جندب رض  
أن يكون يل منكم خليل، فإن اهللا قد اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً، ولو كنت متخذاً من أهل األرض خليالً                     

قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فـال تتخـذوا         الختذت أبا بكر خليالً، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون            
  . )٣(أخرجه مسلم" القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك

األرض كلها مساجد إال احلمـام      : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              
  . )٤(أخرجه أبو داود والترمذي" واملقربة
   :الشرح

رض مسجد للمسلمني، وهذا من توسيع اهللا على هذه األمة، فحيث أدركت أحـداً منـهم                األصل أن مجيع األ   
صالته فليصل، إال أن هناك أماكن استثناها الشرع فال تصح الصالة فيها، إما ابتعاداً عن الشرك ووسائله كاملقربة، أو                   

  . ألا مأوى للشياطني كمبارك اإلبل أو لنجاستها كاحلمام أو لغري ذلك
   :ئدالفوا

  . النهي عن الصالة يف مبارك اإلبل -
  . جواز الصالة يف مرابض الغنم -
  . )٥(حترمي الصالة يف املقربة، سداً لذريعة الشرك -
  . )٦(النهي عن الصالة يف احلمام -

  

                                                           
 . ٥٢٤، م/١خ) 1(
 .  عن جابر بن مسرة٣٦٠ وقال حسن صحيح، وصححه أمحد شاكر، وأصله يف مسلم برقم ٣٤٨ت ) 2(
 . ٥٣٢م ) 3(
 . أسانيده جيدة: ، وذكر أن شيخ اإلسالم قال١/٣٢٠، وصححه األلباين يف اإلرواء ٣١٧، ت ٤٩٢د ) 4(
 . ٢/٢٣٤ ، والشرح املمتع٣٢٥، ٣٢٤انظر فتح ايد ص ) 5(
 . ٢/٢٤٣، وانظر الشرح املمتع ١/٢٧٠فتاوى إسالمية . وجتوز باجتاه احلمامات أو على أسطحها يف أصح قويل العلماء: قال الشيخ ابن باز) 6(
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  أمور ى الشرع عنهاأمور ى الشرع عنها
  : النهي عن املشي يف نعل واحدة

ال ميش أحدكم يف نعل واحدة، لينعلـهما        : "يه وسلم قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل           
  . )١(متفق عليه" مجيعاً أو ليخلعهما مجيعاً

إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فال ميش يف األخـرى          : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وعنه قال 
  . )٢(أخرجه مسلم"حىت يصلحها

  : النهي عن دخول أماكن املعذبني
ال تـدخلوا   : "قـال ) أي مدائن صاحل  (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مر باحلجر          "ضي اهللا عنه  عن ابن عمر ر   

  . )٣(متفق عليه" مساكن الذين ظلموا إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم ما أصام، مث تقنع بردائه وهو على الرحل
  : النهي عن التحريق بالنار

أخرجه ". إن النار ال يعذب ا إال اهللا      : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٤(البخاري

أخرجـه  ) يعـين النـار   " (ال تعذبوا بعذاب اهللا   : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن علي رضي اهللا عنه قال     
  . )٥(البخاري
   :الشرح

مها، لكن جيب علينا التسليم ا والسعي إىل        ت الشريعة عن فعل أشياء حلكمة ومصلحة قد نعلمها، وقد ال نعل           
  .  تركها حىت ال يقع اإلنسان يف خمالفة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :الفوائد
  . كراهة املشي يف نعل واحدة -
  . النهي عن دخول أماكن املعذبني كمدائن صاحل، إال على وجه االعتبار -
  . النهي عن التعذيب بالتحريق بالنار -

                                                           
 . ٢٠٩٧، م /١٠خ) 1(
 . ٢٠٩٨م ) 2(
 . ٢٩٨٠، م )٣٣٨٠ (٦/٣٧٨خ) 3(
 . )٣٠١٦ (٦/١٤٩خ ) 4(
 . )٣٠١٧ (٦/١٤٩خ ) 5(
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  صالة التطوعصالة التطوع

كنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيته بوضوئه           : "عن ربيعة بن كعب األسلمي رضي اهللا عنه قال        
فـأعين علـى    : قال. أو غري ذلك؟ قلت هو ذاك     : أسألك مرافقتك يف اجلنة، فقال    : فقلت: سل: "وحاجته فقال يل  

  . )١(أخرجه مسلم" نفسك بكثرة السجود
  :  يف البيتاستحباب جعلها

اجعلوا يف بيوتكم من صـالتكم وال       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . )٢(أخرجه البخاري" تتخذوها قبوراً

إن خري صالة املـرء يف بيتـه إال         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(فق عليهمت" املكتوبة
   :الشرح

الصالة خري موضوع، وهي من خري ما يتقرب به العبد إىل ربه، أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن اإلكثـار                     
منها سبب لدخول اجلنة، وأمر أن جيعل الرجل من صالته النافلة يف بيته، ملا يف ذلك من إخفاء العمل وتعليم أهـل                      

  . البيت وتعويدهم عليها
   :الفوائد

  . فضل النوافل وأن اإلكثار منها سبب لدخول اجلنة -
  . أن األفضل أن تكون النوافل يف البيت -

  

                                                           
 . ٤٨٩م ) 1(
 . )١١٨٧ (٣/٦٢ خ) 2(
 . ٧٨١خ، م) 3(
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  الوترالوتر
متفق " اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا    : "عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

  . )١(عليه
 صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل فقـال رسـول اهللا   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً سأل رسول اهللا  

" صالة الليل مثىن مثىن،  فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صـلى                 : "صلى اهللا عليه وسلم     
  . )٢(متفق عليه
  : وقته

" وتره إىل الـسحر   من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانتهى            : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
   . )٣(متفق عليه

من خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله،         "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
   . )٤(أخرجه مسلم" ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل

   :الشرح
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينبغي للمسلم أال يهملها، سنة الوتر، وأقله ركعة خيتم ا                من السنن اليت سنها رسو    

  . املسلم صالته يف يومه وليلته، ويبدأ وقته من بعد صالة العشاء
   :الفوائد

  .  استحباب صالة الوتر -
  .  ختتم ا الصالة– على األقل –أا ركعة  -
  . طلوع الفجر، واألفضل أن تكون آخر الليلأن وقتها من بعد صالة العشاء إىل  -

  

                                                           
 . ٧٥١، م )٩٩٨ (٢/٤٨٨خ ) 1(
 . ٧٤٩، م)٩٩٠ (٢/٤٧٧خ) 2(
 . ٧٤٥، م )٩٩٦ (٢/٤٨٦خ) 3(
 . ٧٥٥م ) 4(
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  من أحكام الوترمن أحكام الوتر
  : ال وتران يف ليلة

أخرجه أبو  " ال وتران يف ليلة   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن طلق بن علي رضي اهللا عنه قال       
   . )١(داود والترمذي

  : القنوت يف الوتر
اللهم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر          علمين: عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال       

اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، إنـك                   
أخرجـه أبـو داود     " تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليـت                

   . )٢(ذيوالترم
  : القراءة يف الوتر

سألنا عائشة رضي اهللا عنها بأي شيء كان يوتر رسول اهللا صـلى اهللا              : عن عبد العزيز بن جريج رمحه اهللا، قال       
ويف ) قل يا أيها الكـافرون    (ويف الثانية بـ    ) سبح اسم ربك األعلى   (كان يقرأ يف األوىل بـ      : "عليه وسلم ؟ قالت   

   . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي" واملعوذتني) دقل هو اهللا أح(الثالثة بـ 
  : ما يقول بعد السالم من الوتر

سبحان امللك  : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سلم يف الوتر قال           : "عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال       
   . )٤("ثالثاً طول يف الثالثة: "أخرجه أبو داود، ويف رواية "القدوس
   :الشرح

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أن يصلى الوتر يف ليلة أكثر من مرة واحدة، وقد علم صـلى اهللا عليـه               ى رسول 
وسلم ابن ابنته كلمات يقوهلا يف دعائه يف الوتر، ينبغي للمسلم أن حيفظها، وكان صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف وتره                     

سـبحان  : "تني، وبعد أن يسلم من الوتر كان يقول        بسبح والكافرون وقل هو اهللا أحد واملعوذ       – إذا أوتر بثالث     –
  ". امللك القدوس

   :الفوائد

                                                           
 .  وقال حسن غريب، وصححه الشيخ أمحد شاكر٤٧٠، ت ١٤٣٩د ) 1(
 . ١/٣٩٨، وصححه األلباين يف املشكاة ١٧٤٦، ن ١١٧٨، جه ٤٦٤، ت ١٤٢٥د ) 2(
 . ١/٣٩٧حسن غريب، وصححه األلباين كما يف املشكاة :  وقال٤٦٣، ت ١٤٢٤د ) 3(
 . ١/٣٩٨، وصححه األلباين يف املشكاة ): ١٧٣٣(، والزيادة يف الرواية الثانية عند النسائي ١٤٣٠د ) 4(
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  . النهي عن صالة الوتر أكثر من مرة يف الليلة -
  . استحباب الدعاء يف الوتر مبا ورد -
  . استحباب القراءة يف الوتر بسبح والكافرون وقل هو اهللا أحد -
  . بعد الوتر ورفع الصوت يف الثالثةسبحان امللك القدوس ثالث مرات : استحباب قول -
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  السنن الرواتبالسنن الرواتب
 –من صلى اثنيت عشرة ركعة      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت      

  . )١(أخرجه مسلم"  يف يومه وليلته بين له ن بيت يف اجلنة–تطوعاً :  ويف رواية 
ركعتني قبل الظهـر،    : حفظت من النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر ركعات         ":عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

   . )٢(متفق عليه" وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته، وركعتني قبل الصبح
:  أي ( قبل الغداة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يدع أربعاً قبل الظهر وركعتني     "عن عائشة رضي اهللا عنها      

   . )٣(أخرجه البخاري) الفجر
أي يتنفـل   " (صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم أره يسبح يف الـسفر           : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

   . )٥( أخرجه البخاري. )٤ ()الرواتب اليت قبل الفريضة وبعدها
   :الشرح

الصلوات املفروضة أو بعدها وكان يداوم عليها ورغـب يف  سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنناً تصلى قبل   
  . احملافظة عليها، ولذلك تسمى بالسنن الرواتب، فينبغي للمسلم االعتناء ا واحملافظة عليها

   :الفوائد
  . استحباب احملافظة على هذه السنن الرواتب -
  .  بعد العشاء، وركعتان قبل الفجرأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد املغرب، وركعتان: أا -
  . عظم األجر يف احملافظة عليها -
  . مشروعية ترك السنن الرواتب أثناء السفر -

  

                                                           
 . ٢٧٨م ) 1(
 . ٧٢٩، م )١١٧٢ (٣/٥٠خ) 2(
)3 (٣/٥٨) ١١٨٣( . 
 . ٢/٥٧٧الفتح ) 4(
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  فضل سنة الفجرفضل سنة الفجر
  وجواز قضائها بعد صالة الفجروجواز قضائها بعد صالة الفجر

أخرجـه  " ركعيت الفجر خري من الدنيا وما فيها      : "عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
  . )١(مسلم

مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على               : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  . )٢(أخرجه البخاري"ركعيت الفجر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سكت املؤذن من األذان لصالة الـصبح                "عن حفصة رضي اهللا عنها      
  . )٣(أخرجه مسلم" يفتني قبل أن تقام الصالةوبدا الصبح ركع ركعتني خف

  : جواز قضائها بعد صالة الفجر
رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً يصلي بعد صالة الصبح ركعـتني،  : "عن قيس بن عمرو رضي اهللا عنه قال    

تني اللـتني   إين مل أكن صليت الـركع     : صالة الصبح ركعتني؟ فقال الرجل    : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  . )٤(أخرجه أبو داود" قبلهما، فصليتهما اآلن، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :الشرح
سنة الفجر من العبادات الفاضلة اليت كان حيافظ عليها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكان يرغب أصحابه فيها،                  

 فيها، وملا رأى من يتنفل بعد صالة الفجر أنكر عليه فلما  خري من الدنيا وما– ملا فيها من األجر العظيم –وأخرب أا  
  . علم أنه يقضي سنة الفجر سكت وأقره على ذلك

   :الفوائد
  . استحباب صالة ركعتني قبل صالة الفجر -
  . عظم فضل هذه السنة -
  . جواز قضائها بعد صالة الفجر -

  

                                                           
 . ٧٢٥ م )1(
 . )١١٦٩ (٣/٤٥خ) 2(
 . ٧٢٣م ) 3(
 . . أصالة الصبح مرتني؟ ): ١١٥٤(وعند ابن ماجة . ١/٣٢٩، وصححه األلباين يف املشكاة ١٢٦٧د ) 4(
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  من أحكام سنة الفجرمن أحكام سنة الفجر
  : استحباب ختفيفها

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيفف الركعتني اللتني قبل صالة الصبح حـىت              : " عنها قالت  عن عائشة رضي اهللا   
  . )١(أخرجه البخاري"هل قرأ بأم الكتاب؟ : إين ألقول

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ركعيت الفجـر إذا مسـع األذان               : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  . )٢(أخرجه مسلم"وخيففهما
  : قرأ فيهماما ي

، }الْكَاِفرونَ أَيها يا قُلْ{: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف ركعيت الفجر"عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  . )٣(أخرجه مسلم"}أَحد اللَّه هو قُلْ{و

 أَيهـا  يـا  قُلْ{أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف ركعيت الفجر بـ "عن عائشة رضي اهللا عنها 
   . )٤(أخرجه أمحد"}أَحد اللَّه هو قُلْ{، و}الْكَاِفرونَ

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف ركعيت الفجر يف األوىل منهما                "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       
أخرجـه  " }مسِلمونَ ِبأَنا واشهد ِباللِّه آمنا{: يف اآلخرةاآلية اليت يف البقرة، و}  ...ِإلَينا ومآ أُنِزلَ ِباللِّه آمنا قُولُواْ{

  . )٥(مسلم
   :الشرح

كان من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختفيف سنة الفجر، وكان يقرأ فيها سورة قصرية خمصوصة أو آيات        
  . قصرية
   :الفوائد

  . استحباب ختفيف سنة الفجر -
 ِباللِّه آمنا{و }  ...ِإلَينا ومآ أُنِزلَ ِباللِّه آمنا قُولُواْ{: فرون وقل هو اهللا أحد، أو اآليتنيسورة الكا: استحباب قراءة -

دهاشا وونَ ِبأَنِلمسفيها بعد الفاحتة} م .  

                                                           
 . )١١٧١ (٣/٤٦خ ) 1(
 . ٧٢٤م ) 2(
 . ٧٢٦م ) 3(
 . ٢٥٤٩٧حم ) 4(
 . ٧٢٧م ) 5(
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  قيام الليل قيام الليل 

  : فضله
 من قَِليالً كَانوا{: وقال تعاىل  ، )١ (}وطَمعا خوفًا مربه يدعونَ الْمضاِجِع جنوبهم عِن تتجافَى{: قال اهللا تعاىل 

  . )٢ (}يستغِفرونَ هم  وِباَألسحاِر.  يهجعونَ ما اللَّيِل
أفضل الصيام بعد رمـضان شـهر اهللا        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(أخرجه مسلم"ة بعد الفريضة صالة الليلاحملرم، وأفضل الصال
إذا أيقظ الرجل أهله فـصليا      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

  . )٤(أخرجه أبو داود" ركعتني مجعياً كتباً من الذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا       : "ى اهللا عليه وسلم قال    عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صل         
عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة، فإن           : هو نام ثالث عقد، يضرب على كل عقدة مكاا        

" توضأ احنلت عقدة، فإن صلى احنلت عقده كلها، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كـسالن                 
  . )٥(فق عليهمت

إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مـسلم  : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
  . )٦(أخرجه مسلم"يسأل اهللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة

   :الشرح
لم ،  وامتدح اهللا تعاىل أهلها ووعدهم األجر العظيم،          صالة الليل عبادة رغب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وس          

  . وهي أفضل الصالة بعد صالة الفريضة
   :الفوائد

  . فضل قيام الليل -

                                                           
 . ١٦: سورة السجدة، آية) 1(
 . ١٨-١٧ :سورة الذاريات، اآليتان) 2(
 .  ١١٦٣م ) 3(
 .  وذكر تصحيحه عن احلاكم والذهيب والنووي والعراقي ١/٣٩٠، وصححه األلباين يف املشكاة ١٣٣٥، جه ١٣٠٩د ) 4(
 . ٧٧٦، م )١١٤٢ (٣/٢٤خ) 5(
 .  ٧٥٧م ) 6(
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  . أنه سبب النشراح الصدر وطيب النفس -
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  قيام الليل قيام الليل 
  : صفته

رة ركعـة،  ما كان رسول اهللا يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عـش        : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
يصلي أربعاً فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعاً فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالثـاً قالـت                   

  . )١(متفق عليه"يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب: قلت يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر؟ قال: عائشة
  . )٢(متفق عليه"  اهللا عليه وسلم حىت تفطرت قدماهقام رسول اهللا صلى: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

أحب الصالة إىل اهللا صـالة      : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له                
داود عليه السالم، وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يومـاً                    

  . )٣(أخرجه البخاري" طر يوماًويف
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل فقـال رسـول اهللا     

متفق " صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى              : "صلى اهللا عليه وسلم     
  . )٤(عليه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صالته بـركعتني               : "ها قالت عن عائشة رضي اهللا عن    
  . )٥(أخرجه مسلم" خفيفتني
   :الشرح

سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الليل ركعتني ركعتني، وكان صلى اهللا عليه وسلم ال يزيد عن إحدى                    
  .  الليل بركعتني خفيفتنيعشرة ركعة يطيلهن وحيسنهن، وكان يفتتح صالته يف

   :الفوائد
  . أن صالة الليل ركعتان ركعتان -
  . أن السنة صالة إحدى عشرة ركعة -
  . فضل قيام ثلث الليل -

                                                           
 . ٧٣٨، م )١١٤٧ (٣/٣٣خ) 1(
 .  ٢٨٢٠، م /٨خ) 2(
 . ) ١١٣١ (٣/١٦خ) 3(
 .  ٧٤٩، م)٩٩٠ (٢/٤٧٧خ) 4(
 .  ٧٦٧م ) 5(
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  . استحباب افتتاح صالة الليل بركعتني خفيفتني -
  

  من أحكام صالة النافلةمن أحكام صالة النافلة
  : الصالة يف السيارة

على ظهر الراحلة قبل أي وجه      ) أي يصلي النافلة  (سلم كان يسبح    أن النيب صلى اهللا عليه و     "عن عبد اهللا بن عمر      
  . )١(أخرجه البخاري" توجه ويوتر عليها، غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة

: أي(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على الراحلـة يـسبح              : "عن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(متفق عليه" مل يكن رسول اهللا يصنع ذلك يف الصالة املكتوبةيوميء برأسه أي وجه توجه، و) يتنفل

  : جواز صالة النافلة قاعداً
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف بييت قبل الظهر أربعاً، مث خيرج               : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

يصلي ركعتني، ويصلي بالناس العشاء     فيصلي بالناس مث يدخل فيصلي ركعتني، وكان يصلي بالناس املغرب فيدخل ف           
ويدخل بييت فيصلي ركعتني، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليالً طويالً قائماً ولـيالً                   
طويالً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع                     

  . )٣( أخرجه مسلم"الفجر صلى ركعتني
صالة الرجل قاعـداً نـصف      : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               

  . )٤(أخرجه مسلم" الصالة
   :الشرح

: شرع اهللا سبحانه أحكاماً لصالة النافلة، ختتلف ا عن املفروضة تسهيالً منه سبحانه وختفيفاً على عباده منـها                 
  . ا على الراحلة، ولو مل يستقبل املصلي القبلة، ومنها جواز صالا قاعداًجواز صال
   :الفوائد

  . جواز صالة النافلة جالساً يف السيارة وحنوها، حيثما اجتهت -
  . جواز صالة النافلة قاعداً -

                                                           
 . ) ١٠٩٨ (٢/٥٧٥خ) 1(
 .  ٧٠١، م)١٠٩٧ (٢/٥٧٤خ) 2(
 .  ٧٣٠ -م ) 3(
 .  ٧٣٥م ) 4(
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  . أن صالة القاعد على النصف من صالة القائم -
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  ))١١((فضل يوم اجلمعة وسننه وآدابهفضل يوم اجلمعة وسننه وآدابه
خري يوم طلعت عليه الـشمس يـوم        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  هريرة رضي اهللا عنه قال     عن أيب 

  . )٢(رواه مسلم" اجلمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها
من توضأ فأحسن الوضـوء مث أتـى        :  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(أخرجه مسلم" عة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام، ومن مس احلصا فقد لغااجلم
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعـة      : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٤(جه مسلمأخر" ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
فيها ساعة ال يوافقهـا     : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال                

  . )٥(متفق عليه" عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها
   :الشرح

الً منه ونعمة، وأضل عنه اليهود والنصارى، وهو عيد املسلمني          يوم اجلمعة يوم عظيم اختص اهللا به هذه األمة فض         
  . األسبوعي، صالته مكفرة للذنوب، وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه

   :الفوائد
  . أن يوم اجلمعة هو خري أيام األسبوع -
  . فضل صالة اجلمعة وأا سبب ملغفرة الذنوب -
  . ة ال يوافقها عبد مسلم يدعو اهللا إال استجاب لهأن فيها ساع -

  

                                                           
 .  ١/٣٦٤انظر زاد املعاد ) 1(
 .  ٨٥٤م ) 2(
 .  ٨٥٧م ) 3(
 .  ٨٥٧م ) 4(
 .  ٨٥٢ م –) ٩٣٥ (٢/١٤١٥خ) 5(
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  فضل التبكري لصالة اجلمعة فضل التبكري لصالة اجلمعة 
  والترهيب من إضاعتهاوالترهيب من إضاعتها

 خير ذَِلكُم الْبيع وذَروا اللَِّه ِذكِْر ِإلَى الْجمعِة فَاسعوا يوِم ِمن ِللصالِة نوِدي ِإذَا آمنوا الَِّذين أَيها يا{: قال اهللا تعاىل
ونَ ِإن لَّكُملَمعت م١(}كُنت( .  

أي (من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابـة        : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة                  ) مثل غسل اجلنابة  

 قرب كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب                   فكأمنا
  . )٢(متفق عليه" بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر

جلمعـات  لينتهني أقوام عن ودعهم ا    : "عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول              
  . )٣(أخرجه مسلم" أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني) أي تركها(

   :الشرح
من سنن اجلمعة وآداا التبكري لصالة اجلمعة، أمر اهللا سبحانه بالسعي هلا عند مساع النداء ووعد بالثواب اجلزيل                  

ا فلذلك حذر الرسول صلى اهللا عليه وسـلم حتـذيراً           ملن بكر يف احلضور هلا، واعتياد التأخر عنها قد جير إىل تركه           
  . شديداً من عاقبة إضاعتها وهو اخلتم على القلب فال يصل إليه خري أبداً

   :الفوائد
  . األمر بالسعي لصالة اجلمعة عند مساع النداء -
  . فضل التبكري لصالة اجلمعة -
  . بالترهيب من ترك صالة اجلمعة، وأن ذلك سبب للطبع على القل -

  

                                                           
 . ٩:سورة اجلمعة،آية) 1(
 . ٨٥٠، م )٨٨١ (٢/٣٦٦خ) 2(
 . ٨٦٥م ) 3(
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  ))١١((االغتسال والتطيب للجمعةاالغتسال والتطيب للجمعة
متفـق  " إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل: "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  . )٢(عليه
غسل يوم اجلمعة واجب على كل      : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              

  ). واملراد باحملتلم البالغ ()٣(متفق عليه" حمتلم
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومـن        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن مسرة رضي اهللا عنه قال     

  . )٤(أخرجه أبو داود والترمذي" اغتسل فالغسل أفضل
 اجلمعة ويتطهر مـا     ال يغتسل رجل يوم   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن سلمان رضي اهللا عنه قال     

استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته، مث خيرج وال يفرق بني اثنني مث يصلي ما كتب له مث ينصت                        
  . )٥(أخرجه البخاري" إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى

   :الشرح
عليه وسلم املصلي يف التنظيف والتطيـب حـىت         يوم اجلمعة يوم اجتماع للمسلمني رغب فيه الرسول صلى اهللا           

تكون رائحته حسنة فال يؤذي من جبانبه، ودل كثري من األحاديث على تأكيد األمر باالغتسال حىت قـال بعـض                    
  . العلماء بوجوبه لصالة اجلمعة

   :الفوائد
  . األمر باالغتسال لصالة اجلمعة والتأكيد عليه -
  . استحباب التطيب والتنظف -
  

                                                           
  .٢/٣٦١ بسط الكالم يف حكمه يف فتح الباري انظر) 1(
  .٨٤٤، م )٨٧٧ (٢/٣٥٦خ) 2(
  .٨٤٦، م )٨٧٩ (٢/٣٥٧خ) 3(
  .٦١٨٠وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : وقال حسن٤٩٧، ت ٣٥٤د ) 4(
  ).٨٨٣ (٢/٣٧٠خ) 5(
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١٥٥

  نن يوم اجلمعة وآدابهنن يوم اجلمعة وآدابهمن سمن س
من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء       : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١("له من النور ما بني اجلمعتني
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة و النيب صلى اهللا عليه وسلم             : عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال        

أخرجه أبو  ). أي أخرت ايء  : ومعىن آنيت " (اجلس فقد آذيت وآنيت   : "طب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        خي
  . )٢(داود والنسائي

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمـام        : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٣(متفق عليه" خيطب فقد لغوت
إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعـة       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  أوس رضي اهللا عنه قال     عن أوس بن  

يا رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت         : فأكثروا علي من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علي، قالوا         
  . )٤(بو داودأخرجه أ" إن اهللا حرم على األرض أجساد األنبياء: قال) أي صرت رميماً(

   :الشرح
من سنن اجلمعة اليت رغب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووعد عليها األجر العظيم قراءة سورة الكهف،                   
وكذلك أرشد صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلكثار من الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، ومن آداب اجلمعة االبتعاد عن                    

  . ن اإلنصات للخطبة كتخطي الرقاب أو الكالم مع املصلني ولو إنكاراً ملنكركل ما يؤذي املصلني، أو يشغلهم ع
   :الفوائد

  . استحباب التبكري لصالة اجلمعة -
  . وجوب اإلنصات للخطبة -
  . استحباب قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة -
  . استحباب اإلكثار من الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم اجلمعة -
 

                                                           
  . وعزاه للحاكم والبيهقي يف الشعب٦٤٧٠صححه األلباين يف صحيح اجلامع ) 1(
  .١٥٥ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٣٩٩، ن ١١٨د ) 2(
  .٨٥١، م )٣٩٤ (٢/٤١٤خ) 3(
  .٢٢١٢ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٠٤٧د ) 4(
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  صالة السفرصالة السفر
 الَِّذين يفِْتنكُم ِخفْتم أَن ِإنْ الصالَِة ِمن تقْصرواْ أَن جناح علَيكُم فَلَيس اَألرِض ضربتم ِفي وِإذَا{: قال اهللا تعاىل 

  . )١ (}كَفَرواْ
 ِإنْ الـصالَةِ  ِمن تقْصرواْ أَن{: إمنا قال اهللا تعاىل: "قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: عن يعلى بن أمية قال

عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : فقد أمن الناس؟قال. )٢ (}كَفَرواْ الَِّذين يفِْتنكُم ِخفْتم أَن
  . )٣(أخرجه مسلم" صدقة تصدق اهللا ا عليكم، فاقبلوها: وسلم فقال

لصالة ركعتني يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة           فرضت ا : "عن عائشة رضي اهللا عنها قال     
  . )٤(متفق عليه" احلضر

فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف احلضر أربعـاً              : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
  . )٥(أخرجه مسلم" ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة إىل مكة فكان يصلي ركعتني               : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     
  . )٦(متفق عليه". أقمنا عشرا: أقمتم مبكة شيئاً؟قال: قيل له. ركعتني حىت رجعنا إىل املدينة

 احلليفة  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، صلى الظهر باملدينة أربعاً وصلى العصر بذي              : "وعنه رضي اهللا عنه   
  . )٧(". ركعتني
   :الشرح

من ختفيف اهللا على هذه األمة ورفعه احلرج عنهم أن شرع هلم قصر الصالة الرباعية يف السفر فتصلى ركعـتني،                    
  . وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف سفره يقصر الرباعية وال يزيد على ركعتني

   :الفوائد
  . لى اهللا عليه وسلماستحباب قصر الصالة اقتداء بالرسول ص -
  . أن القصر أفضل من اإلمتام، ألنه هو الذي داوم عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم -

                                                           
  .١٠١:سورة النساء، آية) 1(
  .١٠١:سورة النساء، آية)2(
  .٦٨٦م ) 3(
  .٦٨٥، م )١٠٩٠ (٢/٥٦٩خ ) 4(
  .٦٨٧م ) 5(
  .٦٩٣، م )١٠٨١ (٢/٥٦١خ) 6(
  .٦٩٠، م )١٠٨٩ (٢/٥٩٦خ) 7(
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  اجلمع يف السفراجلمع يف السفر

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر إذا كان على ظهر سري وجيمع                 : "عن ابن عباس قال   
  . )١(أخرجه البخاري" بني املغرب والعشاء

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أعجله السري يف الـسفر             : " عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال        وعن
يؤخر صالة املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء ويقيم املغرب فيصليها ثالثاً مث يسلم، مث قلما يلبث حىت يقيم العشاء                    

أخرجـه  " بعد العشاء بسجدة حىت يقوم من جـوف الليـل         فيصليها ركعتني مث يسلم وال يسبح بينهما بركعة وال          
  . )٢(البخاري

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبـل أن  : "عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال      
 إذا  يرحتل مجع بني الظهر والعصر، وإن ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت يرتل للعصر ويف املغرب مثل ذلك                   

غابت الشمس قبل أن يرحتل مجع املغرب والعشاء وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر املغرب حىت يرتل للعشاء مث                    
  . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي" جيمع بينهما

   :الشرح
ة مـن  من تيسري اهللا على عباده ورفعه احلرج عنهم أن شرع هلم اجلمع يف السفر، ملا يلحق املسافر غالباً من املشق       
  . الرتول لكل صالة يف وقتها، فللمسافر أن جيمع الظهر والعصر يف وقت إحدامها وكذلك بني املغرب والعشاء

   :الفوائد
  . مشروعية اجلمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء يف السفر -
  . جواز مجع التقدمي أو التأخري على ما هو أرفق باملسافر -
  . ني الصالتني يف اجلمععدم مشروعية التنفل ب -

  

                                                           
  ).١١٠٧ (٢/٥٧٩خ ) 1(
  ).١١٠٩ (٢/٥٨١خ) 2(
  .١٣٤٤حسن غريب، وصححه األلباين يف املشكاة :  وقال ٥٥٣، ت ١٢٢٠د ) 3(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ١٥٨ [
com.IslamWay.WWW  

  

١٥٨

  من أحكام صالة العيدينمن أحكام صالة العيدين
أخرجه " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات             : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )١("يأكلهن وتراً: "يف رواية. البخاري
م الفطر حىت يطعم وال يطعم يوم       كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال خيرج يو         : "عن بريدة رضي اهللا عنه قال     

  . )٢(أخرجه الترمذي" األضحى حىت يصلي
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيـدين قبـل               : "عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(متفق عليه" اخلطبة
العيدين غري مرة وال مرتني بال      صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : "عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال       

  . )٤(أخرجه مسلم" أذان وال إقامة
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرج يـوم الفطـر واألضـحى إىل              : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

"  فيعظهم ويـذكرهم   – والناس على صفوفهم     –املصلى، وأول شيء يبدأ به الصالة، مث ينصرف فيقوم مقابل الناس            
  . )٥(فق عليهمت

   :الشرح
سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة العيد شكراً هللا وإقامة لذكره بعد عبادتني عظيمتني مها الصوم واحلج،                   

  . وسن هلا سنناً وأحكاماً ينبغي للمسلم معرفتها حىت يكون مقتدياً يف عباداته برسوله صلى اهللا عليه وسلم
   :الفوائد

  . رج املصلي لصالة عيد الفطر حىت يأكل متراتأن من السنة أن ال خي -
  . أن السنة أن ال يأكل يف عيد األضحى حىت يصلي -
  .  أنه ال يشرع لصالة العيد أذان وال إقامة-
  

                                                           
  ).٩٥٣ (٢/٤٤٦خ) 1(
  .١/٤٥٢وصححه األلباين يف املشكاة .  وقال غريب٥٤٢ت ) 2(
  .٨٨٨، م )٩٦٣ (٢/٤٥٣خ) 3(
  .٨٨٧م ) 4(
  .٨٨٩، م )٩٥٦ (٢/٤٤٨خ ) 5(
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  صالة الكسوفصالة الكسوف
كنا قعوداً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النيب             : "عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال      

 عليه وسلم جير رداءه حىت دخل املسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتني حىت اجنلت الشمس، فقال صلى اهللا عليه                   صلى اهللا 
أخرجـه  " إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حىت يكشف ما بكـم               : "وسلم

  . )١(البخاري
هللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى رسـول اهللا         خسفت الشمس على عهد رسول ا     : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

 وهو دون القيام األول     –صلى اهللا عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث قام فأطال القيام                 
 مث سجد فأطال السجود مث فعل يف الركعة الثانية ما فعـل             – وهو دون الركوع األول      – مث ركع فأطال الركوع      –

إن الشمس والقمـر   : ألوىل، مث انصرف وقد اجنلت الشمس، فخطب الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال             يف الركعة ا  
يا : آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا، مث قال                   

ين أمته، يا أمة حممد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلـيالً            أمة حممد واهللا ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تز             
  . )٢(أخرجه البخاري" ولبكيتم كثرياً

ملا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم             : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال        
  . )٣(أخرجه البخاري" إن الصالة جامعة: نودي 
   :الشرح

اهللا اليت خيوف ا عباده، وقد شرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند حدوث               اخلسوف والكسوف من آيات     
  . أحدمها الفزع إىل الصالة والذكر واالستغفار والتضرع هللا بالدعاء حىت يكشف ما م

   :الفوائد
  . )٤(استحباب أداء صالة الكسوف عند حصوله -
  ). الصالة جامعة(أنه ينادى هلا بـ  -
  . يلتان، يف كل ركعة ركوعانأا ركعتان طو -
  . استحباب وعظ اإلمام للناس بعد الصالة -

                                                           
  ).١٠٤٠ (٢/٥٢٦خ) 1(
  ).١٠٤٤ (٢/٥٢٩خ) 2(
  ).١٠٤٥ (٢/٥٣٣خ) 3(
  .من العلماء من يرى وجوب صالة الكسوف ألمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ا وفزعه إليها والنداء هلا) 4(
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١٦٠

  
  االستسقاءاالستسقاء

  : االستسقاء يف خطبة اجلمعة
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رجالً دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب و رسول اهللا صلى اهللا عليه                       

يا رسول اهللا هلكت املواشـي وانقطعـت        : لم قائماً فقال  وسلم قائم خيطب، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس         
. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا     : "فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال        : السبل، فادع اهللا يغيثنا قال    

: وسلع( دار   وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة وال شيئاً، وما بيننا وبني سلع من بيت وال                  : قال أنس 
واهللا ما رأينـا  : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت، قال) جبل يف املدينة 
، مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم                  )ستة أيام : أي(الشمس ستاً   

فرفع رسول اهللا   : اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها، قال        يا رسول   : خيطب فاستقبله قائماً فقال   
اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام واجلبال واآلجام والظـراب واألوديـة             : صلى اهللا عليه وسلم يديه مث قال      

  . )١(متفق عليه"فانقطعت وخرجنا منشي يف الشمس: ومنابت الشجر، قال
   :الشرح

 أن – والرسول خيطـب يـوم اجلمعـة    –رض يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله رجل          أجدبت األ 
يستغيث اهللا هلم، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته فمطر الناس يف احلال أسبوعاً كامالً حىت طلبوا منه                     

  . أن يسأل اهللا أن ميسكه عنهم
   :الفوائد

  . ة الرسول صلى اهللا عليه وسلميف احلديث آية من آيات نبو -
  . مشروعية االستسقاء يف خطبة اجلمعة -
  . مشروعية سؤال اهللا كف املطر إذا تضرر الناس منه -

  

                                                           
  .٨٩٧، م )١٠١٣ (٢/٥٠١خ) 1(
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  صالة االستسقاءصالة االستسقاء
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحـول            : "عن عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه قال        

  . )١(متفق عليه"  فيهما بالقراءةرداءه مث صلى ركعتني، جهر
شكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قحوط املطر، فأمر مبنرب فوضع              : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بدا حاجب          : له يف املصلى ووعد الناس يوماً خيرجون فيه، قالت عائشة         
إنكم شـكومت جـدب ديـاركم       :  فكرب صلى اهللا عليه وسلم ومحد اهللا عز وجل، مث قال           الشمس، فقعد على املنرب   

: واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم اهللا عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكـم، مث قـال                    
 أنت اهللا ال إله إال أنت الغين        احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين، ال إله إال اهللا يفعل ما يريد، اللهم                

وحنن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغاً إىل حني، مث رفع يديه فلم يزل يف الرفع حـىت بـدا                   
 رداءه وهو رافع يديه، مث أقبل على الناس ونزل فـصلى            – أو حول    –بياض إبطيه، مث حول إىل الناس ظهره، وقلب         

 سحابة فرعدت وبرقت مث أمطرت بإذن اهللا، فلم يأت مسجده حىت سالت السيول، فلمـا رأى                 ركعتني، فأنشأ اهللا  
أشهد أن اهللا على كـل      : ضحك صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه فقال        ) مساكنهم: أي(سرعتهم إىل الكن    

  . )٢(أخرجه أبو داود" شيء قدير وأين عبد اهللا ورسوله
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتني بـال              ": عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

أذان وال إقامة، مث خطبنا ودعا اهللا وحول وجهه حنو القبلة رافعاً يديه، مث قلب رداءه فجعل األميـن علـى األيـسر                       
  . )٣(أخرجه ابن ماجه" واأليسر على األمين

  . )٤(أخرجه الترمذي "  مبتذالً متواضعاً متضرعاًأن رسول اهللا خرج"عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
   :الشرح

شرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أجدبت األرض واحنبس املطر أن خيرج املسلمون متذللني متخـشعني                  
  . مبتذلني لصالة االستسقاء وطلب الغيث من اهللا عز وجل

   :الفوائد

                                                           
   .٨٩٤، م )١٠٢٥ (٢/٥٤١خ) 1(
   .٦٦٨ده جيد، وحسنه األلباين يف اإلرواء غريب إسنا:  وقال ١١٧٣د ) 2(
بإسـناد  :٢/٥٠٠، قال الشيخ ابن باز يف تعليقه على الفـتح           ٨٣٠٣وأخرجه أمحد   . إسناده صحيح ورجاله ثقات   :، وقال يف الزوائد   ١٢٦٨جه  ) 3(

  .هـ .أ. حسن،وصرح فيه بأنه خطب بعد الصالة، وجيمع بني احلديثني جبواز األمرين
   .٦٦٩وحسنه األلباين يف اإلرواء . حسن صحيح:  وقال٥٨٨ت ) 4(
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  . استحباب صالة االستسقاء، ركعتني مع خطبة -
  . استحباب حتويل الرداء بعد االستسقاء -
  . جواز اخلطبة قبل الصالة أو بعدها -
  . استحباب اخلروج خبشوع وتذلل هللا -
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  أحكام تتعلق باملطرأحكام تتعلق باملطر
  : مطرنا بنوء كذا، وما يقول إذا رأى املطر: حترمي قول

سلم صالة الصبح باحلديبيـة     صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و       : "عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال        
هل تدرون  : فلما انصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبل على الناس فقال          ) مطر: أي(على إثر مساء كانت من الليل       

مطرنا بفـضل   : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال        : قال: قال. ماذا قال ربكم؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم      
أخرجه " افر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب            اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب ك     

  . )١(البخاري
أخرجه " اللهم صيباً نافعاً  : كان إذا رأى املطر قال    "عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

  . )٣ ()منهمراً متدفقاً: أي: ومعىن صيباً ()٢(البخاري
  : يء املطر إال اهللاال يعلم مىت جي

 الغيب مخس ال يعلمهـا إال       )٤(مفتاح: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
ال يعلم أحد ما يكون يف غد، وال يعلم أحد ما يكون يف األرحام، وال تعلم نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري                      : اهللا

  . )٥(أخرجه البخاري" ىت جييء املطرنفس بأي أرض متوت، وما يدري أحد م
   :الشرح

املطر نعمة وفضل من اهللا مينت به على من يشاء من عباده، فنسبة هذه النعمة إىل دخول جنم أو فصل فيه كفـر                       
لنعمة اهللا تعاىل، بل الواجب أن ينسب الفضل هللا وحده، وما هذه النجوم والفصول إال ظروف جيري اهللا فيها مـا                     

  .  لعباده، وال يعلم أحد وقت نزول املطر إال اهللايشاء من الرزق
   :الفوائد

  . مطرنا بفضل اهللا ورمحته: مطرنا بنوء كذا أو بدخول جنم كذا، بل يقال: حترمي قول -
  . صيباً نافعاً، عند رؤية املطر: استحباب قول -
  . اهللاأن نزول املطر من أمور الغيب اليت ال يعلمها على وجه الدقة والتحديد إال  -

                                                           
  ) .١٠٣٨ (٢/٥٢٢خ) 1(
  ) .١٠٣٢ (٢/٥١٨خ) 2(
   .٣/٦٤النهاية ) 3(
  .مفاتح :ويف لفظ) 4(
  ) .١٠٣٩ (٢/٥٢٤خ) 5(
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  صالة االستخارةصالة االستخارة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كالـسورة              : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
اللهم إين أستجريك بعلمـك     : "إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل          : "من القرآن، يقول  

لعظيم، فإنك تعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلـم أن              وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك ا     
 فاقدره يل ويسره يل، وإن كنت       –عاجل أمري وآجله    :  أو قال  –هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري          

اصرفين عنه   فاصرفه عين و   –عاجل أمري وآجله    :  أو قال  –تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري            
  . )١(أخرجه البخاري" واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به، قال ويسمي حاجته

   :الشرح
قد يقدم إنسان على عمل وهو ال يدري عاقبته، أو تكون على غري ما كان يتصور، فلذلك شرع الرسول صلى                    

 يركعهما املسلم مث يدعو بالـدعاء       اهللا عليه وسلم االستخارة وهي سؤال اهللا أن يهدي إىل ما فيه اخلري بعد ركعتني              
  . الذي أرشد إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيقطع بذلك التردد واحلرية ويرضى ويطمئن قلبه مبا كتب اهللا له

   :الفوائد
  . استحباب صالة االستخارة عندما يريد املسلم القيام بعمل ال يتبني عاقبته -
  . عزم على الفعلأن ذلك يكون يف مجيع األمور وقبل ال -
   

                                                           
  ) .١١٦٢ (٣/٤٨خ) 1(
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  توجيهات نبوية يف تربية األوالدتوجيهات نبوية يف تربية األوالد
  : مسؤولية األب عن أوالده والتحذير من التفريط يف ذلك

 ِإنما{وقال تعاىل . )١ (}والِْحجارةُ الناس وقُودها وأَهِليكُم نارا أَنفُسكُم قُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا{: قال اهللا تعاىل
وأَمةٌ الُكُمنِفت كُمالدأَو٢(}و( .  

كلكم راع وكلكم مـسؤول     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجهـا                    

متفـق  " م راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيتـه             ومسؤولة عن رعيتها، واخلاد   
  . )٣(عليه

ما من عبد يـسترعيه اهللا      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال       
  . )٤(أخرجه مسلم" رعية، ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة

إذا مات اإلنسان انقطع عملـه إال مـن         : " هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            عن أيب 
  . )٥(أخرجه مسلم" إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث
   :الشرح

 عليه أن ينصح هلـم وأن       األوالد أمانة يف عنق أبيهم، وتربيتهم مسؤوليته، وهم رعيته وهو مسؤول عنهم، جيب            
جيعل إصالحهم وتربيتهم كما يريد اهللا شغله الشاغل وعمله األول، وال يكتفي من ذلك بتوفري الطعـام والـشراب                   

 يندم ويتحسر يف الدنيا إذا كربوا ويف      – غالباً   –وامللبس وينشغل عنهم بأعماله الدنيوية ويهملهم، فإن فعل ذلك فإنه           
  . األمانة فيهماآلخرة إذا سئل عن تضييع 

   :الفوائد
  . أن األوالد رعية األب وهو مسؤول عن تربيتهم -
  . خطورة إمهال تربية األوالد وضرره يف الدنيا واآلخرة -
  . فضل تربية األوالد التربية الصاحلة، وأن ذلك مما ينفع آباءهم بعد املوت -

                                                           
   .٦:سورة التحرمي، آية) 1(
   .١٥:سورة التغابن، آية) 2(
   .١٨٢٩،م /٢خ) 3(
  ) .١٤٢ (-٢١م) 4(
   .١٦٣١م ) 5(
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    تربية األوالدتربية األوالد
  : مالطفتهم ومداعبتهم والعطف عليهم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان يل أخ يقال له أبو                : "رضي اهللا عنه قال   عن أنس   
). طـائر صـغري   : والنغر". (يا أبا عمري ما فعل النغري     :  وكان إذا جاء قال    –) بدأ يدرك : أي( أحسبه فطيماً    –عمري  

  . )١(متفق عليه
صلى اهللا عليه وسلم فأقبل احلسن واحلسني عليهمـا قميـصان      خطبنا رسول اهللا    : "عن بريدة رضي اهللا عنه قال     

، رأيت هذين }وأَوالدكُم ِفتنةٌ أَموالُكُم ِإنما{: صدق اهللا: أمحران، يعثران ويقومان، فرتل فأخذمها فصعد املنرب مث قال
  . )٢(أخرجه أبو داود" فلم أصرب، مث أخذ يف اخلطبة

  :  كانوا صغاراًاحترامهم وإعطاؤهم حقوقهم ولو
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب فشرب منه، وعن ميينه غالم              : "وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه      

واهللا يا رسـول اهللا ال      : أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟فقال الغالم     : فقال للغالم ) كبار السن : أي(وعن يساره األشياخ    
  . )٣(متفق عليه). أي وضعه يف يده" (اهللا يف يدهفتله رسول : أوثر بنصييب منك أحداً، قال

   :الشرح
وجيب أن نعامل أطفالنا كما كان      . الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تعامله مع األطفال هو قدوتنا يف تربية أوالدنا             

طع  كثري العطف عليهم ويق    – كما يف هذه األحاديث      –فنراه  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعامل أطفال الصحابة       
كالمه للصحابة ليحمل احلسن واحلسني عطفاً عليهما وحباً هلما، وكذلك يداعب األطفال وال جيـد غـضاضة يف                  

كذلك كان حيترمهم فال مينعهم حقـاً       . ذلك، ملا يف ذلك من إشعارهم باحلب والعطف الذي يؤثر خرياً يف نفوسهم            
  . هلم حبجة أم صغار، كما يفعل كثري من اآلباء

   :الفوائد
  : يف هذه األحاديث فوائد تربوية منها   

  . مداعبة األطفال من قبل الكبار مبا يدخل السرور عليهم -
  . إظهار العطف عليهم واحملبة هلم ولو يف جمامع الناس -
  . احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم، وعدم جتاهلها حبجة أم صغار -

                                                           
  ) .٦٢٠٣ (١٠/٥٨٢خ) 1(
   .٣٧٥٧وصححه األلباين يف صحيح اجلامع . ١١٠٩د ) 2(
   .٢٠٣٠، م )٥٦٢٠ (٨٦/خ) 3(
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    تربية األوالدتربية األوالد
  

  : التحذير من الكذب على األطفال
: دعتين أمي يوماً ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد يف بيتنا فقالت            : "بد اهللا بن عامر رضي اهللا عنه قال       عن ع 

أعطيه متراً، فقال رسـول اهللا      : ما أردت أن تعطيه؟قالت   : ها تعال أعطيك، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  . )١(أخرجه أبو داود" . تبت عليك كذبةأما إنك لو مل تعطيه شيئاً ك: صلى اهللا عليه وسلم 

  : السماح هلم بشيء من اللهو املباح
  . )٢ (}لَه لَحاِفظُونَ وِإنا ويلْعب يرتع غَدا معنا أَرِسلْه{: قال اهللا تعاىل عن إخوة يوسف

 واحلبشة يلعبـون يف     رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على باب حجريت         : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  . )٣(أخرجه البخاري" املسجد و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه أنظر إليهم

   :الشرح
من أعظم وسائل التربية، التربية بالقدوة احلسنة، وهي أن يرى الولد اخلصال احلميدة اليت نريد أن نربيه عليها يف                   

كذلك يتسامح مع الصغار يف شيء من اللـهو         . لى الصدق فال نكذب عليه    والديه ومن حوله، فإذا أردنا أن نربيه ع       
  . املباح؛ألن نفوسهم مل تتعود بعد على اجلد فيسمح هلم بشيء من الترفيه بإشراف الوالدين ومشاركتهما

   :الفوائد
  . النهي عن الكذب على األطفال ملا فيه من الضرر يف تربيتهم -
  .  املباحالترخيص للصغار مبشاهدة اللهو -

  

                                                           
  .٤٧٨، وصححه األلباين يف الصحيحة ٤٩٩١د ) 1(
  .١٢:سورة يوسف، آية) 2(
  ).٤٥٤ (١/٥٤٩خ) 3(
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    تربية األوالدتربية األوالد
  : توجيههم ووعظهم وتعليمهم

 يا{: إىل أن قال} عِظيم الشرك لَظُلْم ِإنَّ ِباللَِّه تشِرك ال بني يا يِعظُه وهو البِنِه قَالَ لُقْمانُ وِإذْ{: قال اهللا تعاىل
ينا بهِإن ِإن كٍة ِمثْقَالَ تبح رخ نٍلمكُن دٍة ِفي فَترخص اِت ِفي أَواومالس ِض ِفي أَوا اَألرأِْت ِبهي ِإنَّ اللَّه اللَّه لَِطيف 

 ِبريا خي ينالةَ أَِقِم بوِف الصرعِبالْم رأْمو هانِن ونكَِر عالْم ِبراصلَى وا عم كابِإنَّ أَص ِمن ِم ذَِلكزوِراُأل ع١ (}م( .  
مروا أبناءكم بالصالة وهـم     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال        

  . )٢(أخرجه أبو داود) أماكن النوم: أي" (أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع
فقال رسول اهللا   : ذ احلسن رضي اهللا عنه مترة من متر الصدقة فجعلها يف فيه           أخ: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(متفق عليه"كخ كخ، ارم ا، أما علمت أننا ال نأكل الصدقة؟: صلى اهللا عليه وسلم 
كنت غالماً يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت يدي            : "وعن عمر بن أيب سلمة رضي اهللا عنه قال        

متفـق  " يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليـك : الصحفة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   تطيش يف   
  . )٤(عليه

يا غـالم إين أعلمـك      : "كنت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال        : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
أل اهللا وإذا استعنت فاستعن بـاهللا، واعلـم أن          احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاس         : كلمات

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء                     
  . )٥(أخرجه الترمذي" مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليه، رفعت األقالم وجفت الصحف

   :الشرح
ا كثري من اآلباء تعليم أوالدهم وتوجيههم ووعظهم، ال على سبيل التعنيف أو التأنيب              من األمور اليت يغفل عنه    

على األخطاء فقط، بل يكون ابتداًء مع إظهار احلرص والشفقة عليهم ليكون أدعى للقبول، وال ينبغي إمهاهلم حبجة                  
  . أم صغار ال يفهمون

   :الفوائد

                                                           
  .١٧-١٣سورة لقمان، اآليات ) 1(
  .بإسناد حسن:١٣١ رياض الصاحلني ص  قال النووي يف٤٩٥د ) 2(
  .١٠٦٩، م )١٤٩١ (٣/٣٥٤خ) 3(
  .١٨٥٧، ت ٣٧٧٧، د ٢٠٢٢، م ٩/٥٢١خ) 4(
  . وقال حسن صحيح٢٥١٦ت ) 5(
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  . صغاراًمشروعية وعظ األوالد وتوجيههم ولو كانوا  -
  . مشروعية مراعاة اختالف مراحل منو األوالد يف تربيتهم -

    تربية األوالدتربية األوالد
  : وجوب العدل بني األوالد

  . )١(}ِبالْعدِل واِإلحساِن يأْمر اللّه ِإنَّ{: قال اهللا تعاىل
 حىت تشهد رسول ال أرضى: تصدق علي أيب ببعض ماله، فقالت أمي      : عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال       

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فانطلق أيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليشهده على صدقيت، فقال له رسول اهللا صـلى                       
اتقوا اهللا واعدلوا يف أوالدكم، فرجع أيب فـرد تلـك           : "ال، قال : قال"أفعلت هذا بولدك كلهم؟   : "اهللا عليه وسلم    

  . )٢(. متفق عليه" الصدقة
  ". إين ال أشهد على جور: "يةويف روا
  ". فال إذاً: بلى، قال: أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء؟قال: "قال: ويف رواية

   :الشرح
وهو ضروري يف معاملة األوالد وتربيتهم حىت ال تنشأ بينهم الكراهية والبغـضاء،             . العدل مطلوب يف كل شيء    

دقة من مل يعدل بني أوالده ومساها جوراً، وأمره بالعدل بـني            ولذلك مل يشهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على ص         
  . )٣ (أوالده، وكان السلف رمحهم اهللا حيبون أن يساووا بني أوالدهم حىت يف القبلة

   :الفوائد
  . وجوب العدل يف كل أمر -
  . حترمي تفضيل بعض األوالد على بعض يف العطية -
   

                                                           
  .٩٠:سورة النحل،آية) 1(
  .١٦٢٣، م )٢٦٥٠ (٥/٢٥٨خ) 2(
  .ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه حتفة املودود) 3(
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  فضل اإلحسان إىل البنات وتربيتهنفضل اإلحسان إىل البنات وتربيتهن
جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا فسألتين فلم جتد عندي شيئاً غري متـرة واحـدة،               : ئشة رضي اهللا عنها قالت    عن عا 

فأعطيتها إياها فأخذا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شيئاً، مث قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النيب صلى                  
من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له         : ليه وسلم   اهللا عليه وسلم ، فحدثته حديثها فقال النيب صلى اهللا ع          

  . )١(أخرجه مسلم" ستراً من النار
حىت تبلغـا،   ) يعين بنتني (من عال جاريتني    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٢(أخرجه مسلم" جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه
   :الشرح

ن ضعيف، وما خلقت لتستقل بنفسها، فهي غالباً حباجة إىل من يعوهلا، وملا كان انتقـاص البنـات                  البنت إنسا 
واحتقارهن عادة جاهلية ذميمة رغب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تربيتهن وإكرامهن واإلحسان إليهن ووعـد                 

  . عليه باألجر العظيم
   :الفوائد

  . خول اجلنةفضل تربية البنات، وإعالتهن وأنه سبب لد -
  . حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اإلحسان للبنات لضعفهن وحاجتهن -

  

                                                           
  .٢٦٢٩م ) 1(
  .٢٦٣١م ) 2(
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  فضل كفالة اليتيم واستحباب مالطفتهفضل كفالة اليتيم واستحباب مالطفته
  . )٢ (}وأَِسريا ِمسِكينا ويِتيما حبِه علَى الطَّعام ويطِْعمونَ{:  وقال تعاىل)١ (}تقْهر فَال الْيِتيم فَأَما{: قال اهللا تعاىل

أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا، وأشار بالسبابة        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن سهل بن سعد قال    
  ). القائم بأمره: واملقصود بكافل اليتيم(. )٣(أخرجه البخاري" والوسطى وفرج بينهما

 أنا وهـو    – له أو لغريه     –افل اليتيم   ك: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
 )قريبه أو األجنيب منه   : ومعىن له أو لغريه أي      (. )٤(أخرجه مسلم " وأشار الراوي بالسبابة والوسطى   " كهاتني يف اجلنة  

)٥( .  
   :الشرح

لـك  كفالة اليتيم واإلحسان إليه والقيام بأمره من األعمال اليت رغب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهـا، وذ                  
  . لضعفه وما يصيبه من الذل بفقد عائله، وقد وعد على ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم باألجر العظيم

   :الفوائد
  . فضل كفالة اليتيم والترغيب فيها -
  . أن ذلك سبب لدخول اجلنة ورفعة الدرجات فيها -
  . أن ذلك يشمل اليتيم ولو كان قريباً -

  

                                                           
  .٩:رة الضحى،آيةسو) 1(
  .٨:سورة اإلنسان،آية) 2(
  ).٦٠٠٥ (١٠/٤٣٦م ) 3(
  .٢٩٨٣م ) 4(
  .١٢٠رياض الصاحلني ص ) 5(
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  ))١١((التغليظ يف أكل مال اليتيمالتغليظ يف أكل مال اليتيم
  . )٢ (}سِعريا وسيصلَونَ نارا بطُوِنِهم ِفي يأْكُلُونَ ِإنما ظُلْما الْيتامى أَموالَ يأْكُلُونَ الَِّذين ِإنَّ{: قال اهللا تعاىل

ما يا رسول اهللا و   : اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا   : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتـويل يـوم                   : هن؟قال
ومعـىن  (. )٣(متفـق عليـه  " وقذف احملصنات املؤمنات الغـافالت    ) أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار      (الزحف  
  ). املهلكات: املوبقات

اللـهم إين أحـرج حـق       : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : اهللا عنه قال  وعن خويلد بن عمر اخلزاعي رضي       
  ).  مبن ضيع حقهما–اإلمث :  أي–أحلق احلرج : ومعىن أحرج(. )٤(أخرجه النسائي" اليتيم واملرأة: الضعيفني
   :الشرح

هللا عليه بالنار،    وتوعد ا  – وهو من فقد أباه قبل البلوغ        –شددت الشريعة يف التحذير من التعرض حلقوق اليتيم         
  . وعده الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الذنوب املهلكة

   :الفوائد
  . الترهيب من أكل مال اليتيم بغري حق -
  . أنه من الذنوب الكبرية املهلكة -

  

                                                           
  .٦/٣٨،حتفة األحوذي ١٥٣تنبيه الغافلني :انظر) 1(
  .١٠:سورة النساء،آية) 2(
  .٨٩، م )٢٧٦٦ (٥/٣٩٣خ) 3(
  .إن احلاكم صححه ووافقه الذهيب: وعزاه البن ماجه وابن حبان وقال١٠١٥حيحة قاله النووي يف رياض الصاحلني،وحسنه األلباين يف الص) 4(
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  آداب السفر وسننه آداب السفر وسننه 
وكان حيب  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يف غزوة تبوك يوم اخلميس،             "عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه        

  . )١(أخرجه البخاري" أن خيرج يوم اخلميس
لو أن الناس يعلمون من الوحدة مـا        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

  . )٢(أخرجه البخاري" أعلم ما سار راكب بليل وحده
الراكب شيطان والراكبـان    : " عليه وسلم    سول اهللا صلى اهللا   قال ر : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال        

  . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي" شيطانان، والثالثة ركب
إذا خرج ثالثـة يف سـفر فليـؤمروا         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال      

  . )٤(أخرجه أبو داود" أحدهم
   :الشرح

، فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستحب اخلروج يوم          هللا عليه وسلم  النيب صلى ا  للسفر آداب وسنن أرشد هلا      
اخلميس، وحث صلى اهللا عليه وسلم على اختاذ الرفيق يف السفر، وتأمري اجلماعة واحداً عليهم ليكون أمجع لكلمتهم،          

  . وأبعد عن الرتاع وحذر صلى اهللا عليه وسلم من أن يسافر الرجل وحده
   :الفوائد

  . روج للسفر يوم اخلميس استحباب اخل-
  .  النهي عن سفر اإلنسان وحده-
  .  األمر بتأمري أحد الرفقة يف السفر-

  

                                                           
 ).٢٩٥٠ (٦/١١٣ خ)1(
 ).٢٩٩٨ (٦/١٣٧ خ)2(
 .، وقال حسن صحيح١٦٧٤، ت ٢٦٠٧ د )3(
 . بإسناد حسن٣١٧ قال النووي يف رياض الصاحلني ٢٦٠٨ د )4(
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  آداب السفر وسننه آداب السفر وسننه 
  : أذكار الركوب والقدوم

كان إذا استوى على بعريه خارجاً إىل سفر        : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
حان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون، اللهم إنا نسألك يف سـفرنا                   سب: "كرب ثالثاً مث قال   

هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب يف الـسفر                     
بة املنظر وسوء املنقلب يف املـال واألهـل         وكآ) أي شدته (واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر           

  . )١(رواه مسلم". آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون: والولد، وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن
  : التكبري إذا عال مرتفعاً والتسبيح إذا هبط منخفضاً

  . )٢(أخرجه البخاري". كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نزلنا سبحنا: "عن جابر رضي اهللا عنه قال
  : ما يقول إذا نزل مرتالً

: من نزل مرتالً مث قال: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن خولة بنت حكيم رضي اهللا عنها قالت 
  . )٣(أخرجه مسلم". أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلك

   :الشرح
رص عليها، منها أذكار الركوب، وبدء املسري وأذكار العودة والوصول، وكـان            للسفر أذكار ينبغي للمسافر احل    

من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أم يكربون إذا صعدوا مرتفعاً ملا يف ذلك من تعظـيم اهللا يف هـذا                       
ـ                زل مـرتالً أن يـستعيذ      املوضع املرتفع، وإذا نزلوا منخفضاً سبحوا اهللا ونزهوه، وأرشد صلى اهللا عليه وسلم من ن

  . بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق فال يضره شيء حىت يرحل من مكانه
   :الفوائد

  .  استحباب قول أذكار السفر يف الذهاب والعودة-
  .  استحباب التسبيح والتكبري أثناء السري-
  .  االستعاذة بكلمات اهللا التامات حتفظ اإلنسان من كل شيء-

  

                                                           
 .١٣٤٢ م )1(
 ).٢٩٩٣ (٦/١٣٥ خ)2(
 .٢٧٠٨ م )3(
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  نه نه آداب السفر وسنآداب السفر وسن
  : حترمي سفر املرأة بدون حمرم

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخـر  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )١(متفق عليه" تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها

ال خيلون رجل بامرأة إال ومعهـا ذو        : " يقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم            
يا رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة           : حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، فقال له رجل          

  . )٢(متفق عليه" كذا وكذا؟قال انطلق فحج مع امرأتك
  : البداءة باملسجد عند الوصول

كان إذا قدم من سفر بـدأ باملـسجد         : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه أن ر        
  . )٣(متفق عليه" فركع فيه ركعتني

   :الشرح
من أحكام السفر اليت ينبغي أال يتساهل فيها سفر املرأة بال حمرم، فقد ى عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملـا                      

ر أن يبدأ املسلم عند وصوله باملسجد فيصلي فيه ركعتني كمـا            ومن سنن السف  . فيه من اخلطر العظيم والفتنة الكبرية     
  . كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يفعل

   :الفوائد
  .  حترمي سفر املرأة بدون حمرم-
  . )٤( يدخل يف ذلك السفر بالطائرة؛ألنه سفر وألن الفتنة ال تؤمن فيه-
  . عتني استحباب أن يبدأ املسلم باملسجد عند وصوله ويؤدي فيه رك-

  

                                                           
 .١٣٣٩م ) ١٠٨٨ (٢/٥٦ خ)1(
 .١٣٤١، م )٣٠٠٦ (٦/٤٢ خ)2(
 .٢٧٦٩، م )٤٤١٨ (٨/١١٣ خ)3(
 .إال أن تكون املدة أقل من يوم: أضاف الشيخ ابن جربين)4(
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  ))١١((التشبه بالكفارالتشبه بالكفار
" ليس منا من تـشبه بغرينـا      : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال                

  . )٢(أخرجه الترمذي
أخرجه أبو  " من تشبه بقوم فهو منهم    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

  . )٣(داود
األرواح جنود جمندة فما تعـارف منـها        : "ن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             ع

  . )٤(أخرجه مسلم" ائتلف، وما تناكر منها اختلف
   :الشرح

للمسلم شخصيته املتميزة عن غريه، أراد اهللا له أن يكون متميزاً عن غريه من املشركني، وحذر الرسول صلى اهللا                   
ه وسلم من مشاة املشركني وى عنه أشد النهي ملا جتر إليه مشاة الظاهر من املشاة يف الباطن، وأمر املسلمني                    علي

  . مبخالفتهم يف مواطن كثرية
   :الفوائد

  .  حترمي التشبه بغري املسلمني-
  .  أنه من الكبائر ملا قد جير إليه من مشاتهم يف دينهم-
- م وحنو ذلك يدخل يف ذلك التشبهم يف لباسهم أو عادا .  
  

                                                           
 .اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية: انظر)1(
 .٢٦٩٥ ت )2(
 .٤٠٣١ د )3(
 .٢٦٣٨ م )4(
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  املرء مع من أحباملرء مع من أحب
مىت الساعة؟قال له رسول اهللا     : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أعرابياً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

  . )١(أخرجه مسلم" املرء مع من أحب: حب اهللا ورسوله، قال: ما أعددت هلا؟قال: "صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسـول   : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         : " اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما قال       عن عبد 

أخرجه "املرء مع من أحب   : " اهللا، كيف ترى يف رجل أحب قوماً وملا يلحق م؟قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
  . )٢(مسلم

األرواح جنود جمندة فما تعـارف منـها        : " وسلم قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه           
  . )٣(أخرجه مسلم" ائتلف وما تناكر منها اختلف

   :الشرح
احلب يف اهللا والبغض فيه من أوثق عرى اإلميان، واملؤمن مأمور مبحبة املؤمنني والصاحلني وبغض الكافرين، وهذه                 

  . لقيامة مع من أحب يف هذه الدنيااحملبة والبغض دين يتقرب به إىل اهللا، وحيشر املرء يوم ا
   :الفوائد

  .  فضل حب الصاحلني، وأنه سبب ملرافقتهم يف اجلنة، وإن قل العمل-
  .  خطورة حمبة الكافرين والفساق-
  .  أن من أحب قوماً فهو معهم يوم القيامة-
  

                                                           
 .٢٦٣٩ م )1(
 .٢٦٤٠ م )2(
 .٢٦٣٨ م )3(
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  ))١١((حكم التصوير والصورحكم التصوير والصور
ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلـب وال        : "عليه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا      : عن أيب طلحة رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(متفق عليه" صورة
إن أشد الناس عذاباً عند اهللا      : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول      : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        

  . )٣(متفق عليه" يوم القيامة املصورون
فيها تصاوير، فلما رآها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           ) وسادة: أي(عن عائشة رضي اهللا عنها أا اشترت منرقة         

قلت يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا ورسوله، ماذا         : وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت يف وجهه الكراهية، قالت          
إن  : "اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : ما بال هذه النمرقة؟قالت   : أذنبت؟قال

إن البيت الذي فيه الـصور ال تدخلـه   : أحيوا ما خلقتم، وقال   : أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم       
  . )٤(متفق عليه" املالئكة
   :الشرح

تصوير ذوات األرواح من كبائر الذنوب، واملصورون هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة يعذبون بكـل صـورة                  
  . ا ما خلقتم، وال فرق بني التصوير اسم وبني التصوير باليدصوروها ويقال هلم أحيو

   :الفوائد
  .  حترمي التصوير وأنه من الكبائر-
  .  أن املالئكة ال تدخل البيت الذي فيه صورة-
  .  أن املصورين هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة-
  

                                                           
 .باب ما جاء يف املصورين:، وشروح كتاب التوحيد٢/٢٥٣ فتاوى الشيخ ابن عثيمني  انظر)1(
 .٢٨٠٥،ت٤١٥٥،د٢١٠٦،م١٠/٣٢٨ خ)2(
 .٢١٠٩، م )٥٩٥٠ (١٠/٣٨٢ خ)3(
 .٢١٠٧، م )٥٩٦١ (١٠/٣٩٢ خ)4(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ١٨١ [
com.IslamWay.WWW  

  

١٨١

  ))١١((  اقتناء الكلباقتناء الكلب
من من اختذ كلب ماشية أو صـيد أو         : "هللا صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول ا  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٢(متفق عليه"زرع انتقص من أجره كل يوم قرياط

وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب إال كلب صيد أو كلـب غـنم أو                        
  . )٣(أخرجه مسلم" كلب ماشية

لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت       : "نه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا ع       
ما من أهل بيت يربطـون      : "وزادا)٤(أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي    " بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود يم      

  ". كلباً إال نقص من عملهم كل يوم قرياط إال كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً وعفـروه الثامنـة            : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      وعنه أن   

  . )٥(متفق عليه" بالتراب
ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلـب وال        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب طلحة رضي اهللا عنه قال      

  . )٦(متفق عليه" صورة
   :الشرح

حليوانات اليت ى الشرع عن اقتنائها ومل يرخص فيها إال للحاجة املاسة، وذلك ملا فيه من الـضرر                  الكلب من ا  
الصحي البالغ، وألن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه كلب، أو لغري ذلك من احلكم اليت يعلمها اهللا، فينبغي للمسلم احلذر                    

  . من التساهل يف إدخاله البيت من غري ضرورة
   :الفوائد

  . رمي اختاذ الكلب إال للصيد أو حراسة املاشية أو الزراعة حت-
  .  التنفري من الكالب واألمر باجتناا-
  .  التغليظ يف جناسة ما ولغ فيه الكلب حيث يغسل سبع مرات أوالهن بالتراب-

                                                           
 .٥/٥،فتح الباري ٢/٧٤غذاء األلباب : انظر)1(
 .١٥٧٥، م )٢٣٢٢ (٥/٥ خ )2(
 .١٥٧١ م )3(
 .٥٣٢١، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٢٨٠ وقال حسن صحيح، ن١٤٨٦، ت ٢٨٤٥ د )4(
 .٢٨٠، م )١٧٢ (١/٢٧٤ خ)5(
 .٢٨٠٥، ت ٤١٥٥، د ٢١٠٦، م ١٠/٣٢٨ خ)6(
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١٨٢

  
  سنن النوم وآدابهسنن النوم وآدابه

إذا أتيت مـضجعك فتوضـأ       "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال       
اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضـت         : وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين وقل       

 وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، اأمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملج    
  . )١(متفق عليه" هن آخر ما تقولونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعل

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده حتت خده مث     : "عن حذيفة رضي اهللا عنه قال     
أخرجـه  " احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليـه النـشور          : اللهم بامسك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال      : يقول

  . )٢(البخاري
إن هـذه   : رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعاً على بطنه فقـال           : "رة رضي اهللا عنه قال    عن أيب هري  

  . )٣(أخرجه الترمذي" ضجعة ال حيبها اهللا
   :الشرح

للنوم آداب وسنن سنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلمها ألصحابه، منها النوم على وضوء وأذكـار النـوم           
  . يحةواالستيقاظ، وهيئة النوم الصح

   :الفوائد
  .  استحباب النوم على وضوء-
  .  استحباب النوم على اجلنب األمين وقراءة األذكار الواردة-
  .  كراهة نوم اإلنسان على بطنه-
  

                                                           
 .٢٧١٠، م )٦٣١١ (١٠٩/ خ)1(
 ).٦٣١٤ (١١/١١٥ خ)2(
 .٤٧١٨، وصححه األلباين يف املشكاة ٢٧٦٨ ت )3(
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١٨٣

  )١١((الرؤيا فضلها والترهيب من الكذب فيهاالرؤيا فضلها والترهيب من الكذب فيها
لنبوة إال املبشرات،   مل يبق من ا   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  ). استقامتها وانتظامها: ومعىن صالحها. ()٢(أخرجه البخاري" الرؤيا الصاحلة: قالوا وما املبشرات؟قال
الرؤيا مـن اهللا واحللـم مـن        : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال      

" عن يساره ثالث مرات وليتعوذ باهللا من شرها، فإا لـن تـضره            الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث        
  . )٣(أخرجه البخاري ومسلم

من حتلم حبلم مل يره كلف أن يعقد بـني          : "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٤(أخرجه البخاري" شعريتني ولن يفعل

  ). ون ليطول عذابهأنه يكلف يوم القيامة مبا ال يك: ومعناه(
   :الشرح

الرؤيا أمرها عظيم، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل أصحابه عن رؤاهم ويفسرها هلـم، وأخـرب أن                    
  . الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان، وحذر صلى اهللا عليه وسلم من الكذب يف الرؤيا

   :الفوائد
  . ت وجزء من النبوة تعظيم شأن الرؤيا الصاحلة حيث إا من املبشرا-
  .  أن الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان-
  .  شدة عقاب من كذب يف رؤياه-
   

                                                           
 .، كتاب الرؤيا للشيخ محود التوجيري٣/٤٤٥ ،اآلداب الشرعية٢/٥١٥جامع األصول : انظر)1(
 ).٦٩٩٠ (١٢/٣٧٥ خ)2(
 .٢٢٦١، م )٦٩٨٤ (١٢/٣٦٨ خ)3(
)4( ١٢/٤٢٧) ٧٠٤٢.( 
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١٨٤

  آداب الرؤيا وسننهاآداب الرؤيا وسننها
يا مـن اهللا واحللـم مـن        ؤالر: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال      

" ره ثالث مرات وليتعوذ باهللا من شرها، فإا لـن تـضره           الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يسا        
  ". وليتحول عن جنبه الذي كان عليه"وزاد يف رواية )١(أخرجه البخاري ومسلم

إذا رأى أحدكم الرؤيـا     : "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول               
يها وليحدث ا، وإذا رأى غري ذلك مما يكره فإمنا هي من الشيطان، فليـستعذ               حيبها فإمنا هي من اهللا فليحمد اهللا عل       

  . )٢(أخرجه البخاري" باهللا من شرها وال يذكرها ألحد فإا ال تضره
ال حيدثن أحدكم بتلعب الشيطان     : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال       : وعن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(أخرجه مسلم" به يف منامه
   :الشرح

للرؤيا آداب وسنن سنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينبغي للمسلم احلرص عليها لينجو بإذن اهللا من الشيطان                  
  . ووساوسه اليت حياول ا إيذاء املؤمنني

   :الفوائد
 وينقلب   على املسلم إذا رأى يف منامه ما يكره أن ينفث عن يساره ثالث مرات ويتعوذ من شرها ومن الشيطان،                   -

  . إىل اجلنب اآلخر
  .  إن رأى املسلم ما يكره فال خيرب بذلك أحداً فإا ال تضره-
  .  على املسلم أال خيرب مبا يراه من أضغاث األحالم اليت هي من تلعب الشيطان به-
  

                                                           
 .٢٢٦١، م )٦٩٨٤ (١٢/٣٦٨ خ )1(
)2( ١٢/٤٣٠) ٧٠٤٥.( 
 .٢٢٦٨ م )3(
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  فضل احملبة يف اهللافضل احملبة يف اهللا
: هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلـه        سبعة يظلهم ا  : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

. ادة اهللا، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليـه              بإمام عادل، وشاب نشأ يف ع     
إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق             : ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال      

  . )١(متفق عليه"  خالياً ففاضت عيناهميينه، ورجل ذكر اهللا
أيـن  : إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامـة      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(أخرجه مسلم"املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي
وجبت حمبيت للمتحابني يف    :  صلى اهللا عليه وسلم يقول     مسعت رسول اهللا  : "عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(أخرجه مالك" واملتجالسني يف واملتزاورين يف واملتباذلني يف

   :الشرح
ما ازدادت طاعته هللا، وهذا احلب من أفـضل     لله ك  احلب يف اهللا هو أن حتب شخصاً ألنه مطيع هللا ويزداد احلب           

 ساملاً من األغراض الدنيوية، وجزاؤه حمبة اهللا لصاحبه وأنه يظله يف ظله يـوم               األعمال؛ألنه ال يكون إال خالصاً هللا،     
  . القيامة
   :الفوائد

  .  فضل احلب يف اهللا وعظم الثواب عليه يوم القيامة-
  .  أنه سبب جللب حمبة اهللا تعاىل-
  

                                                           
 .١٠٣١، م )٦٠٠ (٢/١٤٣ خ )1(
 .١٠٣١ م )2(
 .ناد صحيح بإس١٥٦، وقال النووي يف رياض الصاحلني ٢/٨١٨ ط )3(
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١٨٦

  فضل الزيارة يف اهللافضل الزيارة يف اهللا
 رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى، فأرصد اهللا تعاىل           أن"عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             

: أين تريد؟قال أريد أخاً يل يف هذه القرية، قـال         : ، فلما أتى عليه قال    )أي جعل ملكاً يف طريقه    (على مدرجته ملكاً    
 رسـول   فإين: قال: ال، غري أين أحببته يف اهللا تعاىل      : قال) أي تسعى يف إصالحها   (هل لك عليه من نعمة ترا عليه؟        

  . )١(أخرجه مسلم" اهللا إليك أن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه
من عاد مريضاً أو زار أخاً لـه يف اهللا          : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(أخرجه الترمذي" ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة مرتالً
   :الشرح

 يف اهللا فضلها عظيم وأجرها كبري، وهي اليت تكون عن حمبة يف اهللا ورجاء لثوابه ال ملصاحل دنيوية، أخـرب                     الزيارة
  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن جزاءها حمبة اهللا والفوز باجلنة

   :الفوائد
  .  فضل الزيارة يف اهللا عز وجل-
  .  أا سبب جللب حمبة اهللا ودخول اجلنة-
  

                                                           
 .٢٥٦٧ م )1(
 .٦٣٨٧، وقال حسن غريب، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٠٠٨ ت )2(
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  إجابة الدعوةإجابة الدعوة
رد السالم،  : حق املسلم على املسلم مخس    : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(متفق عليه" وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
" كم إىل الوليمة فليأـا    إذا دعي أحد  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

  . )٢(أخرجه مسلم
إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب فإن شاء        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(أخرجه مسلم" طعم وإن شاء ترك
 املساكني، فمن مل يأت     بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه األغنياء ويترك       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال       

  . )٤(أخرجه مسلم" الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله
   :الشرح

إجابة الدعوة من حقوق املسلم على أخيه، أمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا فيها مـن تقويـة الـروابط                      
  .  عليه وسلماالجتماعية واألسرية بني املسلمني، ويف ترك إجابة الدعوة للوليمة معصية للرسول صلى اهللا

   :الفوائد
  .  األمر بإجابة الدعوة يف الوليمة-
  .  أن إجابة الدعوة من حق املسلم على أخيه-
  .  أن إجابة الدعوة ال يلزم منها األكل من الطعام-
  

                                                           
 .٢١٦٢، م )١٢٤٠ (١١٢٣ خ )1(
 .١٤٢٩ م )2(
 .١٤٣٠ م )3(
 .١٤٣٢ م )4(
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١٨٨

  آداب االستئذانآداب االستئذان
ومعىن  ()١ (}أَهِلها علَى تستأِْنسوا وتسلِّموا حتى بيوِتكُم غَير بيوتا تدخلُوا ال الَِّذين آمنوا أَيها يا{: قال اهللا تعاىل

  . )٢ (}قَبِلِهم ِمن استأْذَنَ الَِّذين كَما فَلْيستأِْذنوا الْحلُم ِمنكُم اَألطْفَالُ بلَغَ وِإذَا{: وقال سبحانه) تستأذنوا: تستأنسوا
مـن  :  أيب فدققت الباب، فقال    ى عليه وسلم يف دين كان عل      أتيت النيب صلى اهللا   : "عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(متفق عليه" كأنه كرهها!أنا! أنا: أنا، فقال: ذا؟فقلت
إمنا جعل االستئذان مـن أجـل       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال       

  . )٤(متفق عليه" البصر
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فدخلت عليه ومل أسلم، فقال النيب صلى             :  قال ل رضي اهللا عنه   نبعن كلدة بن احل   

  . )٥(أخرجه أبو داود والترمذي" السالم عليكم أأدخل؟: ارجع فقل: "اهللا عليه وسلم 
" إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع       : "قال يل رسول اهللا     : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال       

  . )٦( عليهمتفق
   :الشرح

االستئذان من اآلداب اليت حث عليها اإلسالم ملا فيه من حفظ عورات الناس وأمـورهم اخلاصـة، ويـشرع                   
  . االستئذان ثالث مرات بدق الباب أو طلب الدخول فإن أذن له وإال يرجع وال يزيد عن الثالث

   :الفوائد
  .  األمر باالستئذان قبل دخول البيوت-
  . أنا: ا قيل للمستأذن من أنت؟أن يسمي نفسه، وال يقول أن السنة إذ-
  .  أن االستئذان يكون ثالث مرات فإن أذن وإال فلريجع املستأذن-
  

                                                           
 .٢٧: سورة النور،آية)1(
 .٥٩: سورة النور،آية)2(
 .٢١٥٣، م )٦٢٤٥ (١١/٢٦ خ)3(
 .٢١٥٥، م )٦٢٥٠ (١١/٣٥ خ)4(
 .٢٧١١، ت ٥١٧٦ د )5(
 .٢١٥٦، م ) ٦٢٤١ (١١/٢٤ خ)6(
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١٨٩

  آداب الس واالسة آداب الس واالسة 
أخرجـه  " خري االس أوسعها  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

  . )١(أبو داود
يا : إياكم واجللوس يف الطرقات، قالوا    : " سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            عن أيب 

فإذا أبيتم إال الس فـأعطوا      : رسول اهللا ما لنا بد من جمالسنا، نتحدث فيها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 
أخرجه " ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر      غض البصر وكف األذى     : وما حقه؟قال : الطريق حقه، قالوا  

  . )٢(مسلم
إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل : "عن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   

فخ الكري إمـا أن     املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحياً طيبة، ونا                  
  . )٣(متفق عليه" ابك وإما أن جتد منه رحياً خبيثةيحيرق ث

ما جلس قوم جملساً مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبـيهم             : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعنه قال 
  . )٤(أخرجه الترمذي" إال كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم

   :لشرحا
للمجالس واالسة يف اإلسالم آداب وسنن ينبغي للمسلمني احلرص على التأدب ا، وجه إليها الرسول صـلى                 

  . اهللا عليه وسلم، حىت تكون جمالسنا جمالس خري مباركة يرضى اهللا عنها
   :الفوائد

  .  استحباب توسعة الس-
غض البصر وكف األذى واألمر باملعروف والنـهي عـن           النهي عن اجللوس يف الطرقات إال ملن يؤدي حقها من            -

  . املنكر
  .  التوجيه إىل االس اليت فيها جلساء صاحلون والتحذير من ضدها-
  .  التحذير من االس اليت ال يذكر فيها اسم اهللا-

  

                                                           
 .٤٧٣٣، وصححه األلباين يف املشكاة رقم ٤٨٢٠ د )1(
 .٢١٦١ م )2(
 .٢٦٢٨، م )٥٥٣٤ (٩/٦٦٠ خ )3(
 .٥٦٠٧، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٣٨٠ ت )4(
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١٩٠

  من آداب الس واالسة من آداب الس واالسة 
  . )١ (}لَكُم يفْسِح اللَّه فَافْسحوا الْمجاِلِس ِفي تفَسحوا لَكُم ِقيلَ ِإذَا الَِّذين آمنوا أَيها يا{: قال اهللا تعاىل 

ال يقيمن أحدكم رجالً من جملسه مث       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . )٢(متفق عليه" جيلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا

إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو         : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ر       
  . )٣(أخرجه مسلم" أحق به

أخرجه " كنا إذا أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي           : "عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال         
  . )٤(أبو داود والترمذي

مـايل  : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، املسجد وهم حلق فقال           ": عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال       
  . )٥(أخرجه مسلم). متفرقني مجاعات: أي" (أراكم عزين

   :الشرح
من آداب الس اليت أرشد إليها الرسول صلى اهللا عليه وسلم االجتماع يف الس وعدم التفـرق، وأال يقـيم                    

السون له، كذلك إذا قام أحد مث عاد إىل مكانه فهو أحق باجللوس فيه،              الرجل الرجل ليجلس مكانه ولكن يتفسح اجل      
  . أما القادم فإن السنة أن جيلس حيث ينتهي به الس

   :الفوائد
  .  استحباب االجتماع يف الس وعدم التفرق فيه-
  .  النهي عن إقامة جالس للجلوس مكانه، ولكن يتفسح له اجلالسون-
  . لس حيث ينتهي به الس املشروع للقادم أن جي-
  .  إذا قام الرجل من جملسه مث عاد إليه فهو أحق به-

  

                                                           
 .١١:  سورة اادلة، آية )1(
 .٢١٧٧، م )٦٢٧٠ (١١/٦٢ خ )2(
 .٢١٧٩م ٢ )3(
 .٢٧٢٦، ت ٤٨٢٥ د )4(
 .٤٨٢٣، د ٤٣٠ م )5(
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  من آداب الس واالسة من آداب الس واالسة 
إذا كان ثالثة فـال يتنـاج اثنـان دون     : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(أخرجه مسلم" الثالث
ال حيل للرجل أن يفـرق بـني        : "نهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا ع       

  . )٢(أخرجه الترمذي" اثنني إال بإذما
من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه فقال        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

له مـا    ، إال غفر  كد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلي       سبحانك اللهم وحبمدك أشه   : قبل أن يقوم من جملسه ذلك     
  . )٣(أخرجه الترمذي" كان يف جملسه ذلك

   :الشرح
من آداب الس اليت سنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملنع كل ما ميكن أن يسبب التباغض بني املـسلمني أال                     

ال ثالثة، كذلك ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن          يتحدث اثنان سراً يف جملس دون الثالث، إذا مل يكن يف الس إ            
ومن اآلداب الـيت    . جيلس الرجل بني اثنني إال أن يستأذما ألنه قد يكون بينهما أمر ال يريدان أحداً أن يطلع عليه                 

  . خيتم ا الس كفارة الس تكفر ما قد يكون فيه من صغائر الذنوب
   :الفوائد

  . ان سراً دون الثالث النهي عن أن يتحدث اثن-
  .  النهي عن أن يفرق الرجل بني متجالسني إال بإذما-
  .  استحباب ختم االس بدعاء كفارة الس-
  

                                                           
 .٢١٨٣ م )1(
 .٧٦٥٦، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٨٤٥ وقال حسن صحيح، د ٢٧٥٢ ت )2(
 .٦١٩٢ وقال حسن غريب صحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٤٣٣ ت )3(
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  وجوب احلذر مما يلقيه الشيطان بني املسلمني من الفنتوجوب احلذر مما يلقيه الشيطان بني املسلمني من الفنت
  . )١ (}بينهم يرتَغُ الشيطَانَ ِإنَّ ِهي أَحسن الَِّتي يقُولُواْ لِِّعباِدي وقُل{: قال اهللا تعاىل

إن الشيطان أيس أن يعبده املصلون      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
  . )٢(أخرجه مسلم" يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم

 فيبعث سراياه فيفتنون    إن عرش إبليس على البحر    : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن جابر قال  
  . )٣(أخرجه مسلم" الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

ما منكم من أحـد إال وقـد   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
" فأسلم فال يأمرين إال خبري    وإياي، إال أن اهللا قد أعانين عليه        : وإياك يا رسول اهللا؟قال   : وكل به قرينه من اجلن، قالوا     

  . )٤(أخرجه مسلم
   :الشرح

عداوة الشيطان لإلنسان ثابتة ال شك فيها، أخرب عنها اهللا تعاىل يف القرآن حمذراً عباده من كيده، فهو ال يترك ما                     
ره من التقاطع   ميكن أن يلقي العداوة، بني الناس إال ويأتيه وحيرص عليه، ومن ذلك إلقاء الفنت بينهم والعداوات ملا جت                 

  . والتدابر والتقاتل بني املسلمني
   :الفوائد

  .  تأكيد عداوة إبليس للمؤمنني-
  .  وجوب احلذر من الفنت اليت تقع بني الناس والسعي يف إطفائها ألا من عمل الشيطان-
  

                                                           
 .٥٣: سورة اإلسراء،آية)1(
 .٢٨١٢ م )2(
 .١٨١٣ م )3(
 .٢٤١٨ م )4(
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  فضل الصرب واحلث عليهفضل الصرب واحلث عليه
  . )٢ (}الصاِبِرين وبشِر{: وقال . )١ (}ِحساٍب يِرِبغ أَجرهم الصاِبرونَ يوفَّى ِإنما{: قال اهللا تعاىل 

إين أصرع وإين أتكشف، فادع     : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت              
 إين: أصرب، فقالـت  : إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا تعاىل أن يعافيك؟فقالت           : اهللا تعاىل يل، قال   

  . )٣(متفق عليه" أتكشف فادع اهللا أال أتكشف، فدعا هلا
عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن صهيب رضي اهللا عنه قال     

  . )٤(أخرجه مسلم" إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له: ذلك ألحد إال للمؤمن
املسلم الذي خيالط الناس ويصرب علـى       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال      

  . )٥(أخرجه الترمذي" أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم
   :الشرح

 وصرب عن حمارم اهللا وصرب علـى        صرب على طاعة اهللا   : للصرب مرتلة عظيمة يف الدين، فالدين كله قائم على الصرب         
أقدار اهللا، والصابر هو الرابح ألنه أطاع اهللا واحتسب األجر عنده، وألن اجلزع والتسخط ال يغري القدر وهو ضـرر                    

  . على صاحبه
   :الفوائد

  .  فضل الصرب وعلو مرتلته من الدين-
  .  أنه سبب للفوز باجلنة-
  .  الترغيب يف الصرب على أذى الناس-
  

                                                           
 .١٠:ية سورة الزمر، آ)1(
 .١٥٥: سورة البقرة، آية)2(
 .٢٥٧٦، م )٥٦٥٢ (١٠/١١٤ خ)3(
  .٢٩٩٩ م )4(
 .٦٦٥١، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٥٠٧ ت )5(
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  جاء يف املرض وتكفريه السيئاتجاء يف املرض وتكفريه السيئاتما ما 
ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم         : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

  . )١(متفق عليه "  إال كفر اهللا ا من خطاياه– حىت الشوكة يشاكها –وال حزن وال أذى وال غم 
  . )٢()املرض: التعب، والوصب: النصب(

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه وهو يوعك وعكاً شديداً،            : " اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال       عن عبد 
أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إال حات اهللا عنـه           : إنك لتوعك وعكاً شديداً، إن ذاك بأن لك أجرين، قال         : وقلت

  . )٣(متفق عليه" خطاياه كما حتات ورق الشجر
مالك يا  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم السائب، فقال           " رضي اهللا عنه     عن عبد اهللا بن مسعود    

ال تسيب احلمى فإا تذهب خطايا بـين        :  قالت احلمى ال بارك اهللا فيها، قال       )٤ ()ترعدين: أي(أم السائب ترفرفني؟    
  . )٥(أخرجه مسلم" آدم كما يذهب الكري خبث احلديث

   :الشرح
اىل أنه جعل كل ما يصيب املسلم يف هذه الدنيا من األمراض وحنوها مكفرة لذنوبه، فكـل مـا                   من رمحة اهللا تع   

  .  فهو يف حقه نعمة من اهللا تعاىل– إذا صرب عليه –يصيب املسلم 
   :الفوائد

  .  وجوب الصرب على ما يصيب اإلنسان من األمراض وحنوها-
  .  أا كفارة لذنوبه إذا صرب واحتسب-
  . بحانه بتكفريه ذنوب عباده ذه األشياء فضل اهللا س-

  

                                                           
 .٢٥٧٣، م )٥٦٤٢ (١٠/١٠٣ خ )1(
 .١٠/١٠٦ الفتح )2(
 .٢٥٧١، م )٥٦٤٧ (١٠/١١٠خ)3(
 .١٦/٣٦٧شرح النووي )4(
 .٤٥٧٥ م )5(
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  حترمي الغدر والترهيب منهحترمي الغدر والترهيب منه
  . )٢(}كَانَ مسؤوالً الْعهد ِإنَّ ِبالْعهِد وأَوفُواْ{وقال . )١(. }ِبالْعقُوِد أَوفُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا{: قال اهللا تعاىل 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً،    : "لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال     وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن ا         
إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد        : ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها           

  . )٣(متفق عليه" غدر، وإذا خاصم فجر
لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة         ":قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      

  . )٤(متفق عليه" فالن
   :الشرح

 وهو أن يعاهد اإلنسان على شيء وال        –أمر اهللا سبحانه بالوفاء بالعهد، وعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم الغدر             
 ويقال هذه غدرة فالن حـىت        من خصال املنافقني، وأخرب أنه يقام للغادر يوم القيامة علم كبري يراه الناس             –يفي به   

  . يفتضح بني الناس
   :الفوائد

  .  حترمي الغدر والترهيب منه-
  .  أنه من خصال املنافقني-
  .  التشهري بالغدر يوم القيامة لقبح فعله-
  

                                                           
  .١: سورة املائدة، آية )1(
  .٣٤:  سورة اإلسراء،آية )2(
 .٥٨، م )٣٤ (١/٨٩ خ)3(
 .١٧٣٥،م /١٠ خ)4(
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  الغش والتحذير منهالغش والتحذير منه
أدخل يـده   طعام ف ) كومة: أي(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على صربة           " أيب هريرة رضي اهللا عنه     عن

أفال جعلته فـوق    : أصابته السماء يا رسول اهللا، قال     : ما هذا يا صاحب الطعام؟قال    : فيها فنالت أصابعه بلالً، فقال    
  . )١(أخرجه مسلم" الطعام كي يراه الناس من غش فليس مين

ليس منا ومـن    من محل علينا السالح ف    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٢(أخرجه مسلم"غشنا فليس منا

الدين النصيحة، قلنا ملن يا رسـول       : "عن متيم بن أوس الداري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
  . )٣(أخرجه مسلم"هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: اهللا؟قال
   :الشرح

غشهم يف البيع والشراء أو غريه معصية ومن كبائر الذنوب حذر منه            النصح للمسلمني واجب وهو من الدين، و      
  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخرب أن من غش املسلمني فليس منهم

   :الفوائد
  . حترمي غش املسلمني وأنه من كبائر الذنوب -
  . وجوب النصح للمسلمني وطلب اخلري هلم -

  

                                                           
  .١٠٢ م )1(
 .١٠١ م )2(
 .٥٥ م )3(
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  فضل اخلوف من اهللافضل اخلوف من اهللا
 عـنِ  النفْس ونهى ربِه مقَام خاف من وأَما{: وقال تعاىل. )١ (}جنتاِن ربِه مقَام خاف منوِل{: قال اهللا تعاىل

  . )٢ (}الْمأْوى ِهي الْجنةَ فَِإنَّ{{الْهوى 
: ال ظل إال ظلـه    سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليـه،                    
ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال إين أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق                    

  . )٣(متفق عليه" يناهميينه، ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت ع
عني : عينان ال متسهما النار   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

  . )٤(أخرجه الترمذي"بكت من خشية اهللا، وعني باتت حترس يف سبيل اهللا
   :الشرح

ان، فلذلك كانت له هذه املرتلـة العاليـة         اخلوف من اهللا عبادة قلبية عظيمة ال تصدر إال من مؤمن صادق اإلمي            
  . والفضيلة العظيمة، واخلوف احملمود هو ما دفع صاحبه إىل عمل الطاعات، وحجزه عن فعل احملرمات

   :الفوائد
  . فضل اخلوف من اهللا وأنه سبب لدخول اجلنة -
  . أن اخلوف من اهللا مانع من املعاصي -

  

                                                           
  .٤٦:سورة الرمحن،آية )1(
  .٤١  ، ٤٠:سورة النازعات،اآليتان )2(
  .١٠٣١، م )٦٦٠ (٢/١٤٣خ )3(
  .١٦٣٩ت  )4(
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  فضل السواك واألمر بهفضل السواك واألمر به
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالـسواك        : "ي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          عن أيب هريرة رض   

  . )١(متفق عليه" مع كل صالة
أخرجـه  "أكثـرت علـيكم يف الـسواك      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٢(البخاري
أخرجـه  "السواك مطهرة للفم مرضـاة للـرب      : "عليه وسلم قال  عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا          

  . )٣(النسائي
متفق " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك             : "عن حذيفة رضي اهللا عنه قال     

  ). يدلك: ومعىن يشوص(. )٤(عليه
يبدأ النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل        بأي شيء كان    : قلت لعائشة رضي اهللا عنها    : "وعن شريح بن هانئ قال    

  . )٥(أخرجه مسلم"بالسواك: بيته؟قالت
   :الشرح

السواك طهارة ونظافة للفم وسنة رغب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، خصوصاً يف املواضع اليت تـشرع                    
 عليه وسلم حيب السواك ويكثر      هلا الطهارة والنظافة كالصالة، أو عند تغري رائحة الفم، وقد كان الرسول صلى اهللا             

  . من التسوك ويكثر من أمر أصحابه به
   :الفوائد

  . تأكيد استحباب السواك -
  . فضله وأنه جالب لرضى اهللا ومطهر للفم -
  . تأكده عند الصالة وعند القيام من النوم وعند دخول البيت -
   

                                                           
  .٢٥٢، م )٨٨٧ (٢/٣٧٤خ )1(
  .)٨٨٨ (٢/٣٧٤م )2(
  . وعزاه ألمحد٦٦وصححه األلباين يف إرواء الغليل ، ٥ن )3(
  .٢٥٥، م )٢٤٥ (١/٣٥٦خ )4(
  .٢٥٣م  )5(
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  من خصال املنافقنيمن خصال املنافقني
 والَ الناس يرآؤونَ كُسالَى قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ وِإذَا خاِدعهم وهو اللّه يخاِدعونَ الْمناِفِقني ِإنَّ{: قال اهللا تعاىل

  . )١ (}ِإالَّ قَِليالً اللّه يذْكُرونَ
الصاً، أربع من كن فيه كان منافقاً خ      : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد        : "ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها           
  . )٢(متفق عليه" غدر، وإذا خاصم فجر

أثقل الصالة على املنـافقني العـشاء       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٣(متفق عليه"  ما فيهما من األجر ألتومها ولو حبواًوالفجر، ولو يعلمون

   :الشرح
خصال املنافقني كثرية نبه عليها القرآن، وذكر الرسول بعضاً منها حتذيراً لألمة أن تقع فيها فيكون فيهـا شـبه                    

ق، وأخـرب   اخليانة والغدر والكذب والفجور، فهذه ال تكاد جتتمـع إال يف منـاف            : ومنها تلك اخلصال األربع   . منهم
الرسول صلى اهللا عليه وسلم أيضاً بعالمة من عالمات النفاق وهي استثقال صالة العشاء والفجر، وهو ما وقع فيـه                    

  . بعض املسلمني اليوم، فحري باملسلم معرفة هذه األوصاف واحلذر من الوقوع فيها
   :الفوائد

  . أن اخليانة والكذب والغدر والفجور من صفات املنافقني -
  .  من صفام استثقال الصالة والتكاسل عنها خصوصاً صالة العشاء والفجرأن -
  . أن من خصاهلم قلة ذكر اهللا -
  . وجوب احلذر من هذه اخلصال -

  
  ما جاء يف األصدقاء والقرناءما جاء يف األصدقاء والقرناء

                                                           
  .١٤٢:سورة النساء،آية )1(
   .٥٨، م )٣٤ (١/٨٩خ) 2(
  .٦٥١، م )٦٥٧ (٢/١٤١خ)3(
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  . )١(}الْمتِقني ِإالَّ عدو ِلبعٍض يومِئٍذ بعضهم اَألِخالَّء{: قال اهللا تعاىل  
إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء : "يب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أ

كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحياً طيبة، ونافخ الكري 
  . )٢(متفق عليه" إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحياً خبيثة

الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
    . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي" خيالل
   :الشرح

لألصدقاء والقرناء تأثري كبري على اإلنسان، ويف الغالب أن اإلنسان يتخلق بأخالق أصدقائه حـسنة كانـت أم                  
 حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اختيار الصديق الصاحل وشبهه ببائع املسك الذي لن تعدم منه                  سيئة، فلذلك 

  . الفائدة، بعكس صديق السوء فإنه البد أن يصلك من شره
   :الفوائد

  . أن من كانت صداقته على غري تقوى ولغري حمبة يف اهللا، فإا تنقلب عداوة يوم القيامة -
  . ق الصاحلوجوب اختيار الصدي -
  . أن للصديق تأثرياً كبرياً على صديقه -
  

                                                           
  .٦٧:سورة الزخرف،آية )1(
  .٢٦٢٨، م )٥٣٤ (٩/٦٦٠خ )2(
  .إسناده صحيح:٣٦٧رياض الصاحلني ص  وقال حسن،وقال النووي يف ٢٣٩٧، ت ٤٨٣٣د  )3(
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  النهي عن الغضب وما يقول ويفعل عند الغضبالنهي عن الغضب وما يقول ويفعل عند الغضب
ال تغضب، فرد ذلك مراراً،     : أوصين، قال : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم             

  . )١(أخرجه البخاري"ال تغضب: قال
 ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي ”:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن     

  . )٢(هو الذي يصرع الناس ويغلبهم: والصرعة. متفق عليه" ميلك نفسه عند الغضب
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فـإن        : "عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٣(أخرجه أبو داود"ال فليضطجعذهب عنه الغضب وإ
استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنـده جلـوس             : "عن سليمان بن صرد رضي اهللا عنه قال       

إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه       : وأحدمها يسب صاحبه مغضباً، قد امحر وجهه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم              
  . )٤(متفق عليه" الرجيمأعوذ باهللا من الشيطان: ما جيد
   :الشرح

الغضب خلق ذميم جير صاحبه غالباً إىل ما ال حيب من األعمال، هو من الشيطان، فلذلك أوصى الرسول صلى                   
  . اهللا عليه وسلم بالبعد عنه وأرشد إىل ما خيفف حدته عند وقوعه

   :الفوائد
  . لك نفسه عند الغضبوصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم بترك الغضب وامتداحه ملن مي -
  . إرشاد من غضب وهو قائم أن جيلس، فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع -
  . إرشاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم من غضب أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم -
   

                                                           
  .)٦١١٦ (١٠/٥١٩خ )1(
  .٢٦٠٨، م )٦١١٤ (١٠/٥١٨خ )2(
  .٥١١٤، وصححه األلباين يف املشكاة ٤٧٨٢د  )3(
 . ٢٦١٠، م )٥١١٥ (١٠/٥١٨خ) 4(
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  حلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحسن خلقهحلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحسن خلقه
 اهللا عليه وسلم شيئاً قط بيده وال امرأة وال خادماً،           ما ضرب رسول اهللا صلى    : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء مـن حمـارم اهللا فينـتقم هللا                      
  . )١(أخرجه مسلم"تعاىل

 غليظ احلاشية، فأدركه    كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه برد جنراين          : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     
أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إىل صفحة عاتق النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أثرت ا حاشية الرداء من                    

  . )٢(متفق عليه" يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه فضحك مث أمر له بعطاء: شدة جبذته، مث قال
: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟قال        : "ا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم      عن عائشة رضي اهللا عنها أ     

لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبـد                       
الثعالب، فرفعت رأسي   كالل، فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن                 

إن اهللا تعاىل قد مسع قول قومك لـك         : فإذا أنا بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل عليه السالم، فناداين فقال            
يا حممـد  : وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمر مبا شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال، فسلم علي مث قال       

لك، وأنا ملك اجلبال وقد بعثين ريب لتأمرين بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت علـيهم                إن اهللا قد مسع قول قومك       
بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبـد اهللا           : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ) ومها جبالن يف مكة   (األخشبني  

  . )٣(متفق عليه" وحده وال يشرك به شيئاً
   :الفوائد

  . يه وسلم على قومهحلم الرسول صلى اهللا عل -
  . وجوب اقتداء الدعاة به صلى اهللا عليه وسلم يف احللم والصرب على أذى الناس -
  
  

                                                           
 . ٢٣٢٨م) 1(
 . ١٠٥٧، )٥٨٠٩ (١٠/٢٧٥خ) 2(
 . ١٧٩٥، م )٢٣١٢ (١٠/٣١٢خ) 3(
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  عيادة املريضعيادة املريض
رد السالم  :  حق املسلم على املسلم مخس     ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(متفق عليه" وتشميت العاطسوعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، 
إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة           : "عن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

  . )٢(أخرجه مسلم) أي ما جيتىن من مثرها" (جناها: حىت يرجع، قيل يا رسول اهللا وما خرفة اجلنة؟قال
أي (ما من مسلم يعود مسلماً غدوة       : "عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       مس: عن علي رضي اهللا عنه قال     

إال صلى عليـه سـبعون      ) أي آخر النهار  (إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، وإن عاده عشية            ) أول النهار 
  . )٣(أخرجه الترمذي) الثمر واملخروف: اخلريف". (ألف ملك حىت يصبح وكان له خريف يف اجلنة

   :لشرحا
من األمور اليت رغب فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم زيارة املريض ملا فيها من جرب خاطره وتطييب نفـسه،                    

  . عظيماًوهي حق للمسلم على أخيه املسلم وأخرب الرسول صلى اهللا عيه وسلم أن فيها أجراً 
   :الفوائد

  . لهاستحباب زيارة املريض ملا فيها من املواساة واالعتبار حبا -
  . أن ذلك من حق املسلم على أخيه املسلم -
  . فضل ذلك وعظم ثوابه -
  

                                                           
 .٢١٦٢، م )١٢٤٠ (٣/١١٢خ) 1(
 . ٢٥٦٨ م )2(
 .٥٧٦٧وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .  وقال حديث حسن غريب٩٦٩ت ) 3(
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  استحباب التيامناستحباب التيامن
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله ويف شأنه              : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )١(متفق عليه" كله
 إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن، وإذا نزع        ”:ليه وسلم قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا ع           
  . )٢(متفق عليه" فليبدأ بالشمال، لتكن اليمىن أوهلما تنعل وآخرمها ترتع

، وعن ميينه أعرايب    )أي خلط مباء  (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بلنب قد شيب            "عن أنس رضي اهللا عنه      
  . )٣(أخرجه البخاري" األمين فاألمين: ى األعرايب، وقالوعن مشاله أبو بكر، فشرب مث أعط

   :الشرح
 من سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم،        – وهو البداءة باليمني وتقدمي اليمىن فيما هو من باب التكرمي            –التيامن  

  . وهو من شعار أهل اإلسالم، وفيه خمالفة للشيطان الذي يتعاطى أموره بشماله
   :الفوائد

  . التيامن يف كل ما كان من باب التكرمي والتشريفاستحباب  -
  . استحباب التيامن يف لبس النعال والترجل -
  . استحباب البداءة باألمين عند اإلعطاء جلماعة من الناس -
   

                                                           
 . ٢٦٨، م )٥٩٢٦ (١٠/٣٦٨خ) 1(
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  زيارة املقابرزيارة املقابر
أخرجه "وهاكنت يتكم عن زيارة القبور فزور     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن بريدة رضي اهللا عنه قال     

 . )١(مسلم
  ". فإا تذكركم اآلخرة: "وزاد الترمذي 

السالم : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم             : "وعنه رضي اهللا عنه قال    
  . )٢(أخرجه مسلم" يةعليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، أسأل اهللا لنا ولكم العاف

ال تصلوا إىل القبور، وال جتلسوا      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب مرثد رضي اهللا عنه قال      
  . )٣(أخرجه مسلم" عليها

 ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  . )٤(أخرجه مسلم"جلده خري له من أن جيلس على قربفتخلص إىل 

   :الشرح
زيارة القبور سنة سنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد فعلها وأمر ا وأخرب أا تذكر اآلخرة، فإن اإلنـسان                    

  . العاقل إذا رأى مقره األخري يف هذه الدار الشك أنه سيزهد فيها ويقبل على عمارة داره األبدية يف اآلخرة
   :الفوائد

  . استحباب زيارة القبور وأا تذكرة اآلخرة -
  . استحباب السالم عند دخول املقربة مبا ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم -
  . حترمي الصالة إىل القبور؛ألا وسيلة لعبادا -
  . حترمي اجللوس على القبور -

                                                           
 .٩٧٧م ) 1(
 .٩٧٤م ) 2(
 .٩٧٢م ) 3(
 .٩٧١م ) 4(
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٢٠٦

  شأن الرجل يف بيته ومع أهلهشأن الرجل يف بيته ومع أهله
: سئلت عائشة رضي اهللا عنها ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف بيتـه؟قالت               : عن األسود بن يزيد قال    

  . )١(أخرجه البخاري"  فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة– يعين يف خدمتهم –كان يكون يف مهنة أهله "
ليه وسـلم وال    ما مسست ديباجاً وال حريراً ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا ع            : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     

مشمت رائحة قط أطيب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولقد خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                      
  . )٢(متفق عليه"أال فعلت كذا؟: مل فعلته؟وال لشيء مل أفعله: عشر سنني فما قال يل قط أف، وال قال لشيء فعلته

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً قط بيده وال امرأة وال خادماً،             ما ضرب رسول  : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء مـن حمـارم اهللا فينـتقم هللا                      

  . )٣("تعاىل
 إن اشتهاه أكلـه وإن      ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاماً قط،         : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٤(متفق عليه" كرهه تركه
فسابقته فسبقته علـى    : أا كانت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، قالت           "عن عائشة رضي اهللا عنها    

  . )٥(أخرجه أبو داود" سابقته فسبقين) أي مسنت(رجلي فلما محلت اللحم 
   :الشرح

يته ومع أهله مثاالً للخلق العايل الذي جيب أن يقتدي به فيه أتباعـه،              لقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ب        
فهو يف بيته يف خدمة أهله وحيلم عليهم ويصرب وال يكثر االنتقاد حىت مع اخلدم، ويداعب أهله فيسابقهم يف الـسفر                     

  . للترويح عنهم وإدخال السرور عليهم
   :الفوائد

  . لرفق، ومساعدم ومداعبتهموجوب التواضع لألهل ومعاملتهم باللني وا -
  . أن ذلك ال ينقص من قدر الرجل بل يزيده؛ألنه من فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم -
  

                                                           
 .)٦٩٣٩ (١٠/٤٦٠خ) 1(
 .٢٣٠٩، م )٣٥٦١ (٦/٥٦٦خ) 2(
 .٢٣٢٨م ) 3(
 .٢٠٣١، ت ٣٧٦٣، د ٢٠٦٤،م ٥٤٠٩ (٩/٥٤٧خ) 4(
 .٣٢٥١، وصححه األلباين يف املشكاة ٢٥٧٨د ) 5(
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٢٠٧

  وجوب طاعة والة األمر يف غري معصية اهللاوجوب طاعة والة األمر يف غري معصية اهللا
  . )١ (}ِمنكُم ِروأُوِلي اَألم الرسولَ وأَِطيعواْ اللّه أَِطيعواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا{: قال اهللا تعاىل 

على املرء املسلم السمع والطاعة يف ما أحب        : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٢(متفق عليه" وكره، إال أن يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

يف طاعة لقي اهللا يوم القيامة وال حجة له،         من خلع يداً    : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وعنه قال 
  . )٣(أخرجه مسلم"ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

من كره من أمريه شيئاً فليصرب، فإنه من        : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٤("خرج من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فرتل مرتالً إذ نادى              : " بن عمرو رضي اهللا عنهما قال      عن عبد اهللا  
إنـه مل   : الصالة جامعة، فاجتمعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          : منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم، وإن أمـتكم هـذه            يكن نيب قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعل             
جعل عافيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروا، وجتيء فنت يرقق بعضها بعضاً، وجتيء الفتنة فيقـول                  

هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويـدخل          : هذه مهلكيت، مث تنكشف، وجتيء الفتنة فيقول املؤمن       : املؤمن
أته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامـاً فأعطـاه                     اجلنة فلت 

  . )٥(أخرجه مسلم"صفقة يده ومثرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر
   :الشرح

ت له ضوابط وأسساً ال تتـأثر بـاألهواء والعاطفـة         عالقة احلاكم باحملكوم يف اإلسالم أمر قررته الشريعة وجعل        
 وجعلها ديناً يدان له سـبحانه       – سبحانه   –واملصلحة الشخصية، فهي عالقة شرعها من هو عليم مبا يصلح اتمع            

  . وتعاىل به
   :الفوائد

  . وجوب طاعة والة األمر يف ما أحب املسلم وكره يف غري معصية اهللا -

                                                           
 .٥٩:سورة النساء،آية) 1(
 .١٨٣٩،م )٧١٤٤ (١٣/١٢١خ) 2(
 .١٨٥١م ) 3(
 .١٨٤٩، م )٧١٤٣ (١٣/١٢١خ) 4(
 .١٨٤٤م ) 5(
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  . يتقرب به إىل اهللا تعاىلأن ذلك من الدين الذي  -
  

  النهي عن اخلروج على ويل األمر املسلمالنهي عن اخلروج على ويل األمر املسلم
دعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن             : "عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال       

إال أن تروا   : هله، قال بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأال ننازع األمر أ              
  . )١(أخرجه مسلم". كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان

خيار أئمـتكم الـذين حتبـوم       : "عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              
: قيل. عنونكموحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويل           

ال ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا            : يا رسول اهللا، أفال ننابذهم بالسيوف؟فقال     
  ). أي يدعون لكم: ومعىن يصلون عليكم ()٢(أخرجه مسلم"عمله وال ترتعوا يداً من طاعة

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، من       : "العن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق            
أخرجه "ال، ما صلوا  : يا رسول اهللا أفال نقاتلهم؟قال    : كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا           

  . )٣(مسلم
فإنه من  من كره من أمريه شيئاً فليصرب،       : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٤(متفق عليه". خرج من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية
   :الشرح

دين اإلسالم مبين على جلب املصلحة ودفع املضرة، وهو ينهى عن اخلروج على اإلمام الشرعي ملا يف ذلك مـن                    
  . إثارة الفنت وإراقة الدماء وفساد مصاحل الناس الدينية والدنيوية

   :الفوائد
  . على إمام املسلمنيحترمي اخلروج  -
  . أن من خلع بيعة اإلمام وخرج عليه فمات فميتته جاهلية -
   

                                                           
 .).١٢/٤٦٦نووي . (، واألثرة هي االستئثار واالختصاص بأمور الدنيا١٧٠٩م ) 1(
 .١٨٥٥م ) 2(
 .١٨٥٤م ) 3(
 .١٨٤٩، م ) ٧١٤٣ (١٢١/ ١٣خ ) 4(
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  حق الطريقحق الطريق
يا : إياكم واجللوس يف الطرقات، قالوا    : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

فإذا أبيتم إال الس فـأعطوا      :  عليه وسلم    رسول اهللا ما لنا بد من جمالسنا، نتحدث فيها، قال رسول اهللا صلى اهللا             
أخرجه "غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر          : وما حقه؟قال : الطريق حقه، قالوا  

  . )١(مسلم
: وما الالعنان؟قـال  :  اتقوا الالعنني، قيل   ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٢(أخرجه مسلم وأبو داود"الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم
  ). أي األمران اجلالبان للعن: الالعنان(
  ). أي يقضي حاجته: يتخلى(

  : إماطة األذى عن الطري صدقة
 بينما رجل ميشي يف طريق إذ وجد غصن         ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

   . )٣(أخرجه البخاري"ره فشكر اهللا له فغفر لهشوك فأخ
   :الشرح

للطريق يف اإلسالم حقوق وآداب تشرع ملن جلس أو مر فيه، ينال املسلم بأدائها األجر العظيم وينفع إخوانـه                   
  . املسلمني، ويكف األذى عنهم

   :الفوائد
ى من اليـد أو اللـسان، واألمـر         أن للطريق حقوقاً على من جلس فيه، وهي غض البصر عن احملارم وكف األذ              -

  . باملعروف والنهي عن املنكر
  . حترمي البول يف طريق الناس -
  . استحباب إبعاد ما يؤذي املسلمني من طرقهم وعظم األجر يف ذلك -
  

                                                           
 .٢١٦١م ) 1(
 .٢٥، د٢٦٩م ) 2(
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  األمياناألميان
 لَّم فَمن رقَبٍة تحِرير أَو ِكسوتهم أَو تطِْعمونَ أَهِليكُم ما أَوسِط ِمن مساِكني عشرِة ِإطْعام فَكَفَّارته{: قال تعاىل

ِجدثَالَثَِة ي اماٍم فَِصيأَي ةُ ذَِلككَفَّار اِنكُممِإذَا أَي ملَفْتح كُمانمفَظُواْ أَياحو كَذَِلك نيبي اللّه اِتِه لَكُمآي لَّكُمونَ لَعكُرشت{ 
)١( .  

 من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها ”: اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      عن أيب هريرة رضي   
  . )٢(أخرجه مسلم"فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه

ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهللا من أن يعطـي              : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعنه قال 
  . )٣("اهللا عليهكفارته اليت افترض 

  . )٤ ()التمادي فيها، وعدم التكفري: واللج يف اليمني(
   :الشرح

قد يعقد اإلنسان مييناً على فعل أمر أو تركه مث يتراجع عن عزمه وما حلف عليه، فمن رمحة اهللا أن جعـل لـه                        
  . خمرجاً وذلك بالكفارة اليت شرعها اهللا لألميان

   :الفوائد
  . مشروعية التحلل من اليمني بالكفارة -
  . أن كفارة اليمني التخيري بني إطعام عشرة مساكني، أو كسوم، أو حترير رقبة -
  . أن من مل جيد فعليه صيام ثالثة أيام -

  

                                                           
 .٨٩:سورة املائدة،آية) 1(
 .١٦٤٩م ) 2(
 .١٦٥٥، م )٦٦٢٥ (١١/٥١٧خ) 3(
 .٥٠٤النووي،رياض الصاحلني ) 4(
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  حترمي شرب اخلمرحترمي شرب اخلمر
  . )١ (}فَاجتِنبوه الشيطَاِن عمِل نِرجس م واَألزالَم واَألنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما{: قال اهللا تعاىل 

كل مسكر مخر وكل مسكر حـرام،       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . )٢(أخرجه مسلم"ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها ومل يتب، مل يشرا يف اآلخرة

كل مسكر حرام، إن على اهللا عهداً ملن شرب         "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال ر : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
عرق أهـل النـار أو عـصارة أهـل          : يا رسول اهللا وما طينة اخلبال؟قال     : املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال، قالوا      

  . )٣(أخرجه مسلم"النار
إمنـا أصـنعها    :  اخلمر فنهاه، فقـال    سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن      "عن طارق بن سويد رضي اهللا عنه أنه         

  . )٤(أخرجه مسلم"إنه ليس بدواء، ولكنه داء: للدواء؟فقال
من شرب اخلمر يف الـدنيا مل       "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال        

اهللا له صالة أربعني صباحاً، فإن تاب تاب        يقبل اهللا له صالة أربعني صباحاً، فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد مل يقبل                
اهللا عليه فإن عاد مل يقبل اهللا له صالة أربعني صباحاً، فإن تاب تاب اهللا عليه، فإن عاد الرابعة مل يقبل اهللا له صـالة                         

  . )٥(أخرجه الترمذي"أربعني صباحاً، فإن تاب مل يتب اهللا عليه وسقاه من ر اخلبال
   :الشرح

ث وشرا من الكبائر، حرمه اهللا يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وتوعد رسول                 اخلمر أم اخلبائ  
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مات وهو مدمن هلا بأن اهللا حيرمه من شرا يف اجلنة وأن يسقيه من عصارة أهل النار

   :الفوائد
  . حترمي شرب اخلمر -
  . الوعيد الشديد لشارا -
  .  داء وليست بدواءأا -
  

                                                           
 .٩٠:سورة املائدة،آية) 1(
 .٢٠٠٣م ) 2(
 .٢٠٠٢م ) 3(
 .١٩٨٤م ) 4(
 .٦٣١٢حديث حسن،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : وقال١٨٦٢ت ) 5(
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  من آيات الرسول صلى اهللا عليه وسلممن آيات الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  : انشقاق القمر
  . )١ (}الْقَمر وانشق الساعةُ اقْتربِت{: قال اهللا تعاىل

انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشقني فقال            : "عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
  . )٢(أخرجه مسلم"اشهدوا: ليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا ع

أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمـر                 "عن أنس رضي اهللا عنه      
  . )٣(أخرجه مسلم" مرتني

  : نبع املاء
م بني يديه ركوة    عطش الناس يوم احلديبية و النيب صلى اهللا عليه وسل         : "عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال        

ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بني يديك،          : مالكم؟قالوا: فتوضأ فجهش الناس حنوه، فقال    ) أي إناء صغري  (
أخرجه " فوضع يده يف الركوة فجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، وكنا مخس عشرة مائة                

  . )٤(البخاري
 مسقوفاً على جذوع من خنل، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خطـب يقـوم إىل                  كان املسجد : "وعنه قال 

حىت جاء الـنيب    ) الناقة: أي(جذع منها، فلما صنع له املنرب فكان عليه فسمعنا لذلك اجلذع صوتاً كصوت العشار               
  . )٥(أخرجه البخاري" صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت

   :الشرح
ول صلى اهللا عليه وسلم بعض اآليات على أنه نيب مرسل من اهللا تزيد إميان من رآها أو مسع ا،                    كان حيصل للرس  

  . فمن ذلك انشقاق القمر، ونبع املاء من بني أصابعه وحنني اجلذع إليه عندما تركه يف اخلطبة
   :الفوائد

  . صدق نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم -
-  ذه اآلياتعظم قدرة اهللا الذي زوده .  

                                                           
 .١: سورة القمر، آية ) 1(
  .٢٨٠٠ م )2(
 .٢٨٠٢م ) 3(
 .) ٣٥٧٦ (٥٨١/ ٦خ) 4(
 .)٣٥٨٥ (٦/٦٠٢خ ) 5(
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  فضل مخول الذكر والبعد عن الترؤسفضل مخول الذكر والبعد عن الترؤس

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة،       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش، طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا                     

 مغربة قدماه إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إن اسـتأذن مل                     أشعث رأسه، 
  . )١(أخرجه البخاري"يؤذن له، وإن شفع مل يشفع
: كان سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يف إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قـال                 : وعن عامر بن سعد قال    

أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟فضرب         : اكب، فرتل فقال له   أعوذ باهللا من شر هذا الر     
إن اهللا حيـب العبـد التقـي الغـين          : "اسكت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        : سعد يف صدره وقال   

  . )٢(أخرجه مسلم"اخلفي
   :الشرح

ولذلك رغب الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        . حب الشرف والرئاسة من األمور اليت تقدح يف إخالص العمل هللا          
  . يف التخفي بالعمل والبعد عن مظان الشهرة ملا يف ذلك من سالمة الدين والبعد عن الفنت

   :الفوائد
  . الترغيب يف التواضع والبعد عن الشهرة -
  استحباب التخفي بالعمل واالستغناء عن الناس -

  

                                                           
 .)٢٨٨٧ (٦/٨١خ) 1(
 .٢٩٦٥م ) 2(
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  ))١١((التحذير من إيذاء الصاحلنيالتحذير من إيذاء الصاحلني
  . )٢ (}كَفُوٍر خواٍن كُلَّ يِحب ال اللَّه ِإنَّ آمنوا الَِّذين عِن اللَّه يداِفع ِإنَّ{:  تعاىل قال اهللا

من عادى يل ولياً آذنته     :  إن اهللا تعاىل قال    ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
تقرب إيلَّ عبدي بشيء أحب إيلَّ مما افترضت عليه، وال يـزال عبـدي              ، وما   )أعلمته أين حمارب له   : أي(باحلرب  

يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يـبطش ـا                      
  . )٣(أخرجه البخاري"ورجله اليت ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه

من صلى الصبح يف مجاعة فهو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  عبد اهللا رضي اهللا عنه قال      عن جندب بن  
أخرجه "يف ذمة اهللا، فال يطلبنكم اهللا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه مث يكبه على وجهه يف النار                     

  . )٤(مسلم
   :الشرح

وه باتباع أوامره واجتناب نواهيه، كرمهم اهللا وحذر مـن معـادام            أولياء اهللا هم عباده الصاحلون الذين أطاع      
  . والتعرض هلم بغري حق، وأخرب أنه هو الذي يدافع عنهم ويتوىل محايتهم ونصرم

   :الفوائد
  . التحذير من معاداة أولياء اهللا -
  . أن اهللا سبحانه هو الذي يدافع عنهم ويتوالهم -

  

                                                           
 .٣٨انظر شروح األربعني النووية،حديث ) 1(
 .٣٨:سورة احلج،آية) 2(
 .)٦٥٠٢(خ ) 3(
 .٥/١٦٣م ) 4(
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  نشراح الصدرنشراح الصدرطاعة اهللا سبب لطيب النفس واطاعة اهللا سبب لطيب النفس وا
 ضنكًا مِعيشةً لَه فَِإنَّ عن ِذكِْري أَعرض  ومن{:  وقال تعاىل)١ (}الْقُلُوب تطْمِئن اللِّه ِبِذكِْر أَالَ{: قال اهللا تعاىل

 يؤِمن ومن{ وقال تعاىل)٣ (} طَيبةً ةًحيا فَلَنحِيينه مؤِمن وهو أُنثَى ذَكٍَر أَو من صاِلحا عِملَ  من{: وقال تعاىل. )٢ (}
  . )٤(} قَلْبه يهِد ِباللَِّه

عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن صهيب رضي اهللا عنه قال     
  . )٥(أخرجه مسلم" خرياً لهذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب فكان

 يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا        ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
من عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقـدة،            : هو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة مكاا        

" لت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن           فإن توضأ احنلت عقدة، فإن صلى احن      
  . )٦(أخرجه البخاري

   :الشرح
كل إنسان يسعى إىل ما يشرح صدره ويهب له السعادة يف حياته، ومن أعظم أسباب انشراح الصدر وسـعادة                   

 ميكن أن تتحقق السعادة الكاملة إال ملـن         النفس طاعة اهللا سبحانه وتعاىل واإلميان به والرضا بقدره واللجوء إليه، فال           
  . يؤمن باهللا وحده

   :الفوائد
  . أن طاعة اهللا من أعظم أسباب انشراح الصدر -
  . أن الشيطان من أسباب ضيق الصدر وخبث النفس -
   

                                                           
 .٢٨:سورة الرعد،آية) 1(
 .١٢٤:سورة طه،آية) 2(
 .٩٧:سورة النحل،آية) 3(
 .٦٤:سورة التغابن،آية) 4(
 .٢٩٩٩م ) 5(
 .)٣٢٦٩ (٦/٣٣٥خ) 6(
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  ضرر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكرضرر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 وكَانواْ عصوا ِبما ذَِلك مريم وِعيسى ابِن داوود ِلساِن علَى سراِئيلَِإ بِني ِمن الَِّذين كَفَرواْ  لُِعن{: قال اهللا تعاىل 

  . )١ (} يفْعلُونَ كَانواْ لَِبئْس ما فَعلُوه منكٍَر عن يتناهونَ الَ كَانواْ{{يعتدونَ 
مثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيهـا        : " قال عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            

كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املـاء                   
لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعـاً،  : مروا على من فوقهم، فقالوا    

  . )٢(أخرجه البخاري"وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن       : "وعن حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

  . )٣(أخرجه الترمذي"املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً منه مث تدعونه فال يستجاب لكم
   :الشرح

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األمور املهمة اليت تضمن للمجتمع بإذن اهللا السالمة والنجاة، والتخاذل عن                 
  . القيام به وتضييعه سبب لضعف األمة وهالكها ونزول العقاب ا، كما حل باألمم السابقة

   :الفوائد
  . أن ترك إنكار املنكر كان من أسباب لعن بين إسرائيل -
  . ن تركه سبب لفساد اتمع وهالكهأ -
  . أن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب ملنع إجابة الدعاء -
  . أن تركه سبب لرتول العقاب الذي يعم اجلميع -

  

                                                           
 .٧٩ ،٧٨:سورة املائدة،اآليتان) 1(
 .)٢٤٩٣ (٥/١٣٢خ) 2(
 .٧٠٧٠ع وحسنه األلباين يف صحيح اجلام.حديث حسن: وقال٢١٦٩ت ) 3(
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  ))١١((من آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكرمن آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 {:  وقال تعاىل)٢ (}أَحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الْحسنِة ِعظَِةِبالِْحكْمِة والْمو ربك سِبيِل ِإِلى ادع{: قال اهللا تعاىل

  . )٣ ( }حوِلك ِمن الَنفَضواْ الْقَلِْب غَِليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم ِلنت من اللِّه رحمٍة فَِبما
إن اهللا رفيق حيـب الرفـق يف األمـر          ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٤(متفق عليه"كله
إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من           : "وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

  . )٥(رواه مسلم"شيء إال شانه
فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم       قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس،        : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٦( فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين– أي ذنوباً من ماء –دعوه وهريقوا على بوله سجالً من ماء : 
   :الشرح

لألمر باملعروف والنهي عن املنكر آداب مهمة ينبغي معرفتها لكي حيقق األمر والنهي اهلدف املنشود، واإلخالل                
  . قد جير إىل مفاسد عظيمة تكون أعظم من املنكر األصليذه اآلداب 

   :الفوائد
  . أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر البد أن يكون باحلكمة -
  . مشروعية الرفق يف األمر والنهي -
  . مشروعية مراعاة املصاحل واملفاسد يف األمر والنهي فال يؤدي اإلنكار إىل منكر أعظم -
 

                                                           
 .)٣٤احلديث رقم  (٢/٢٤٣،جامع العلوم واحلكم ٣/٤أعالم املوقعني :انظر) 1(
 .١٢٥:سورة النحل،آية) 2(
 .١٥٩:سورة آل عمران،آية) 3(
 .٢١٦٥، م )٦٠٢٤ (١٠/٤٤٩خ) 4(
 .٤٨٠٨، د ٢٥٩٤م ) 5(
)6 (١/٣٢٣) ٢٢٠(. 
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  ر على املسلمني والنهي عن تتبع عورامر على املسلمني والنهي عن تتبع عورامالترغيب يف الستالترغيب يف الست
ال يستر عبد عبداً يف الـدنيا إال سـتره اهللا يف            : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

  . )١(أخرجه مسلم"اآلخرة
ال يظلمه وال   املسلم أخو املسلم    : "عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               

يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يـوم                        
  . )٢(أخرجه مسلم"القيامة ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة

يا معشر من   : "فيعصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب فنادى بصوت ر          : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
آمن بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه، ال تؤذوا املؤمنني وال تعريوهم وال تتبعوا عورام، فإنه من يتبع عـورة أخيـه          

  . )٣(أخرجه الترمذي"املسلم يتبع اهللا عورته، ومن يتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف رحله
   :الشرح

لق ويأمر به ولذلك حرم التجسس وى عنه، وقد أخرب الرسول صلى اهللا             حيب اهللا سبحانه وتعاىل الستر على اخل      
عليه وسلم أن من ستر عبداً يف الدنيا ستره اهللا يف اآلخرة، وى صلى اهللا عليه وسلم عن تتبع املسلمني والتجـسس                      

  . عليهم فيما خيفونه من أعمال
   :الفوائد

  .  القيامةفضل الستر على املسلمني وأنه سبب لستر اهللا يوم -
  . النهي عن تتبع عورات املسلمني والتجسس عليهم -
  . عقوبة من فعل ذلك أن اهللا يفضحه ويظهر للناس ما يستره عنهم -

  

                                                           
 .٢٥٩٠م ) 1(
 .٢٨٥٠م ) 2(
 . وقال حسن غريب٢٠٣٢ت ) 3(
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  ))١١((  الترهيب من اجلدال واملراء واملخاصمةالترهيب من اجلدال واملراء واملخاصمة
 إال  ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليـه       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(أخرجه الترمذي} جدالً ِإالَّ لَك ضربوه  ما{: أوتوا اجلدل، مث قرأ
" إن أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  ).  خياصمهواأللد هو الشديد اخلصومة، واخلصم هو الذي حيج من(. )٣(رواه البخاري ومسلم
أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال      

" املراء وإن كان حمقاً، وبيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وبيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقـه                     
  ). اجلدل: الضامن، واملراء: ، والزعيم)٥(نواحيها وجوانبهاأي : ومعىن ربض اجلنة ()٤(أخرجه أبو داود

إن من أحبكم إيلَّ وأقربكم مين جملـساً يـوم          : "عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            
يـا  : قـالوا القيامة أحاسنكم أخالقاً، وإن أبغضكم إيلَّ وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون،              

الثرثـار  : قال النووي . )٦(أخرجه الترمذي "املتكربون: رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشدقون، فما املتفيهقون؟قال       
هو الذي  : املتطاول بكالمه، ويتكلم مبلء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكالمه، واملتفيهق        : هو كثري الكالم تكلفاً، واملتشدق    

  . )٧( ويغرب به تكرباً وارتفاعاً وإظهاراً للفضيلة على غريهميأل فمه بالكالم ويتوسع فيه
   :الشرح

اجلدل واخلصومة بالباطل من آفات اللسان اليت تسبب الفرقة والتقاطع والتدابر بني املسلمني، وإيغـار صـدور                 
ن جتنبـها   بعضهم على بعض، وتضييع أوقام فيما ال ينفع، ولذلك حذر منها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووعد م                 

  . األجر العظيم والقرب منه يوم القيامة
   :الفوائد

  . الترغيب يف ترك اجلدل إال ملصلحة وباليت هي أحسن -
  . الترهيب من الشدة يف اخلصومة -

                                                           
 .٦/١٠٩،حتفة األحوذي ١/١٨لشرعية اآلداب ا) 1(
 .٥٦٣٣،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٨ وقال حسن صحيح،جه ٣٢٥٣ت ) 2(
 .٢٩٧٦،ت ٢٦٦٨م ) ٢٤٥٧ (٥/١٠٦خ) 3(
 .١٤٦٤، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٨٠٠ د )4(
 .٦/١٠٩ما حوهلا،ورده صاحب املرقاة،كما يف حتفة األحوذي : يف النهاية )5(
 .١٥٣٥ وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٠١٨ت ) 6(
 .)ط عامل الكتب (٢٣٣) باختصار(رياض الصاحلني ) 7(
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  . أن انتشار اجلدل عالمة على الضالل -
  . عنه يوم القيامةبغض الرسول صلى اهللا عليه وسلم للثرثارين املتطاولني على الناس بكالمهم، وبعدهم  -
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  ))١١((  حترمي الكذب والترهيب منهحترمي الكذب والترهيب منه
  . )٢ (} الْكَاِذبونَ هم وأُولـِئك اللِّه ِبآياِت يؤِمنونَ الَِّذين الَ الْكَِذب يفْتِري  ِإنما{: قال اهللا تعاىل 

هدي إىل الرب وإن الـرب      إن الصدق ي  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً، وإن الكذب يهدي إىل الفجـور                   

  . )٣(متفق عليه"وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً،    : "نيب صلى اهللا عليه وسلم قال     وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن ال         

إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد        : ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها           
  . )٤(متفق عليه" غدر، وإذا خاصم فجر

إنه أتاين الليلة آتيان وإما قاال      : " وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     : وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال       
فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد            ) حىت قال . . . (يل انطلق، وإين انطلقت معهما      

وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه، وعينه إىل قفاه مث يتحول إىل اجلانب اآلخر                     
فعل به مثل ما فعل يف اجلانب األول، فما يفرغ من ذلك اجلانب حىت يصح ذلك اجلانب كما كان، مث يعود عليه                      في

إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة       : قاال. . . قلت سبحان اهللا ما هذان؟    : فيفعل مثلما فعل يف املرة األوىل، قال      
  . )٥(متفق عليه"تبلغ اآلفاق
   :الشرح

 املنافقني اليت حذر منها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكان من أبغض األخالق إليه صـلى                 الكذب من صفات  
اهللا عليه وسلم، وأخرب عنه أنه جير صاحبه إىل املعاصي اليت تورده النار، وأنه إن استمر على عادة الكذب فإنه يكتب                     

  . ب به إىل يوم القيامةعند اهللا كذاباً، مث أخرب بعقوبة الذي ينشر الكذب بني الناس وما يعذ
   :الفوائد

  . الترهيب من الكذب وأنه من خصال املنافقني -
  . املعاصي: أنه جير إىل الفجور أي -

                                                           
 .٢٣٠،تنبيه الغافلني ١٠/٥٩٨، جامع األصول ١/١٣٤، غذاء األلباب ٥٣٨،األذكار ...٢٥ ،١/١٩انظر اآلداب الشرعية ) 1(
 .١٠٥:سورة النحل،آية) 2(
 .٢٦٠٧،م)٦٠٩٤ (١٠/٥٠٧خ )3(
 .٥٨، م )٣٤ (١/٨٩خ) 4(
 .٢٢٧٥، م )١٣٨٦ (٣/٢٥١خ) 5(
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  . أنه من أسباب دخول النار فيجب احلذر منه -
  . شدة عذاب من ينشر الكذب بني الناس -
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  الترهيب من الكذب على اهللا ورسولهالترهيب من الكذب على اهللا ورسوله

  . )١ (} افْترى مِن خاب ِبعذَاٍب وقَد فَيسِحتكُم كَِذبا اللَِّه علَى تفْتروا ال ويلَكُم م موسىلَه  قَالَ{: قال اهللا تعاىل 
  . )٢ (} مسودةٌ وجوههم اللَِّه علَى كَذَبواْ الَِّذين الِْقيامِة ترى  ويوم{: وقال

 من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من        ”: صلى اهللا عليه وسلم قال     عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا        
  . )٣(أخرجه مسلم"النار

إن كـذباً علـي لـيس       : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال       
  . )٤(أخرجه مسلم"ككذب على أحد، فمن كذب فليتبوأ مقعده من النار

   :الشرح
 خصلة ذميمة حرمها الشرع، ويزداد قبح الكذب وشناعته إذا كان كذباً علـى اهللا أو علـى رسـوله،            الكذب

فينسب الكاذب إىل اهللا أو إىل رسوله قوالً من حتليل أو حترمي أو خرب وهو يعلم أنه غري صحيح، فهذا مما توعـد اهللا                        
  . ورسوله عليه بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة

   :الفوائد
  . تغليظ يف حترمي الكذب على اهللا ورسولهال -
  . أنه من الكبائر املتوعد عليها بالنار -

  

                                                           
 .٦١:آية:سورة طه) 1(
 .٦٠:سورة الزمر،آية) 2(
 .٣م ) 3(
 .٤م ) 4(
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  ))١١((ما يتساهل فيه من الكالم وهو كذبما يتساهل فيه من الكالم وهو كذب
و رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ) عندما كان طفالً  : أي(دعتين أمي يوماً    : "عن عبد اهللا بن عامر رضي اهللا عنه قال        

ما أردت أن تعطيـه؟قالت     : طك، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ها، تعال أع  : وسلم قاعد يف بيتنا فقالت    
  . )٢(أخرجه أبو داود"أما إنك لو مل تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة: أعطيه متراً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 للـذي حيـدث     ويل: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وعن ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال        
  . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي"باحلديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له

أخرجه "كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما مسع       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٤(مسلم

" بئس مطية الرجـل زعمـوا     : "وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه       : عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال      
  . )٥(أخرجه أبو داود

   :الشرح
من األمور اليت يتساهل ا الناس وهي حمرمة، بل من كبائر الذنوب، الكذب إلضحاك الناس، وممـا جيـر إىل                    
الكذب أيضاً أن حيدث الرجل بكل ما يسمعه بدون توثق؛ألنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما مسعه فإنه                   

  . سيتحدث مبا مل يقع وهو من الكذب
   :الفوائد

  . وجوب التحرز من الكذب حىت على األطفال يف األمور الصغرية -
  . الترهيب من الكذب إلضحاك الناس على سبيل املزاح -
  . )٦(الزجر عن التحديث بكل ما مسع اإلنسان؛ألنه يسمع الصدق والكذب فيحدث مبا مل يقع -

  

                                                           
 .١/٢١،اآلداب الشرعية ٦/١٥٨ انظر فتح الباري )1(
 .٧٤٨،وصححه األلباين يف الصحيحة ٤٩٩١د ) 2(
 .٧١٣٦نه األلباين يف صحيح اجلامع  وقال حديث حسن،وحس٢٣١٥،ت٤٩٩٠د ) 3(
 .٥م ) 4(
 .٨٦٦، وصححه األلباين يف الصحيحة ٤٩٧٢د ) 5(
 .١/٧٥شرح النووي ملسلم ) 6(
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  ما جيوز من الكذبما جيوز من الكذب
ليس الكذاب الـذي    : " أم كلثوم بنت عقبة رضي اهللا عنها أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول                عن

  . )١(متفق عليه" أو يقول خريا) أي يبلغ خرياً(يصلح بني الناس فينمي خرياً 
ح بـني   احلرب واإلصـال  : ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالث، تعين           : "وزاد مسلم يف رواية   

  . "الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها
   :الشرح

الكذب منهي عنه، ومن قبائح الذنوب، لكن إن كان فيه مصلحة شرعية راجحة كاإلصالح بني الزوجني أو بني                  
  . الناس مبا ال ظلم فيه، أو الكذب يف احلرب مع األعداء فيكون جائزاً

   :الفوائد
  .  الناس ملا فيه من املصلحة الشرعية العظيمة ملا فيه من التأليف بني املسلمنيجواز الكذب لإلصالح بني -
  . جواز الكذب يف احلرب؛ألنه من حيل احلروب وفيه مصلحة شرعية راجحة -
  . جواز كذب الرجل على امرأته واملرأة على زوجها فيما ال ظلم فيه وال ضرر -

  

                                                           
 .٢٦٠٥م ) ٢٦٩٢ (٥/٢٩٩خ ) 1(
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٢٢٦

  فضل الغرس والزرعفضل الغرس والزرع
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم مبشر األنصارية يف خنل هلا فقال هلـا                  ": عن جابر رضي اهللا عنه    
ال يغرس رجـل مـسلم      : بل مسلم، فقال  : من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟فقالت      : النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  . )١(مأخرجه مسل"غرساً وال يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة
ما من مسلم يغرس غرساً إال كان ما أكل         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر رضي اهللا عنه قال     

منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه أحد                        
  . )٣( مسلمأخرجه" إال كان له صدقة)٢ ()يأخذ منه وينقصه: أي(

   :الشرح
من رمحة اهللا وسعة فضله أن املسلم إذا غرس غرساً من خنل أو حنوه أو زرع زرعاً فإن كل ما أكل منه من طائر                        

  . أو حيوان أو إنسان فهو صدقة يثاب عليها
   :الفوائد

  . فضل الزرع والغرس -
  . أن ما أكلت احليوانات واإلنسان من الغرس والزرع فهو صدقة لصاحبه -

  

                                                           
 .١٥٥٢م ) 1(
 .١٠/٤٧٢شرح مسلم للنووي ) 2(
 .١٥٥٢م ) 3(
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  من أحكام البيع والشراءمن أحكام البيع والشراء
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على صربة طعام، فأدخل يده فيها، فنالـت                "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

أفال جعلتـه   : ، قال   )املطر: يعين  (أصابته السماء يا رسول اهللا      : ما هذا يا صاحب الطعام؟فقال    : أصابعه بلالً، فقال  
  . )١(أخرجه مسلم"س؟من غش فليس مينفوق الطعام كي يراه النا

البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا : "عن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  . )٢(أخرجه مسلم" بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما احلق حمقت بركة بيعهما

  : النهي عن احللف يف البيع
احللف منفقة للـسلعة ممحقـة      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  اهللا عنه قال   عن أيب هريرة رضي   

  . )٣(رواه مسلم" للربح
إياكم وكثرة احللف يف البيع فإنـه       : "وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول              

  . )٤(رواه مسلم" ينفق مث ميحق
   :الشرح

يث شيء من أحكام البيع والشراء يقع فيها كثري من الناس، نبه عليها رسول اهللا صلى اهللا عليـه                   يف هذه األحاد  
  . وسلم ملا فيها من املصاحل الدينية والدنيوية

   :الفوائد
  . النهي عن الغش يف البيع والشراء، وأن ذلك من الكبائر -
  . ثبوت اخليار للمتبايعني يف رد السلعة ما مل يتفرقا -
  . هي عن احللف يف البيع، وأنه ميحق بركة التجارةالن -
   

                                                           
 .١٠٢م ) 1(
 .١٥٣٢م ) 2(
 .١٦٠٦م ) 3(
 .١٦٠٧م ) 4(
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  ))١١((حسن اخللقحسن اخللق
  . )٣ (} أُسوةٌ حسنةٌ اللَِّه رسوِل ِفي لَكُم كَانَ  لَقَد{: ، وقال تعاىل)٢ (} عِظيٍم خلٍُق لَعلى  وِإنك{: قال تعاىل

  . )٤(متفق عليه" سن الناس خلقاًكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أح: "عن أنس رضي اهللا عنه قال
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحـشاً وال           : "وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال          

  . )٥(متفق عليه"إن من خياركم أحسنكم أخالقاً: "متفحشاً وكان يقول
  ). هو الذي يقول الكالم القبيح الرديء: والفاحش واملتفحش(

ما من شيء أثقل يف ميزان العبد يوم القيامـة          : "الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          وعن أيب   
والبذي هو الـذي يـتكلم بـالفحش ورديء         (. )٦(رواه الترمذي "من حسن اخللق، وإن اهللا يبغض الفاحش البذي       

  ).الكالم
: ليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة فقـال         سئل رسول اهللا صلى اهللا ع     : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٧ (أخرجه الترمذي"تقوى اهللا وحسن اخللق"
يقول إن املؤمن ليدرك حبسن خلقـه     : "وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

  . )٨(أخرجه أبو داود"درجة الصائم القائم
   :الشرح

سن املعاملة والصرب على الناس ومساعدم وغري ذلك من األخالق احلميـدة            حلسن اخللق من طيب الكالم وح     
مرتلة عظيمة يف اإلسالم، حث عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرب أنه من أفضل األعمال اليت تقرب إىل اهللا،                     

 يأتيه مبغضاً له فـال      وقد بلغ صلى اهللا عليه وسلم الغاية يف حسن اخللق حيث شهد اهللا له بذلك، حىت كان الرجل                 
  .  أحب الناس إليه– حلسن خلقه معه –يلبث حىت يكون 

   :الفوائد
                                                           

 .٢٤/٨٣،التمهيد ١٥١،خمتصر منهاج القاصدين ٢٧، ١٨،شروح األربعني النووية حديث ٢/٢٠٣ ،١/١٨٤ اآلداب الشرعية) 1(
 .٤:سورة القلم،آية) 2(
 .٢١:سورة األحزاب،آية) 3(
 .٢١٥٠، م )٦٢٠٣ (١٠/٥٨٢ خ )4(
 .١٩٧٥، ت ٢٣٢١، م )٦٠٣٥ (١٠/٤٥٦ خ)5(
 .٥٧٢٦، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٧٩٩، د ٢٠٠٢ت ) 6(
  . وقال صحيح غريب٢٠٠٤ ت )7(
 .١٩٣٢، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٧٩٨د ) 8(
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  . حسن خلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم -
  . فضل حسن اخللق ومرتلته وأنه أثقل شيء يف ميزان املسلم يوم القيامة -
  . أن حسن اخللق من أكثر األعمال اليت تدخل اجلنة وترفع الدرجات -
  . ن خلق املسلم دليل على كمال إميانهأن حس -
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  احلياء واألمر بهاحلياء واألمر به
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف                "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما       

  . )١(متفق عليه" دعه فإن احلياء من اإلميان: احلياء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
متفـق  " احلياء ال يأيت إال خبري    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ضي اهللا عنه قال   عن عمران بن حصني ر    

  . )٢(عليه
  ". احلياء خري كله: "ويف رواية ملسلم

" كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أشد حياء من العـذراء يف خـدرها      : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(متفق عليه

إن مما أدرك الناس من كالم النبـوة        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ي اهللا عنه قال   عن أيب مسعود رض   
  . )٤(أخرجه البخاري" إذا مل تستح فاصنع ما شئت: األوىل
   :الشرح

احلياء خلق يبعث على ترك ما يشني النفس، وهو من اإلميان؛ألنه يدعو إىل فعل املعروف والبعد عـن املنكـر،                    
رسول صلى اهللا عليه وسلم أنه خري كله وال يأيت إال خبري، وكان صلى اهللا عليه وسلم شديد احلياء، ومن                    وأخرب عنه ال  

  . أفضل احلياء احلياء من اهللا أن يراك يف معصيته
   :الفوائد

  . فضل احلياء وأنه من اإلميان -
  . أن احلياء املشروع ال يأيت إال خبري -
  . سلمشدة حياء الرسول صلى اهللا عليه و -
  

  

                                                           
 .٣٦، م )٢٤ (١/٧٤خ) 1(
 .٣٧، م)٦١١٧ (١٠/٥٢١خ) 2(
 .٢٣٢٠، م)٦١١٩ (١٠/٥٢١خ) 3(
 .)٦١٢٠ (١٠/٥٢٣خ ) 4(
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  الرفق واألناةالرفق واألناة
  . )١ ( }حوِلك ِمن الَنفَضواْ الْقَلِْب غَِليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم ِلنت من اللِّه رحمٍة  فَِبما{: قال اهللا تعاىل

إن اهللا رفيق حيـب الرفـق يف األمـر          : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  . )٢(متفق عليه"هكل

إن فيك خصلتني   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألشج عبد القيس         : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
  . )٣(رواه مسلم" احللم واألناة: حيبهما اهللا

  . )٤ ()التثبت وترك العجلة: واألناة(
رفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من          إن ال : "وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

  . )٥(رواه مسلم" شيء إال شانه
رواه "من حيرم الرفق حيرم اخلري كلـه      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وعن جرير بن عبد اهللا قال     

  . )٦(مسلم
 أو  –م مبن حيرم على النار      أال أخربك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      

  . )٧(رواه الترمذي"  حترم على كل قريب هني لني سهل–حترم عليه النار : قال 
إن شـر الرعـاء   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول          : وعن عائذ بن عمرو رضي اهللا عنه قال       

  . )٨(أخرجه مسلم"احلطمة
  ). العنيف يف رعي اإلبل: واحلطمة(
   :الشرح

                                                           
 .١٥٩:سورة آل عمران،آية) 1(
 .٢١٦٥، م )٦٠٢٤ (١٠/٤٩٤خ) 2(
 .٥٢٢٥، د ١٧م ) 3(
 .١/١٨٩وي شرح النو) 4(
 .٤٨٠٨، د ٢٥٩٤م ) 5(
 .٤٨٠٩، د ٢٥٩٢م ) 6(
 .٢٦٠٩ وقال حسن غريب،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٤٨٨ت ) 7(
 .١٨٣٠م ) 8(
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 والتأين وعدم العجلة من اخلصال اليت حيبها اهللا ورغب فيها رسوله صلى اهللا عيه وسلم وهي سبب جللـب                  الرفق
اخلري ملا فيها من بث التراحم واأللفة والتعاطف بني املسلمني، والعنف والغلظة والشدة أخالق ذميمة يبغضها اهللا، نفر        

  . صدر إال عن كرب وجتربمنها اإلسالم وينبغي للمسلم أن يبتعد عنها؛ألا ال ت
   :الفوائد

  . أن اهللا حيب الرفق يف مجيع األمور -
  . أن الرفق سبب جللب اخلري -
  . أن من صفات أهل اجلنة السهولة واللني يف معاملة اخللق -
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  ما جاء يف التبسم وهدي الرسول يف ذلكما جاء يف التبسم وهدي الرسول يف ذلك
عليه وسـلم منـذ أسـلمت وال رآين إال          ما حجبين النيب صلى اهللا      : "عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال        

  . )١(أخرجه البخاري"تبسم
  ). أي ما منعين من جمالسه اخلاصة: ومعىن ما حجبين(

ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : "وعن عبد اهللا بن احلارث رضي اهللا عنه قال  
  . )٢(أخرجه الترمذي"

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يقوم من مصاله الذي صلى فيه              : "قالوعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه        
حىت تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون ويتبسم صلى اهللا عليـه                  

  . )٣(أخرجه مسلم"وسلم
مك يف وجه أخيك لك صدقة، وأمرك       تبس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال      

باملعروف ويك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك                 
  . )٤("صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة

   :الشرح
رق للوصول إىل قلبه وإزالة ما قد يكون فيه عليك من حقد أو حنوه، فلذلك               تبسمك يف وجه أخيك من أيسر الط      

وكـان  . أرشد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يكون وجه املسلم بامساً باشاً ألخيه املسلم، وتبسمه صدقة لـه                  
  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري التبسم ألصحابه

   :الفوائد
  . ملسلماستحباب التبسم يف وجه ا -
  . أن تبسمك يف وجه أخيك صدقة لك -
  . أن كثرة التبسم كان من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم -

                                                           
 .)٦٠٨٩ (١٠/٥٠٤خ) 1(
 .حسن غريب: وقال٣٦٤١ت ) 2(
 .٢٣٢٢م ) 3(
 .٥١٧ وقال حسن غريب،وحسنه األلباين يف الصحيحة ١٩٥٦ت ) 4(
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  النهي عن اإلكثار من الضحكالنهي عن اإلكثار من الضحك
 ال تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك       ”:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )١(أخرجه أمحد"متيت القلب
ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حىت أرى منه هلواته، إمنا : "ة رضي اهللا عنها قالتعن عائش 
  . )٢(أخرجه البخاري"كان يتبسم

تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة، وأمرك       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال      
رشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك            باملعروف ويك عن املنكر صدقة، وإ     

" صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لـك صـدقة                  
  . )٣(أخرجه الترمذي

   :الشرح
رب أن كثرة الـضحك     مل يكن اإلكثار من الضحك من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم، بل قد حذر منه وأخ                

  . سبب ملوت القلب
   :الفوائد

  . النهي عن اإلكثار من الضحك -
  . أنه سبب ملوت القلب -
  . أنه مل يكن من هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
  

                                                           
 .٧٤٣٥وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .، قال يف جممع الزوائد إسناده صحيح٤١٩٣، جه ٨٠٧٦حم ) 1(
 .)٦٠٩٢ (١٠/٥٠٤خ) 2(
 .٥١٧ وقال حسن غريب،وحسنه األلباين يف الصحيحة ١٩٥٦ت ) 3(
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  الرمحة باخللقالرمحة باخللق
 {تعاىل عن املـؤمنني  وقال )١(}رِحيم  ِبالْمؤِمِنني رؤوف{: عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم : قال اهللا تعاىل 

  . )٢(}بينهم  رحماء
ال يرحم اهللا مـن ال يـرحم        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال        

  . )٣(أخرجه البخاري"الناس
ضر فاشـهدنا،   أرسلت بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ابين قد احت          : "عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال       

إن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتـصرب ولتحتـسب،                : فأرسل يقريء السالم ويقول   
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وزيد بن ثابـت ورجـال                      

 فأقعده يف حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه صـلى اهللا  رضي اهللا عنهم، فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الصيب        
هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب من شاء من عباده، وإمنا يرحم اهللا             : يا رسول اهللا ما هذا؟قال    : عليه وسلم، فقال سعد   

  . )٤(متفق عليه" من عباده الرمحاء
  ). تتحرك وتضطرب: ومعىن تقعقع(

ال تـرتع   :  أبا القاسم الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم يقـول          مسعت: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٥(أخرجه الترمذي"الرمحة إال من شقي

بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
لقد بلغ هذا الكلـب     :  من العطش، فقال الرجل    فوجد بئراً فرتل فيها فشرب مث خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى           

من العطش مثل الذي كان قد بلغ مين فرتل البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب، فشكر اهللا له                       
  . )٦(متفق عليه"يف كل كبد رطبة أجر: يا رسول اهللا، إن لنا يف البهائم أجراً؟فقال: فغفر له، قالوا

   :الشرح

                                                           
 .١٢٨:سورة التوبة،آية) 1(
 .٢٩:سورة الفتح،آية) 2(
 .)٧٣٧٦ (١٣/٣٥٨خ ) 3(
 .٩٢٣، م )٧٤٤٨ (١٣/٤٣٤خ) 4(
 . وعزاه ألمحد٧٤٦٧ وقال حديث حسن،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ١٩٢٣ ، ت٤٩٤٢د ) 5(
 .٢٢٤٤، م ٢٣٦٣ (٥/٤٠خ ) 6(
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مني دين قائم على الرمحة، فرم م رحيم ونبيهم م رحيم، ووصفهم اهللا بأم رمحاء بينهم، وخلـق                  دين املسل 
  . الرمحة خلق محيد حيبه اهللا وأخرب على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم أنه إمنا يرحم من عباده الرمحاء

   :الفوائد
  . أن الرمحة من صفات املؤمنني -
  . ب الدخول يف رمحة اهللاأن رمحة الناس من أسبا -
  . أن نزع الرمحة من القلب عالمة على شقاوة اإلنسان -
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  ))١١((التغليظ يف اليمني الكاذبةالتغليظ يف اليمني الكاذبة
من حلف على مال امرئ مسلم بغـري        : "عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

 ِإنَّ {:  اهللا عليه وسلم مصداقه من كتاب اهللا عز وجـل           حق لقي اهللا وهو عليه غضبان، قال مث قرأ رسول اهللا صلى           
ونَ الَِّذينرتشِد يهاللِّه ِبع اِنِهممأَيا ونقَِليالً ثَم لَـِئكأُو الَقالَ خ مِة ِفي لَهالَ اآلِخرو مهكَلِّمي الَ اللّهو نظُري موي ِهمِإلَي 
  . )٣(متفق عليه. )٢ (} أَِليم عذَاب ولَهم ميزكِّيِه والَ الِْقيامِة

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقـد        : "وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
وإن كـان قـضيباً مـن       : وإن كان شيئاً يسرياً يا رسول اهللا؟قال      : فقال رجل . أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة      

  . )٤(أخرجه مسلم"أراك
اإلشـراك بـاهللا وعقـوق      : الكبائر: "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

  . )٥(أخرجه البخاري"الوالدين، وقتل النفس، واليمني الغموس
  . )٦(واليمني الغموس هي اليت تغمس صاحبها يف اإلمث مث يف النار

اإلشراك باهللا، قـال  : "يا رسول اهللا ما الكبائر؟قال: ء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالويف رواية أن أعرابياً جا    
  ". الذي يقتطع مال امرئ مسلم: اليمني الغموس، قلت وما اليمني الغموس؟قال: مث ماذا؟قال
   :الشرح

قوق أو نفيها، ويف الكـذب      اليمني باهللا هلا حرمتها، شدد اهللا يف أمرها ألا وسيلة شرعية من وسائل إثبات احل              
فيها تضييع حلقوق الناس الشرعية، واستهانة مبقام اهللا جل وعال، فلذلك كانت عقوبة الكاذب فيها هـذه العقوبـة                   

  . الشديدة
   :الفوائد

  . التغليظ يف حترمي اقتطاع مال املسلم باليمني الكاذبة -
  . شدة عقاب من فعل ذلك، وأن ميينه تغمسه يف النار -

                                                           
 .٨/٣١٨،نيل األوطار ١٥٨تنبيه الغافلني :انظر) 1(
 .٧٧:سورة آل عمران،آية) 2(
 .١٣٨، م)٦٦٥٩ (١١/٥٤٤خ) 3(
 .١٣٧م ) 4(
 .)٦٦٧٥ (١١/٥٥٥خ) 5(
 .٣/٣٨٦النهاية ) 6(
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  . ب احلذر منهوجو -
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  ))١١((التغليظ يف حترمي شهادة الزورالتغليظ يف حترمي شهادة الزور
 ِبِه لَك لَيس ما تقْف  والَ{:  الزور هو الكذب والبهتان، وقال تعاىل)٢ (} الزوِر قَولَ  واجتِنبوا{: قال اهللا تعاىل 

  . )٣ (} ؤوالًمس عنه كَانَ أُولـِئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع ِعلْم ِإنَّ
بلى يـا   : أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟قلنا   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال      

أال وقول الزور، فما زال يكررها حـىت        : اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال       : رسول اهللا، قال  
  . )٤(، متفق عليه)راهية ملا يزعجه صلى اهللا عليه وسلمأي شفقة عليه وك". (قلنا ليته سكت

  ). أي الذنوب الكبرية العظيمة: ومعىن الكبائر(
   :الشرح

شهادة الزور، وهي الشهادة الكاذبة، من كبائر الذنوب اليت حذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمته منها، ألـا                   
 يف إضاعة حقوق املسلمني، فلذلك عدها الرسـول مـن      جتمع بني الكذب الذي هو من أقبح اخلصال وبني التسبب         

أكرب الكبائر وتأثر تأثراً شديداً وهو يذكر ذلك للصحابة حمذراً هلم منها حىت أشفقوا عليه صلى اهللا عليـه وسـلم                     
  . ورضي عنهم أمجعني

   :الفوائد
  . التغليظ يف حترمي شهادة الزور -
  . اعة حقوق املسلمنيأا من أعظم الذنوب ملا فيها من الكذب وإض -

  

                                                           
 .٨/٣٠٩، نيل األوطار ١٤٨، تنبيه الغافلني ٦/١٦٣حكام توضيح األ) 1(
 .٣٠:سورة احلج،آية) 2(
 .٣٦:سورة اإلسراء،آية) 3(
 .٧٨، م )٥٩٧٥ (١٠/٤٠٥) 4(
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    حترمي الغيبةحترمي الغيبة
  ))١١((وفضل الرد عن أعراض املسلمنيوفضل الرد عن أعراض املسلمني

  . )٢ (} فَكَِرهتموه ميتا أَِخيِه لَحم أَن يأْكُلَ أَحدكُم أَيِحب بعضا بعضكُم يغتب  وال{: قال اهللا تعاىل
اهللا ورسوله أعلم،   :  أتدرون ما الغيبة؟قالوا   ”:قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن          : أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟قال      : ذكرك أخاك مبا يكره، قيل    : قال
  . )٣(أخرجه مسلم"فيه ما تقول فقد ته

  افتريت عليه الكذب: ومعىن ته
ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفـار مـن          : " صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا  : وعن أنس رضي اهللا عنه قال     

هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف       : من هؤالء يا جربيل؟قال   : حناس خيمشون وجوههم وصدورهم، فقلت    
  . )٤(أخرجه أبو داود"أعراضهم

لم على املـسلم حـرام دمـه         كل املس  ”:وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٥(أخرجه مسلم"وعرضه وماله

من رد عن عرض أخيه رد اهللا عنه وجهـه          : "وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٦(أخرجه الترمذي"النار يوم القيامة

   :الشرح
تساهلهم ا واوم يف إنكارها، وهي سبب       الغيبة من كبائر الذنوب ومن أكثر املعاصي انتشاراً بني الناس مع            

للعداوة بني املسلمني وفساد ذات بينهم، ولبشاعتها شبه اهللا املغتاب مبن يأكل حلم أخيه ميتاً، وكانت عقوبة املغتاب                  
  . يف الربزخ أنه ميزق وجهه وصدره بأظفار من حناس

   :الفوائد
  . حترمي الغيبة وأا من كبائر الذنوب -

                                                           
 .٤٨٢،األذكار ١/٥،اآلداب الشرعية ٦/٥٣،حتفة األحوذي ١٦٩خمتصر منهاج القاصدين :انظر) 1(
 .١٢:سورة احلجرات،آية) 2(
 .١٩٣٤،ت ٤٨٧٤،د ٢٥٨٩م ) 3(
 . وعزاه ألمحد أيضا٥٢١٣ً، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٨٧٨د ) 4(
 .٢٥٦٤م ) 5(
 .٦٢٦٢ وقال حديث حسن وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٩٣١ت ) 6(
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  . الشخص مبا يكره غيبة حمرمة وإن كان فيه حقيقةأن ذكر  -
  . حترمي استماع الغيبة، ووجوب اإلنكار على املغتاب وكفه عن ذلك -
  . شدة عقوبة املغتاب يف الربزخ -
  .  فضل الرد عن عرض املسلم، وأن اهللا يرد عن وجه الراد النار يوم القيامة-
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  حترمي النميمة والتحذير منهاحترمي النميمة والتحذير منها
  . )١(متفق عليه"ال يدخل اجلنة منام: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال: اهللا عنه قالعن حذيفة رضي 

إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري،      : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بقربين فقال        "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       
متفـق  ). أي ال يـتحفظ منـه  " (تتر من بوله أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يس         : بلى إنه كبري  

  . )٢(عليه
أال أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة، القالة بـني         : "عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

  ). الكذب والبهتان: والعضه(. )٣(أخرجه مسلم"الناس
   :الشرح

بقصد اإلفساد، وهي من أعظم أسباب التقاطع والشحناء        النميمة من كبائر الذنوب وهي نقل الكالم بني الناس          
  . بني الناس، لذلك حذر منها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخرب عن العقوبة الشديدة ملن يعمل هذا العمل

   :الفوائد
  . حترمي النميمة وأا من كبائر الذنوب -
  . العقوبة الشديدة ملن فعل هذه املعصية -

  

                                                           
 .١٠٥، م )٦٠٥٦ (١٠/٤٧٢خ ) 1(
 .٢٩٢، م )٦٠٥٥ (١٠/٤٧٢خ ) 2(
 .٢٦٠٦م ) 3(
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  التحذير من اللعنالتحذير من اللعن
متفـق  " لعن املـؤمن كقتلـه  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : ن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه قال       ع
  . )١(عليه

أخرجـه  " ال ينبغي لصديق أن يكون لعاناً      ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٢(مسلم

ال يكون اللعانون شفعاء وال شـهداء     : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول   : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال      
  . )٣(أخرجه مسلم"يوم القيامة

ليس املؤمن بالطعان وال اللعـان وال       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
  . )٤(أخرجه الترمذي" الفاحش وال البذيء

  ). اس، والفحش والبذاء هو التعبري عن األمور املستقبحة بالعبارات الصرحيةوالطعان هو الذي يكثر عيب الن(
إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنـة        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال      

 مييناً ومشاالً فإذا مل جتد مـساغاً        إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوا مث بط إىل األرض فتغلق أبواا دوا مث تأخذ              
  . )٥(أخرجه أبو داود" رجعت إىل الذي لعن فإن كان أهالً لذلك وإال رجعت لقائلها

   :الشرح
اللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهللا عز وجل، ولعن أحد بعينه أمر خطري فإن اللعنة إذا مل يكن من أطلقت عليه                      

وقد تساهل كثري من الناس يف اللعن، وهو أمر جيب إنكاره والتنبيه عليه وعـدم               مستحقاً هلا عادت على من أطلقها،       
  . التساهل فيه

   :الفوائد
  . الترهيب من إطالق اللعن على املسلمني -
  . أن اللعنة إذا كانت بغري حق تعود على صاحبها -
  . أن اللعن ليس من صفات الصديقني والصاحلني -

                                                           
 .١١٠، م )٦٦٥٢ (١١/٥٣٧خ ) 1(
 .٢٥٩٧م ) 2(
 .٢٥٩٨م ) 3(
 .١٩٧٧ت ) 4(
 .١٢٦٩،وصححه األلباين يف الصحيحة ٤٩٠٥د ) 5(
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  ما جاء يف الشعرما جاء يف الشعر
 }يفْعلُونَ  ال ما يقُولُونَ وأَنهم }واٍد يِهيمونَ  كُلِّ ِفي أَنهم تر أَلَم }الْغاوونَ  يتِبعهم  والشعراء{: اىلقال اهللا تع

  . )١ (} واظُِلم ما ِمن بعِد وانتصروا كَِثريا اللَّه وذَكَروا الصاِلحاِت وعِملُوا الَِّذين آمنوا ِإالَّ
  . )٢(أخرجه البخاري" إن من الشعر حكمة: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "عن أيب بن كعب قال

اُهج املـشركني  : " عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم قريظة حلسان                 
  . )٣(متفق عليه" فإن جربيل معك

 ألن ميتليء جوف رجل قيعاً حىت يريـه         ”:ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        عن أيب هريرة رضي اهللا عن     
  . )٤(متفق عليه" خري له من أن ميتليء شعراً) أي يفسد جوفه(

   :الشرح
الشعر كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن كان فيه نشر للفضيلة وحث على مكارم األخالق، فهـو ممـدوح                   

لك من سب للمسلمني أو سخرية م أو دعوة للفسق والفجور فهو مذموم وهـو               ومرغب فيه وإن كان فيه غري ذ      
  . الذي حذر منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :الفوائد
  . أن من الشعر ما هو حسن ومنه ما هو قبيح مذموم -
   .الترهيب من اإلكثار من حفظ الشعر حبيث ال يكون يف جوف اإلنسان شيء من ذكر اهللا والقرآن -

                                                           
 .٢٢٧-٢٢٤:سورة الشعراء،اآليات) 1(
 .)٦١٤٥ (١٠/٥٣٧خ) 2(
 .٢٤٨٦، م )٦١٥٣ (١٠/٥٤٦خ) 3(
 .٢٢٥٨، م )٦١٥٤ (١٠/٥٤٨خ) 4(
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  من املناهي اللفظيةمن املناهي اللفظية
  : يا كافر، للمسلم: النهي عن قول

كافر، فقد  : يا: إذا قال الرجل ألخيه   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . )١(متفق عليه"باء ا أحدمها، فإن كان كما قال وإال رجعت عليه

عـدو  : من دعا رجالً بالكفر أو قال       : " صلى اهللا عليه وسلم يقول     عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا         
  . )٢(متفق عليه). رجع: أي" (اهللا، وليس كذلك إال حار عليه
: تعس الشيطان، فقال  : كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم فعثرت دابته فقلت         : "عن أيب املليح عن رجل قال     

بسم اهللا، فإنك إذا قلـت      : بقويت صرعته، ولكن قل   : ثل البيت ويقول  ال تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حىت يصري م        
  . )٣(أخرجه أمحد"ذلك تصاغر حىت يصري مثل الذباب

   :الشرح
املسلم حماسب مبا يقول فمأجور أو مأزور، فلذلك ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بعض األلفاظ ووجـه يف                    

  . بعضها إىل ما يقوله بدالً منها
   :الفوائد

  . يا كافر للمسلم: النهي عن قول -
  . يا عدو اهللا للمسلم: النهي عن قول -
  . أما تعودان على من قاهلما ملن ال يستحقهما -
  . بسم اهللا بدالً من ذلك: تعس الشيطان، والتوجيه لقول: النهي عن قول -

  

                                                           
 . ٦٠،م/٦١٠٤خ ) 1(
 . ٦١،م/٦٠٤٥خ ) 2(
 . ٧٤٠١ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٩٨٢، د ٢٠٥٤١حم )3(
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  ))١١((حترمي الظلم والتحذير منهحترمي الظلم والتحذير منه
  ). أي قريب مشفق: محيم ()٢ (}شِفيٍع يطَاع وال ِميٍمح ِمن ِللظَّاِلِمني ما{: قال اهللا تعاىل

يا عبادي إين   : "عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال                   
دكم، يا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أه

عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم،      
يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي إنكم لـن تبلغـوا                    

ي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب ضري فتضروين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عباد       
رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجـر                     
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صـعيد                     

 فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي                   واحد فسألوين 
إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فـال يلـومن إال                      

  . )٣(رواه مسلم"نفسه
اتق دعوة املظلوم فإنه    : "يه وسلم بعث معاذاً إىل اليمن فقال      وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عل          

  . )٤(أخرجه البخاري" ليس بينها وبني اهللا حجاب
   :الشرح

الظلم من أقبح اخلصال اليت ال تصدر إال من نفس متجربة متكربة ناسية عظمة اهللا وشـدة عقابـه، حرمـه اهللا                      
  . ماً بني عباده، ووعد عليه العذاب الشديد على نفسه، وجعله حمر– لتمام عدله –سبحانه وتعاىل 

   :الفوائد
  . التغليظ يف حترمي الظلم والترهيب منه -
  . أن دعوة املظلوم مستجابة على ظامله -

  

                                                           
 .احلديث الرابع والعشرون :، شروح األربعني النووية١٨/١٣٦جمموع الفتاوى :شرح حديث أيب ذر لشيخ اإلسالم: انظر)1(
 . ١٨:آية: سورة غافر)2(
 . ٢٥٧٧ م )3(
 .) ٢٤٤٨ (٥/١٠١ خ)4(
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  عاقبة الظلمعاقبة الظلم
متفـق  "إن الظلم ظلمات يوم القيامـة     : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(عليه
من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع         : "ة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           عن عائش 

  . )٢(متفق عليه" أرضني
من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضـه أو         : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

 إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل يكن له              من شيء فليتحلله من قبل أال يكون دينار وال درهم،         
  . )٣(أخرجه البخاري" حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

حىت ) أي ميهله (إن اهللا ليملي للظامل     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال      
  . )٤(أخرجه مسلم"}شِديد أَخذَه أَِليم ِإنَّ ظَاِلمةٌ وِهي الْقُرى أَخذَ ِإذَا ربك ذُأَخ وكَذَِلك{: إذا أخذه مل يفلته، مث قرأ

   :الشرح
  . الظلم خطره عظيم وعاقبته سيئة، وهو ظلمات على صاحبه يف اآلخرة، وسبب ألخذ اهللا وانتقامه الشديد

   :الفوائد
  .  شدة عقوبة الظامل يف الدنيا واآلخرة-
  . لمات على صاحبه يوم القيامةأنه ظ -
  . أن اهللا ميهل الظامل ليتمادى يف ظلمه حىت يأخذه أخذاً شديداً -
  

                                                           
 . ٢٥٧٩(، م )٢٤٤٧ (٥/١٠٠ خ)1(
 . ١٦١٢، م )٢٤٥٣ (٥/١٠٣ خ)2(
 .) ٢٤٤٩ (٥/١٠١ خ)3(
 . ٢٥٨٣ م )4(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٢٤٩ [
com.IslamWay.WWW  

  

٢٤٩

  التغليظ يف حرمة دم املسلمالتغليظ يف حرمة دم املسلم
 عـذَابا  لَـه  دوأَع ولَعنه علَيِه وغَِضب اللّه ِفيها خاِلدا جهنم فَجزآؤه مؤِمنا متعمدا يقْتلْ ومن{: قال اهللا تعاىل

هذا ديد شديد ووعيد أكيد ملن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالـشرك               : قال ابن كثري  . )١ (}عِظيما
  . )٢ (باهللا يف غري ما آية من كتاب اهللا

 يوم  أول ما يقضى بني الناس    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
  . )٣ (متفق عليه"القيامة يف الدماء

يا رسول اهللا وما    : اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا   : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتـويل يـوم                   : هن؟قال

: ومعىن املوبقات ()٤ (متفق عليه" وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت) أي الفرار من اجليش عند لقاء الكفار   (حف  الز
  ). املهلكات

لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال      
  . )٥ (أخرجه البخاري"يصب دماً حراماً

لزوال الدنيا أهون عند اهللا مـن  : " عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     عن
  . )٦ (أخرجه النسائي والترمذي"قتل رجل مسلم

   :الشرح
لدم املسلم وحياته عند اهللا حرمة عظيمة، ولذلك كان زوال الدنيا عند اهللا أهون من قتل املؤمن ، ومن قتل نفساً                     
فكأمنا قتل الناس مجيعاً، وعد الرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق من الذنوب                     

  . الكبرية املهلكة ليحذر الناس من التساهل فيه
   :الفوائد

  .  التغليظ يف قتل املسلم ، وأنه من أكرب الكبائر املهلكة-

                                                           
 . ٩٣: سورة النساء،آية)1(
 . ١/٥٣٥ تفسري ابن كثري )2(
 . ١٦٧٨، م )٦٨٦٤ (١٢/١٨٧ خ)3(
 . ٨٩، م )٢٧٦٦ (٥/٣٩٣ خ)4(
 .) ٦٨٦٢ (١٢/١٨٧ خ)5(
 . ٥٠٧٧،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٩٨٧،ن ١٣٩٥ ت )6(
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  . عظم حرمة املسلم عند اهللا -
  . ول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة هي الدماء لعظم الذنب فيهاأن أ -

  ))١١ ( (فضل اجلهادفضل اجلهاد
 ورسـوِلهِ  ِباللَِّه تؤِمنونَ {{أَِليٍم  عذَاٍب من تنِجيكُم ِتجارٍة أَدلُّكُم علَى هلْ َآمنوا الَِّذين أَيها يا{: قال اهللا تعاىل
  . )٢ (} تعلَمونَ كُنتم ِإن لَّكُم خير ذَِلكُم وأَنفُِسكُم ِبأَمواِلكُم اللَِّه سِبيِل وتجاِهدونَ ِفي

إميـان بـاهللا    : قال"أي العمل أفضل؟  : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٣ (متفق عليه"حج مربور: مث ماذا؟قال: اجلهاد يف سبيل اهللا، قيل: مث أي؟قال: ورسوله، قيل

لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الـدنيا          : "وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٤ (متفق عليه"وما فيها

ما اغربت قـدما عبـد يف   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : وعن عبد الرمحن بن جبري رضي اهللا عنه قال        
  . )٥ (أخرجه البخاري"هللا فتمسه النارسبيل ا

ال تستطيعونه، فأعادوا   : يا رسول اهللا ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا؟قال        : قيل: "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القـائم القانـت           : ال تستطيعونه، مث قال   : عليه مرتني أو ثالثاً كل ذلك يقول      

  . )٦ (متفق عليه" هللا ال يفتر من صالة وال صيام حىت يرجع ااهد يف سبيل اهللابآيات ا
   :الشرح

اجلهاد يف سبيل اهللا من أفضل األعمال ملا فيه من املشقة العظيمة اليت قد تصل إىل بذل الروح يف سبيل اهللا، وملـا                       
  . ار عن املسلمنيفيه من اخلري العظيم من نشر دين اهللا ودخول الناس فيه ودفع أذى الكف

   :الفوائد
  . عظم مرتلة اجلهاد يف سبيل اهللا -
  . أن اجلهاد من أفضل األعمال -

                                                           
 . ٥/٢٥٥،حتفة األحوذي ٦/٣،فتح الباري ٣/٥زاد املعاد : انظر)1(
 . ١١، ١٠:لصف،اآليتان سورة ا)2(
 . ٨٣،م)١٥١٩ (٣/٣٨١ خ)3(
 . ١٨٨٠،م )٢٧٩٢ (٦/١٣ خ)4(
 .) ٢٨١١ (٦/٢٩ خ)5(
 .١٨٧٨،م )٢٧٨٧ (٦/٦ خ )6(
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  . أنه سبب للنجاة من النار -
  
  

  أجر الشهيد وااهدأجر الشهيد وااهد
 تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه         ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

يلي وإميان يب وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مرتله الذي خرج منه مبا                   إال جهاد يف سب   
نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس حممد بيده، ما من كلم يكلم يف سبيل اهللا إال جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلـم                        

يشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف       لونه لون الدم ورحيه ريح املسك، والذي نفس حممد بيده لوال أن             
سبيل اهللا أبداً، ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عين، والذي نفس حممد بيـده                     

  . )١(أخرجه البخاري ومسلم"لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتل
  ). اجلرح: والكلم(

 ما جيد الشهيد من مس القتل إال كمـا          ”: هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            وعن أيب 
  . )٢(أخرجه الترمذي"جيد أحدكم من مس القرصة

ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله مـا       : "عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
  . )٣(. متفق عليه"  الشهيد يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات، ملا يرى من الكرامةعلى األرض من شيء إال

يغفر اهللا للشهيد كل شيء إال      : "وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               
   . )٤(أخرجه مسلم"الدين
   :الشرح

ر عظيم عند اهللا، فهو ملا يرى من الكرامة عند اهللا يتمىن أن يعود للدنيا     أج- الذي يقتل يف سبيل اهللا     -للشهيد وهو 
فيقتل يف سبيل اهللا مرات عديدة، وهو من إكرام اهللا له ال حيس من أمل القتل إال كما حيس اإلنسان بـأمل القرصـة،                        

  . وذلك جزاء له إلقدامه على املوت يف سبيل اهللا بنفس راضية
   :الفوائد

                                                           
 .١٨٧٦، م )٢٧٩٧ (٦/١٦ خ)1(
 .٥٨١٣ وقال حسن صحيح غريب،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ١٦٦٨ ت )2(
 .١٨٧٧، م )٢٨١٧ (٦/٣٢ خ )3(
 .١٨٨٦ م )4(
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  . هاد وأنه من أعظم أسباب دخول اجلنةعظم مرتلة اجل -
  . عظم أجر الشهيد، وختفيف أمل القتل عليه -
  . أن الشهادة من أعظم أسباب تكفري الذنوب -
  

  من مواقف الصحابة يف اجلهادمن مواقف الصحابة يف اجلهاد
انطلق رسول اهللا وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر وجاء املشركون، فقـال             : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه، فدنا املشركون، فقال صـلى               : "لى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا ص  
يا رسول اهللا جنـة عرضـها       : قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض؟ ، فقال عمري بن احلمام          : اهللا عليه وسلم  

ما حيملك على قولـك بـخ       :  وسلم   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه     !بخ بخ : نعم، قال : السماوات واألرض ؟ قال   
بخ؟قال ال يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، فأخرج مترات من قرنه فجعـل يأكـل                       

  ). هو جعبة النشاب: والقرن(. )١(أخرجه مسلم"منهن مث قاتلهم حىت قتل
يا رسول اهللا لئن اهللا  :  قتال بدر فقال   غاب عمي أنس بن النضر رضي اهللا عنه عن        : "وعن أنس رضي اهللا عنه قال     

 يعين املشركني مث تقدم فاسـتقبله       –فلما كان يوم أحد صنع هؤالء       .  لريين اهللا ما أصنع      –أشهدين قتال املشركني    
سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ، اجلنة ورب النضر إين أجد رحيها من دون أحد، فقال سعد فما استطعت يـا                       

  . )٢(متفق عليه" ، قال أنس فوجدنا به بضعاً ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمرسول اهللا ما صنع
وعن شداد بن اهلاد رضي اهللا عنه أن رجالً من األعراب جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمن به واتبعـه، مث                       

ا كانت غزاة غنم النيب صلى اهللا عليـه         أهاجر معك، فأوصى به النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه، فلم           : قال
، فلما جاء دفعـوه إليـه       )إبلهم: أي(وسلم شيئاً فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم              

: قسم قسم لك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذه فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال                  : ما هذا؟قالوا : فقال
 بـسهم   – وأشار إىل حلقه     –ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ههنا           : ه لك، قال  ما هذا؟قال قسمت  

فأموت فأدخل اجلنة، فقال إن تصدق اهللا يصدقك، فلبثوا قليالً مث ضوا يف قتال العدو، فأيت به النيب صلى اهللا عليـه                      
صـدق اهللا   : نعـم، قـال   :  أهو هو؟قالوا  :وسلم حيمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم              

  . )٣(أخرجه النسائي"فصدقه
                                                           

 .١٩٠١ م )1(
 .١٩٠٣، م )٢٨٠٥ (٦/٢١ خ )2(
 .، وذكر أن احلاكم صححه٣/٣٢٤، وصححه األرناؤوط يف تعليقه على زاد املعاد ٤/٦٠ ن )3(
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   :الفوائد
  . قوة إميان الصحابة رضي اهللا عنهم وحبهم للشهادة يف سبيل اهللا -
  . شجاعتهم رضي اهللا عنهم، وسرعة مبادرم للخري -
  

  ))١١((أدب العطاسأدب العطاس
ن اهللا حيب العطاس ويكره التثـاؤب، فـإذا         إ: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

عطس أحدكم ومحد اهللا كان حقاً على كل مسلم مسعه أن يقول له يرمحك اهللا، فأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان،                     
فـإن  : "، ويف رواية  )٢(متفق عليه "فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان            

  ". ضحك منه الشيطان. . . هاء : أحدكم إذا قال
 أو  –إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا وليقـل لـه أخـوه             : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعنه قال 

  . )٣(أخرجه البخاري"يهديكم اهللا ويصلح بالكم: يرمحك اهللا فليقل:  يرمحك اهللا، فإذا قال–صاحبه 
إذا عطس أحدكم فحمد اهللا     : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     مسعت رسول   : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال      
  ). يرمحك اهللا: أي تقولوا: ومعىن تشمتوه(. )٤(أخرجه مسلم"فشمتوه، وإن مل حيمد اهللا فال تشمتوه

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض ـا                
  . )٥(أمحد والترمذي وأبو داودأخرجه " صوته
   :الشرح

للعطاس آداب وسنن شرعها الرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، جدير باملسلم التأدب ا ملا فيها من اخلري                    
  . العظيم
   :الفوائد

  . )٦(للعطاس إذا محد اهللا، من كل من مسعه"يرمحك اهللا: "استحباب قول  -
                                                           

، اآلداب الـشرعية    )مع عون املعبـود    (١٣/٣٧١،ذيب السنن   ١٠/٥٩٩ ،فتح الباري    ٨/٥،حتفة األحوذي     ٢/٤٣٥،زاد املعاد   ٣٨٦ األذكار   )1(
 .١/٤٤١، غذاء األلباب ٢/٣٣٤
 .٢٧٤٦، ت ٢٩٩٤، م )٦٢٢٦، ٦٢٢٣ (٦١١، ١٠/٦٠٧ خ)2(
 .٥٠٣٣، د )٦٢٢٤ (١٠/٦٠٨ خ )3(
 .٢٩٩٢ م )4(
 .٤٧٥٥وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .  وقال حديث حسن صحيح٢٧٤٥، ت ٥٠٢٩ د )5(
 .وال دافع له... اهللا ظاهر احلديث أن التشميت فرض عني على كل من مسع العاطس حيمد :٢/٤٣٧ قال ابن القيم يف اهلدي )6(
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  . ال له ذلك أنه إذا مل حيمد اهللا فال يق -
  . أن اهللا حيب العطاس ألنه يكون نتيجة للنشاط واخلفة -
  . استحباب تغطية الوجه بالثوب أو اليد أو املنديل عند العطاس -
  .  كراهة رفع الصوت عند العطاس-
  

  ))١١((أدب التثاؤبأدب التثاؤب
يكره التثاؤب، فـإذا    إن اهللا حيب العطاس و    : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال             

يرمحك اهللا، فأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان، : عطس أحدكم ومحد اهللا كان حقاً على كل مسلم مسعه أن يقول له         
فـإن  "متفق عليـه، ويف روايـة     "فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان            

  . )٢("نضحك منه الشيطا. . هاء : أحدكم إذا قال
إذا تثاءب أحدكم فليمـسك     : "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                

  . )٣(أخرجه مسلم" بيده على فمه فإن الشيطان يدخل
   :الشرح

التثاؤب يكون نتيجة للخمول والكسل وهو من الشيطان، فعلى املسلم حماولة رده ما استطاع ألن ذلك يغضب                 
  . يطان، وإذا رفع املسلم صوته بالتثاؤب فإن الشيطان يضحك منهالش

   :الفوائد
  . أن اهللا يكره التثاؤب؛ألنه يكون نتيجة للتثاقل والكسل -
  . استحباب رد التثاؤب وكظمه -
  . استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب -
  . كراهة رفع الصوت عند التثاؤب -
  

                                                           
 .٢/٣٣٤،اآلداب الشرعية ٨/١٦، حتفة األحوذي ١٠/٦١١،فتح الباري ٣٩٠األذكار : انظر)1(
 .٢٧٤٦، ت ٢٩٩٤، م )٦٢٢٦، ٦٢٢٣ (٦١١، ١٠/٦٠٧ خ)2(
 .٢٩٩٥ م )3(
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  ))١١((    آداب األكلآداب األكل
  : التسمية

كنا إذا حضرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم طعاماً مل نضع أيدينا حىت يبـدأ                : "عن حذيفة رضي اهللا عنه، قال     
أي (كأا تدفع   ) أي بنت صغرية  (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا مرة طعاماً فجاءت جارية               

مث جاء أعرايب   . ذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدها       فذهبت لتضع يدها يف الطعام، فأخ     ) كأن وراءها من يدفعها   
إن الـشيطان يـستحل     : "كأمنا يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام، فأخذ بيده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

عرايب فأخذت بيدها، فجاء ذا األ    ) يعين الطعام (الطعام أن ال يذكر اسم اهللا عليه وإنه جاء ذه اجلارية ليستحل ا              
  . )٢(رواه مسلم"ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده يف يدي مع يدها، مث ذكر اسم اهللا وأكل

باسـم  : إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت     
  . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي"وله وآخرهباسم اهللا يف أ: اهللا، فإن نسي يف األول فليقل يف اآلخر

إذا دخل الرجل مرتلة فذكر اهللا عنـد        : "وعن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             
: ال مبيت لكم وال عشاء، وإن ذكر اهللا عند دخوله ومل يذكره عند عشائه يقول              : دخوله وعند طعامه قال الشيطان    

  . )٤(أخرجه مسلم" أدركتم املبيت والعشاء:  مبيت لكم، وإذا مل يذكر اهللا عند طعامه قالأدركتم العشاء وال
   :الشرح

من اآلداب الواجبة عند األكل التسمية، أمر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأخرب أا متنع الشيطان مـن                     
  .  فيسمي إذا ذكر أثناءهاملشاركة يف الطعام، فينبغي االعتناء ا يف أول الطعام ومن نسي

   :الفوائد
  . )٥(األمر بالتسمية عند األكل -
  . أن من نسي التسمية يسمي إذا ذكر أثناء األكل -
  . أن الشياطني تبيت مع اإلنس وتأكل معهم إذا مل يذكروا اهللا -
  

                                                           
 .٨/١٦٥، نيل األوطار ٧/٢٢٠، املغين ٣٣١، األذكار ٢/٣٩٧، ١/١٤٧، زاد املعاد ٣/١٦٧اآلداب الشرعية : انظر)1(
 .٣٧٦٦، د ٢١٠٧ م )2(
 . وقال حسن صحيح، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب١٨٥٨، ت ٣٧٦٧ د )3(
 .٣٧٦٥، د ٢٠١٨ م )4(
 .١/١٣٢وبه قال الشيخ ابن عثيمني كما يف الشرح املمتع . والصحيح وجوب التسمية عند األكل: ٢/٣٩٧ قال ابن القيم يف الزاد )5(
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    آداب األكلآداب األكل
  : )١(األكل باليمني

ال يأكلن أحد منكم بشماله، وال      : "اهللا عليه وسلم ، قال    عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى             
  . )٢(أخرجه مسلم". يشربن ا فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب ا

كنت غالماً يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت يدي             : وعن عمر بن أيب سلمة رضي اهللا عنه قال        
متفـق  " يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك        : "ليه وسلم   تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا ع         

  . )٣(عليه
كل : "أن رجالً أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بشماله، فقال            : وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه      

  . )٤(أخرجه مسلم). أي فمه(قال فما رفعها إىل فيه " ال استطعت ما منعه إال الكرب: "ال أستطيع، قال: ، قال"بيمينك
   :الشرح

األكل باليمني من آداب األكل اليت أمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأخرب أن الشيطان هو الذي يأكـل                     
بشماله، ويف هذا تنقري شديد من األكل بالشمال، ودعا صلى اهللا عليه وسلم على الذي أىب أن يأكل بيمينه عنـدما                     

م احلذر الشديد من هذا الفعل وتعويد الصغار على األكل باليمني وأمرهم به، كمـا       أمره، فشلت يده، فحري باملسل    
  . فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

   :الفوائد
  . )٥(النهي عن األكل بالشمال، ودعاء الرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، على الذي مل يأكل بيمينه -
  . أن فيه مشاة للشيطان -
  . يأكل اإلنسان مما يليه إن كان الطعام نوعاً واحداًاستحباب أن  -

                                                           
 .٣/١٦٨، اآلداب الشرعية ٩/٥٢٢، فتح الباري ٢/٤٠٥اد املعاد ، ز٢/٩١غذاء األلباب : انظر)1(
 .٣٧٧٦، د ١٧٩٩، ت ٢٠٢٠ م )2(
 .١٨٥٧، ت ٣٧٧٧، د ٢٠٢٢، م ٩/٥٢١ خ )3(
 .٢٠٢١ م )4(
 ونقـل أن    ٩/٥٢٢، واحلافظ يف الفتح     ٨/١٦٧وابن القيم يف الزاد والشوكاين يف نيل األوطار         ) ١١/١١٣التمهيد  ( وبالتحرمي قال ابن عبد الرب       )5(

 .الشافعي نص يف األم والرسالة على التحرمي



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٢٥٨ [
com.IslamWay.WWW  

  

٢٥٨

    من آداب األكلمن آداب األكل
الربكة ترتل وسط الطعـام،     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال        

  . )١(أخرجه الترمذي" فكلوا من حافتيه، وال تأكلوا من وسطه
ا عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، طعاماً قط، إن اشتهاه أكلـه وإن                م: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(متفق عليه". كرهه تركه
إن اهللا لريضى عن العبد يأكـل األكلـة         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(أخرجه مسلم" فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
   :الشرح

من آداب األكل اليت وجه إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، األكل من جوانب اإلناء ألن الربكة ترتل يف وسطه،                     
ومن سنن األكل اليت سنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، محد اهللا عند الفراغ، وقد كان من خلق الرسول صلى اهللا                      

  .  تركهعليه وسلم أال يعيب الطعام بل إن اشتهاه أكله وإال
   :الفوائد

  . استحباب األكل من جوانب اإلناء ال من وسطه حىت يبارك فيه -
  . أن السنة عدم عيب الطعام، بل إن أراده أكله وإال تركه -
  . حسن خلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -
  . استحباب محد اهللا بعد الطعام -
  

                                                           
 . وقال حسن صحيح٣٧٧٢، د ١٨٠٥ ت )1(
 .٢٠٣١، ت ٣٧٦٣، د ٢٠٦٤، م )٥٤٠٩ (٩/٥٤٧ خ )2(
 .١٨١٦، ت ٢٧٣٤ م )3(
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٢٥٩

  من آداب األكل من آداب األكل 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل بثالث أصابع، ويلعق يده            : "عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه، قال       

  . )١(أخرجه مسلم "قبل أن يغسلها
إنكـم ال   : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بلعق األصابع والصحفة، وقـال            : عن جابر رضي اهللا عنه      
  . )٢(أخرجه مسلم" تدرون يف أي طعامكم الربكة
:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الـثالث، قـال                أن: وعن أنس رضي اهللا عنه      

: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، قـال                : "وقال
  . )٣(أخرجه مسلم"فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة

   :الشرح
ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعق ما تبقى من الطعام على األصابع وسلت ما بقـي                 من آداب الطعام اليت أمر      

من الطعام يف اإلناء، وكان من هديه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األكل بثالث أصابع، وأمر إذا سقطت اللقمـة                     
  . أن ترفع وتنظف وتؤكل وال تترك للشيطان

   :الفوائد
   .استحباب األكل بثالث أصابع -
  . استحباب لعق األصابع بعد الفراغ من الطعام -
  . استحباب سلت ما تبقى من الطعام يف اإلناء  -
  . استحباب رفع اللقمة الساقطة وأكلها بعد تنظيفها -
  

                                                           
 .٢٠٣٢ م )1(
 .٢٠٣٢ م )2(
 .٢٠٣٤ م )3(
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٢٦٠

  آداب الشرب آداب الشرب 
  : تغطية اإلناء

 فكفـوا   -أمسيتم أو   –إذا كان جنح الليل     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئٍذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وغلقوا األبواب واذكروا اسـم اهللا فـإن                   

واذكروا اسم اهللا، ولو أن ) غطوها: أي(الشيطان ال يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهللا ومخروا آنيتكم    
  . )١(أخرجه البخاري" ابيحكمتعرضوا عليها شيئاً وأطفئوا مص

إنـه  : "، وزاد مسلم  )٢(متفق عليه " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتنفس يف الشراب ثالثاً          : "عن أنس قال  
  ". أروى وأبرأ وأمرأ
  : إعطاء األمين 

ه أعرايب  ، وعن ميين  )خلط مباء : أي(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بلنب قد شيب            : عن أنس رضي اهللا عنه    
  . )٣(أخرجه البخاري" األمين فاألمين: "وعن مشاله أبو بكر، فشرب مث أعطى األعرايب، وقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب فشرب منه، وعن ميينه غـالم               : وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه      
واهللا يا رسول اهللا ال     : فقال الغالم "الء؟أتأذن يل أن أعطي هؤ    : "فقال للغالم ) كبار السن : أي(وعن يساره األشياخ    

   . )٤(متفق عليه). أي وضعه يف يده(فتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يده : أوثر بنصييب منك أحداً، قال
   :الشرح

دين اإلسالم دين اخللق احلسن واآلداب اجلميلة النافعة، وللشرب يف اإلسالم آداب فيها فوائد صحية، كالشرب                
  . ثة أنفاس اقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم واجتماعية كإعطاء األمين ولو كان صغرياً إال أن يستأذنيف ثال
   :الفوائد

  . استحباب تغطية اإلناء مع ذكر اسم اهللا عليه، وأن ذلك حيفظه من الشيطان -
  . فضل، إال أن يستأذنهأن السنة أن يعطي الشارب اإلناء ملن عن ميينه ولو كان من عن يساره أكرب أو أ -

  

                                                           
 .)٥٦٢٣ (١٠/٨٨ خ)1(
 .٢٠٢٨، م )٥٦٣١ (١٠/٩٢ خ)2(
 .٢٠٢٩، م )٥٦١٩ (١٠/٨٦ خ)3(
 .٢٠٣٠، م )٥٦٢٠  (١٠/٨٦ خ)4(
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٢٦١

  آداب الشرب آداب الشرب 
  : النهي عن النفخ يف الشراب أو التنفس فيه

: ى عن النفخ يف الشراب، فقال له رجل       : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه      
أبعد : أي" (لقدح إذا عن فيك   فأبن ا : "إين ال أروى من نفس واحد؟قال     : ، قال "أهرقها"القذاة أراها يف اإلناء؟فقال     

  . )١(أخرجه الترمذي). اإلناء عن فمك
  . )٢(أخرجه مسلم". ى أن يتنفس يف اإلناء: " عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  : التوجيه ملن وقع الذباب يف شرابه
 إذا وقع الذباب يف إنـاء أحـدكم         ”:سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

  . )٣(أخرجه البخاري" فليغمسه كله مث ليرتعه، فإن يف أحد جناحيه شفاء واآلخر داء
   :الشرح

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التنفس يف الشراب أثناء الشرب وكذلك عن النفخ يف اإلناء، ملا يف ذلك                     
ووجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . من تقذيره على من يريد الشرب منه      من الضرر الصحي وملا يف ذلك أيضاً        

من سقط الذباب يف شرابه أن يغمسه كله قبل أن يرتعه، ألن يف أحد جناحيه داًء واآلخر شفاًء فـإذا امتزجـا يف                       
  . الشراب بطل مفعول الداء بإذن اهللا وال يلزم منه إراقة الشراب

   :الفوائد
  . الشرابكراهة النفخ يف  -
  . ب فإنه ال ينفخها ولكن يريقهااأن من رأى القذاة يف الشر -
  . ناء عن فمهإلأنه يسن ملن أراد التنفس أثناء الشرب أن يبعد ا -
  . أن وقوع الذباب يف الشراب ال ينجسه، واملشروع حينئٍذ غمسه كله مث إخراجه -

  

                                                           
 .٦٩١٢وصححه األلباين يف صحيح اجلامع . ، وقال حسن صحيح١٨٨٧ ت )1(
 .٢٢٧ م )2(
 .٣٨٤٤، د )٣٣٢٠ (٣٥٩/ ٦ خ)3(
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٢٦٢

  حترمي الشرب يف إناء الذهب والفضةحترمي الشرب يف إناء الذهب والفضة
ال تـشربوا يف آنيـة الـذهب    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  رضي اهللا عنه قال   عن حذيفة بن اليمان   

  . )١(متفق عليه"ولكم يف اآلخرة) الكفار: يعين(والفضة وال تأكلوا يف صحافهما، فإا هلم يف الدنيا 
ناء الذهب والفضة   الذي يشرب يف إ   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت      

  . )٢(متفق عليه" إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم
  . )٣(يتجرع: ومعىن جيرجر

   :الشرح
  . الذهب والفضة حمرم لنهي الرسول صلى اهللا عليه وسلم عنه، وإخباره بالوعيد الشديد ملن فعله آنية الشرب يف 

   :الفوائد
  . حترمي الشرب يف إناء الذهب والفضة -
  . لكبائر للوعيد عليه بالنارأن ذلك من ا -
  

                                                           
 .٢٠٦٧، م )٥٦٣٣ (١٠/٩٦ خ )1(
 .٢٠٦٥، م )٥٦٣٤ (١٠/٩٦ خ )2(
 .١٠/٩٧ الفتح )3(
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٢٦٣

  حكم الشرب قائماًحكم الشرب قائماً
 ال يشربن أحد منكم قائماً فمـن نـسي     ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(أخرجه مسلم"فليستقيء
، وإين رأيت النيب    إن أناساً يكره أحدهم أن يشرب قائماً      : " عن علي رضي اهللا عنه أنه أيت مباء فشرب قائماً فقال          

  . )٢(أخرجه البخاري" صلى اهللا عليه وسلم فعل كما رأيتموين فعلت
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يشرب الرجل قائماً، فسئل أنس عن األكل فقال                : "وعن أنس رضي اهللا عنه    

  . )٣(أخرجه مسلم" ذلك شر وأخبث
  . الشرب قائماًأن النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر عن : ويف رواية

   :الشرح
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شرب الرجل وهو قائم، لكنه صلى اهللا عليه وسلم شرب وهـو قـائم                      

  . للحاجة
   :الفوائد

  . كراهة الشرب قائماً -
  )واألوىل جتنبه لشدة النهي فيه، كما يف حديث األمر بالقىيء ولو ناسياً. (جواز ذلك للحاجة -
  

                                                           
 .٢٠٢٦ م )1(
 .)٥٦١٥ (١٠/٨١ خ)2(
 .٢٠٢٤ م )3(
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٢٦٤

    ))١١((من إسبال الثياب للخيالءمن إسبال الثياب للخيالءالترهيب الترهيب 
  . )٢ (}فَخوٍر مختاٍل كُلَّ يِحب ال اللَّه ِإنَّ{: قال تعاىل 

متفـق  " ال ينظر اهللا إىل من جر ثوبه خيالء       : "عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٣(عليه

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم،         : "سلم قال عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و           
خابوا وخسروا  : فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرار، قال أبو ذر           : وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، قال     

  . )٤(أخرجه مسلم"املسبل إزاره واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب: من هم يا رسول اهللا؟قال
   :رحالش

إسبال الثياب كرباً وخيالء من الكبائر اليت توعد اهللا عليها بالعذاب الشديد يوم القيامة، فينبغي على املسلم احلذر                  
  . منه واحلرص على البعد عنه

   :الفوائد
  . حترمي إسبال الثياب كرباً وخيالء -
  . أن ذلك من الكبائر -
  .  يكلمه وال يزكيه يوم القيامة أن اهللا ال ينظر إليه والرباأن عقوبة املسبل ك -

                                                           
 .٢٤/١٤٧، التمهيد ١٠/٢٥٤، فتح الباري ٢١٦، تنبيه الغافلني ١/١٤٥، زاد املعاد ٦/٢٤٤ األحكام  توضيح)1(
 .١٨: سورة لقمان،آية)2(
 .٥٧٨٣، م )٥٧٨٣ (١٠/٢٥٢ خ)3(
 .١٠٦ م )4(
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  حترمي إسبال الثياب إىل ما حتت الكعبنيحترمي إسبال الثياب إىل ما حتت الكعبني
  . )١(أخرجه البخاري"ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . أن املوضع الذي يناله اإلزار أسفل من الكعبني يف النار: ومعناه
يا : "مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف إزاري استرخاء، فقال           : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

إىل أنصاف : إىل أين؟فقال: زد، فزدت، فما زلت أحتراها بعد، فقال بعض القوم    : عبد اهللا ارفع إزارك، فرفعته، مث قال      
  . )٢(أخرجه مسلم"الساقني
   :الشرح

لثياب حتت الكعبني مع ورود الوعيد الشديد ملن فعل ذلك،          من املنكرات اليت تساهل فيها كثري من الناس إسبال ا         
فهو من الكبائر اليت ينبغي للمسلم االبتعاد عنها والتحذير منها، فالسنة يف لباس املؤمن أن يكون ما بني الكعـب إىل                     

  . نصف الساق
   :الفوائد

  . حترمي إسبال اإلزار أسفل من الكعبني -
  . أسفل من الكعبني بالنارأن عقوبة املسبل أن يعذب منه ما  -
  . أن السنة أن يكون لباس الرجال إىل أنصاف الساقني، وال بأس فيما دون الكعبني -
  . خطأ كثري من الناس بالتساهل ذا املنكر الذي هو من الكبائر -
  

                                                           
 ).٥٧٨٧ (١٠/٢٥٦ خ )1(
 .٢٠٨٦ م )2(
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٢٦٦

  ما جاء يف لباس املرأةما جاء يف لباس املرأة
 ِمنهـا  ظَهر ما ِإالَّ يبِدين ِزينتهن وال فُروجهن ويحفَظْن نأَبصاِرِه ِمن لِّلْمؤِمناِت يغضضن  وقُل{: قال اهللا تعاىل

نِربضلْيو ِرِهنملَى ِبخع وِبِهني١ ( }ج( .  
من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن ابن عمر رضي اهللا عنه قال      

فريخني : إذاً تنكشف أقدامهن ، قال    : فكيف تصنع النساء بذيوهلن؟قال يرخني شرباً، قالت      : الت أم سلمة  القيامة، فق 
  . )٢(أخرجه أبو داود والترمزي "ذراعاً وال يزدن

قـوم  : صنفان من أميت مل أرمها بعـد      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخـت             معهم سياط كأذناب    

  . )٣(أخرجه مسلم " ، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها)اجلمال: أي(
  . )٤(تلبس ثوباً رقيقاً يصف بدا : تستر بعض بدا وتكشف بعضه، وقيل معناه: أي : ومعىن كاسيات عاريات

   :الشرح
سلمة مأمورة بستر بدا عن الرجال األجانب، ملا حيصل من التكشف والتعري مـن الفـساد العظـيم،     املرأة امل 

ولذلك رخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلن يف إطالة ثيان وجرها حرصاً على ستر أقدامهن، وأخرب أنه سيكون                   
 وقد حصل   - قصرية حبيث تظهر أجزاء من البدن      نساء يلبسن ثياباً ولكنها غري ساترٍة إما ألا شفافة أو ضيقة جداً أو            

   وتوعدهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن لن يدخلن اجلنة-كل هذا يف هذا الزمن
   :الفوائد

  . ن إىل مقدار ذراع ليكون أبلغ يف ستر أقدامهنأنه للنساء أن يرخني ثيا -
  س الساتر الذي ال يصف ما حتتهأن الواجب على املرأة املسلمة التستر واحلرص على اللبا -
  . الوعيد الشديد لغري املتسترات من النساء -
  

                                                           
 .٣١: سورة النور،آية)1(
 .١٧٣١ ت )2(
 .٢١٢٨ م )3(
 .١٤/٣٥٦ شرح النووي ملسلم: انظر)4(
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٢٦٧

  حترمي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجالحترمي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات     : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        

  . )١(أخرجه البخاري"من النساء بالرجال
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل يلبس لبسة املرأة واملرأة تلبس لبسة : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . )٢(أخرجه أبو داود" الرجل
  . )٣(أخرجه أبو داود"لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجلة من النساء: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

   :الشرح
كال من الذكر واألنثى على فطرٍة معينٍة وخصص لكل واحٍد منهما ما يناسبه من األعمال وهيأه للقيام                 فطر اهللا   

ا، واخلروج عن هذه الفطرة اليت فطرها العليم اخلبري يسبب الفساد العريض يف األرض، وهذا ما تشكو منه كثري من         
هليئة أو األعمال مصادم للفطرة مفسد هلا، ولذلك لعن         اتمعات اليوم، فتشبه كل جنس باجلنس اآلخر يف اللباس أو ا          

  . الرسول من فعل ذلك
   :الفوائد

  . التحذير من تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال بأي وجه من التشبه -
  .  لعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من فعل ذلك-
  . أن ذلك من كبائر الذنوب -
 

                                                           
 .)٥٨٨٥ (١٠/٣٣٢ خ)1(
 .٤٠٩٨ د)2(
 .٤٠٩٩ د )3(
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٢٦٨

  ))١١((بر الوالدينبر الوالدين
 ِكالَهما أَو أَحدهما الِْكبر ِعندك ِإما يبلُغن ِإحسانا وِبالْواِلديِن ِإياه ِإالَّ تعبدواْ أَالَّ ربك  وقَضى{: قال اهللا تعاىل

 ارحمهما رب وقُل الرحمِة ِمن الذُّلِّ جناح واخِفض لَهما {{كَِرميا  قَوالً لَّهما وقُل تنهرهما والَ لَّهمآ أُف تقُل فَالَ
  . )٣(}ِإحسانا ِبواِلديِه اِإلنسانَ ووصينا{: ، وقال تعاىل)٢ (}ربياِني صِغريا كَما

الصالة : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أحب إىل اهللا؟قال           : "عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
  . )٤(متفق عليه" وقتها، قلت مث أي؟قال بر الوالدين، قلت مث أي؟قال اجلهاد يف سبيل اهللاعلى

يا رسول اهللا من أحق     : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
متفـق  "أبـوك : مث من؟قال : لأمك، قا : مث من؟قال : أمك، قال : مث من؟قال : أمك، قال : الناس حبسن صحابيت؟قال  

  . )٥(عليه
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنه          : "وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال          

  . )٦(متفق عليه" ففيهما فجاهد: نعم، قال: أحي والداك؟قال: يف اجلهاد، فقال
رغم أنف، مث رغم أنف، مث رغم أنف مـن          : " وسلم قال  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه          
  . )٧(أخرجه مسلم"أدرك أبويه عند الكرب، أحدمها أو كالمها، فلم يغفر له

   :الشرح
للوالدين على اإلنسان حق عظيم، قرنه اهللا سبحانه حبقه الذي خلق اهللا ألجله اجلن واإلنس، وهو عبادته تعاىل،                  

  . خاصة األم من املشقة العظيمة يف تربية األوالد والعناية م-ذلك ملا يعانيه الولدانووصى باإلحسان إليهما وبرمها، و
   :الفوائد

  . وجوب بر الوالدين وحترمي عقوقهما أو أذيتهما ولو بأقل الكالم -
  . أن برمها من أحب األعمال إىل اهللا، وسبب ملغفرة الذنوب ودخول اجلنة -
  .  على حق األب، وذلك لضعفها وحاجتها، وشدة ما تعانيه من الولدأن حق األم يف الرب أكثر ومقدم -

                                                           
 .٦/١٨،حتفة األحوذي ١٠/٤٠٠،فتح الباري ١٥٣، تنبيه الغافلني ...١/٤٣٣ اآلداب الشرعية )1(
 .٢٤، ٢٣: سورة اإلسراء،اآليتان)2(
 .٨: سورة العنكبوت،آية)3(
 .٨٥، م )٥٢٧ (٢/٩ خ)4(
 .٢٥٤٨،م )٥٥٩٧ (١٠/٤٠١ خ)5(
 .٢٥٤٩م ،١٠/٤٠٣ خ)6(
 .٢٥٥١ م )7(
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٢٦٩

  . أن من حقوقهما الدعاء هلما بالرمحة -
   دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالذل على من مل يرب والديه يف كربمها -
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٢٧٠

  ))١١((صلة الرحمصلة الرحم
اهللا تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ        إن   : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

نعم، أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع مـن          : هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال      : منهم قامت الرحم فقالت   
 ِإن عـسيتم   فَهلْ{: اقرؤوا إن شئتم: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فذلك لك: بلى، قال: قطعك؟قالت

متلَّيووا ِفي أَن تفِْسدِض توا اَألرقَطِّعتو  كُمامحأَر}} لَِئكأُو الَِّذين مهنلَع مهمفَأَص ى اللَّهمأَعو  مهارصأَفَـال  {{أَب 
  . )٣(متفق عليه ")٢ (}أَقْفَالُها قُلُوٍب علَى الْقُرآنَ أَم يتدبرونَ

من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ لـه يف           : " صلى اهللا عليه وسلم قال     وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا       
  . )٤(متفق عليه"يصل رمحهلأثره ف
  ). ومعىن ينسأ له يف أجله أي يؤخر له يف أجله وعمره(

ليس الواصـل باملكـايفء، ولكـن       : "وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
  . )٥(أخرجه البخاري" ا قطعت رمحه وصلهاالواصل الذي إذ

يا رسول اهللا، إن يل قرابة أصلهم ويقطعـونين وأحـسن إلـيهم             : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً قال        
لئن كنت كما تقول فكأمنا تـسفهم       : "ويسيئون إيلَّ وأحلم عنهم وجيهلون علي، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم           

  . )٦(أخرجه مسلم"ن اهللا ظهري عليهماملل، وال يزال معك م
   :الشرح

حيث اإلسالم على التواصل والتآلف وحيرم التقاطع والتهاجر أو ما جير إليه بني املسلمني، ولذلك أمر اهللا بـصلة                   
الرحم وحذر من قطعها، وأمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورغب فيها، وأخرب أا سبب لطول العمر وسـعة                    

  . الرزق
   :ائدالفو

  . وجوب صلة الرحم والتغليظ يف قطعها -

                                                           
 .١٠/٤١٤،فتح الباري١/٤٥٢، اآلداب الشرعية ٦/٣١، حتفة األحوذي ٦/٢٤٩توضيح األحكام : انظر)1(
 .٢٤-٢٢:  سورة حممد،اآليات )2(
 .٢٥٥٤، م )٥٩٨٧ (١٠/٤١٧ خ)3(
 .)٥٩٨٦ (١٠/٤١٥ خ)4(
 .)٥٩٩١ (١٠/٤٢٣ خ)5(
 .٢٥٥٨ م )6(
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٢٧١

  . أن الواصل حقيقة ليس الذي يرد الصلة بل الذي يصل من قطعه -
  . أن صلة الرحم سبب لزيادة الرزق وطول العمر -
  . عدم جواز الرد على اإلساءة أو التقصري يف الواجبات باملثل -
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٢٧٢

  ))١١((  حق اجلارحق اجلار
والْجاِر  والْمساِكِني والْيتامى الْقُربى وِبِذي وِبالْواِلديِن ِإحسانا شيئًا ِبِه تشِركُواْ والَ لّهال  واعبدواْ{: قال اهللا تعاىل

  . )٢ ( }الْجنِب والْجاِر الْقُربى ِذي
: ن واهللا ال يؤمن، قيل    واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤم     : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

  . )٣ (شروره: ومعىن بوائقه. متفق عليه" من ال يأمن جاره بوائقه: من يا رسول اهللا؟قال
  . )٤ ("ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه: "وملسلم

 يؤذ   من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال       ”:وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
" جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليـسكت                   

  . )٥ (متفق عليه
ما زال جربيل يوصيين باجلار     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم قاال       

  . )٦ (يهمتفق عل" حىت ظننت أنه سيورثه
إىل أقرما منـك    : "يا رسول اهللا إن يل جارين فإىل أيهما أهدي؟قال        : قلت: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٧ (أخرجه البخاري"باباً
   :الشرح

للجار حق يف اإلسالم، وصى اهللا عز وجل به ووصى به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وجعل اإلحسان إليه من                     
  . كمال اإلميان

   :وائدالف
  . تأكد حق اجلار واإلحسان إليه حيث أمر اهللا به وقرنه بعبادته -
  . حترمي أذيته والتغليظ يف ذلك وأنه من الكبائر  -
  . أن إكرام اجلار سبب لدخول اجلنة -

                                                           
 .٦/٦١، حتفة األحوذي ١٥٨، رياض الصاحلني ١٠/٤٤٠، فتح الباري ٢٣٩لغافلني ، تنبيه ا١٤ :٢اآلداب الشرعية : انظر)1(
 .٣٦: سورة النساء،آية)2(
 .١/١٦٢ النهاية )3(
 .٤٦، م )٣٠١٦ (١٠/٤٤٣ خ)4(
 .٤٧، م )٦٠١٨ (١٠/٤٤٥ خ)5(
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  استحباب تعهد اجلريان باهلدية وحنوها -
  .  أن أقرب اجلريان وأوالهم باإلحسان أقرم باباً-
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٢٧٤

  والترهيب منهوالترهيب منهحترمي الكرب حترمي الكرب 
  . )١ (}مثْوى الْمتكَبِرين فَِبئْس ِفيها خاِلِدين جهنم أَبواب ادخلُوا  ِقيلَ{: قال تعاىل

ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال        : "عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
 مجيل حيب اجلمال، الكـرب      إن اهللا : حيب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟قال      إن الرجل   : ذرة من كرب، فقال رجل    
  ). )٢ (رده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم: وبطر احلق. (أخرجه مسلم"بطر احلق وغمط الناس

أال أخـربكم بأهـل     : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول        : "عن حارثة بن وهب رضي اهللا عنه قال       
  . )٣ (متفق عليه" جواظ مستكربالنار؟كل عتل 

  ). )٤ (الضخم املختال يف مشيه: الفظ الشديد، اجلواظ: العتل(
 ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره          ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٦ (تكربا وطغياناً: ومعىن بطراً. )٥ (متفق عليه" بطراً
العز إزاري والكربيـاء    :  قال اهللا عز وجل    ”:ريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           عن أيب ه  

  . )٧ (أخرجه مسلم"ردائي، فمن ينازعين يف واحد منهما عذبته
   :الشرح

نوب الكرب من الصفات اليت ال تليق إال باهللا، وهو يف البشر من الذميمة، ومن صفات أهل النار، ومن كبائر الـذ                    
اليت توعد اهللا عليها بالعذاب الشديد يوم القيامة، وأخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يدخل اجلنة من كان يف                     

   من الكربيءقلبه ش
   :الفوائد

  . حترمي الكرب والترهيب منه وأنه من الكبائر -
  . أنه من صفات أهل النار -
  . اسأن الكرب هو رد احلق وعدم قبوله واحتقار الن -

                                                           
 .٧٢: سورة الزمر،آية)1(
 .٩١ م )2(
 .٢٨٥٣، م )٩٤١٧ (٨/٦٦٢ خ)3(
 .٨/٦٦٣ الفتح )4(
 .٢٠٨٧، م )٥٧٨٨ (١٠/٢٥٧ خ)5(
 .١٠/٢٥٨ فتح الباري )6(
 .٢٦٢٠ م )7(
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٢٧٥

  . أن التجمل والتنظف ليس من الكرب -
  خفض اجلناح للمؤمننيخفض اجلناح للمؤمننيووفضل التواضع فضل التواضع 

، )١ (}ِللْمـتِقني  والْعاِقبةُ فَسادا وال اَألرِض ِفي علُوا يِريدونَ ال نجعلُها ِللَِّذين اآلِخرةُ الدار  ِتلْك{: قال اهللا تعاىل
  . )٢ (}الْمؤِمِنني ِمن اتبعك ِلمِن كواخِفض جناح{: وقال تعاىل

إن اهللا أوحى إيلَّ أن تواضعوا حىت      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عياض بن محار رضي اهللا عنه قال       
  . )٣ (أخرجه مسلم"ال يفخر أحد على أحد

 نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا         ما ”:وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٤ (أخرجه مسلم"عبداً بعفو إال عزاً، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

كان يكون يف مهنة    : ما كان النيب يصنع يف بيته؟قالت     : سئلت عائشة رضي اهللا عنها    : "وعن األسود بن يزيد قال    
  . )٥ (أخرجه البخاري"ة فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصال– يعين يف خدمتهم –أهله 
   :الشرح

التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني خصلة محيدة حيبها اهللا ورسوله، ومن تواضع هللا رفعه اهللا، وكان الرسول صلى                 
  اهللا عليه وسلم قدوة حسنة يف التواضع خيالط الضعفاء واملساكني وجيالسهم ويأمر أصحابه بالتواضع ويرغبهم فيه

   :الفوائد
  . اضع وخفض اجلناح للمؤمننياألمر بالتو -
  . أن من ترك الكرب وتواضع هللا رفعه اهللا -
  . أن عاقبة التواضع هللا اجلنة -
  . بيان تواضع النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
  

                                                           
 .٨٣: سورة القصص،آية)1(
 .٢١٥: سورة الشعراء،آية)2(
 .٢٨٦٥ م )3(
 .٢٥٨٨ م )4(
 .)٦٠٣٩ (١٠/٦٧٦ خ)5(
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٢٧٦

  فضل قضاء حاجات املسلمنيفضل قضاء حاجات املسلمني
 وال يسلمه، املسلم أخو املسلم ال يظلمه: "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، 
  . )١ (متفق عليه" ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة

الدنيا نفس من نفس عن مؤمن كربة من كرب : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلماً ستره اهللا 
يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا تعاىل يتلون 

بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن كتاب اهللا ويتدارسونه فيما 
  . )٢ (أخرجه مسلم"عنده، ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه

   :الشرح
قضاء حاجات املسلمني والسعي معهم فيها، وخصوصاً الضعفة منهم أمر حيبه اهللا ورسوله، ووعـد اهللا عليـه                  

  . كان يف حاجة أخيه ساعياً معه فيها كان اهللا يف حاجته فيعينه عليها يف الدنيا واآلخرةباألجر العظيم، فمن 
   :الفوائد

  . فضل السعي لقضاء حاجات املسلمني وخصوصاً الضعفاء منه لشدة حاجتهم -
  . أن من أعان أخاه املسلم كان اهللا يف عونه عند حاجته -
  

                                                           
 .٢٥٨٠، م )٢٤٤٢ (٥/٩٧ خ)1(
 .٢٦٩٩ م )2(
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٢٧٧

  ى اهللا عليه وسلمى اهللا عليه وسلمصلصلالتحذير من البدع ووجوب متابعة الرسول التحذير من البدع ووجوب متابعة الرسول 
  فَـالَ {: ، وقال تعاىل)١ (} ذُنوبكُم لَكُم ويغِفر اللّه يحِببكُم اللّه فَاتِبعوِني تِحبونَ كُنتم ِإن  قُلْ{: قال اهللا تعاىل

كبرالَ و ىتونَ حِمنؤي وككِّمحا يِفيم رجش مهنيب واْ ِف الَ ثُمِجديي ا أَنفُِسِهمجرا حمم تيواْ قَضلِّمسيا  وِليمـست { 
)٢( .  

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـه         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
 أخرجه مسلم " ردمن عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو        : "ويف رواية   . متفق عليه ) مردود على صاحبه  : أي" (فهو رد 

)٣( .  
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منـها            : عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال       

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع    : "يا رسول اهللا، كأا موعظة مودع فأوصنا، قال       : القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا    
نه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم بـسنيت وسـنة اخللفـاء              والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإ      

 أخرجه أبو داود والترمـذي    "الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة           

)٤( .  
  ). األضراس: األنياب، وقيل: النواجذ(

إن خري احلديث كتاب اهللا،     : " عليه وسلم إذا خطب يقول     كان رسول اهللا صلى اهللا    : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
  .  )٥ (أخرجه مسلم"وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة

   :الشرح
ا إفراد اهللا بالعبادة، ومتابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فكل عبادة ليس فيه             : دين اإلسالم قائم على قاعدتني    

متابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يأذن ا فهي بدعة مردودة على صاحبها، واخلري كل اخلري يف اتبـاع سـنة          
  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

   :الفوائد
  حترمي االبتداع يف الدين وذلك بأن يتعبد املسلم هللا بشيء مل يشرعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -

                                                           
 .٣١: سورة آل عمران،آية)1(
 .٦٥: سورة النساء،آية)2(
 .١٧١٨، م )٢٦٩٧ (٥/٣٠١ خ)3(
 .٢٦٧٦، ت ٤٦٠٧ د )4(
 .٨٦٧ م )5(
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٢٧٨

  . العمل مردود على صاحبهأنه من الكبائر، و -
  . وجوب احلذر من مجيع أنواع البدع، وأا شر وضالل -
  . أن طريق نيل حمبة اهللا ومغفرته هو اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -
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٢٧٩

  حق الرجل على املرأةحق الرجل على املرأة
: وقال تعاىل. )١ (} ِمنها زوجها وخلَق واِحدٍة نفٍْس من خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتقُواْ الناس أَيها  يا{: قال اهللا تعاىل

  . )٢ (} درجةٌ علَيِهن  وِللرجاِل{
الـيت تـسره إذا     : "أي النساء خري؟قال  : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٣ (أخرجه النسائي"ا يكرهنظر، وتطيعه إذا أمر، وال ختالفه يف نفسها وال ماهلا مب
 إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلـم         ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال: قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

  . )٤ (متفق عليه"تأته فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح
 ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شـاهد         ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٥ (متفق عليه"إال بإذنه، وال تأذن يف بيته إال بإذنه) أي حاضر(
   :الشرح

للرجل على امرأته حق عظيم ملا حيوطها به من الرعاية واحلماية والقيام بشؤوا ومقابل واجبات أوجبها اهللا على                  
  . االرجل مما حيقق اخلري للزوجني ولألسرة بأكمله

   :الفوائد
  . عظم حق الزوج على امرأته -
  . وجوب طاعة املرأة يف املعروف، وأن ذلك من أسباب دخوهلا اجلنة -
  

                                                           
 .١: سورة النساء،آية)1(
 .٢٢٨: سورة البقرة،آية)2(
 .٣٢٧٢ وحسنه األلباين يف املشكاة ٣٢٣١ ن )3(
 .١٤٣٦، م )٥١٩٣ (٩/٢٩٣ خ)4(
 .١٠٢٦، م )٥١٩٥ (٩/٢٩٥ خ )5(
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٢٨٠

  حق املرأة على زوجهاحق املرأة على زوجها
  . )١ (} ِبالْمعروِف  وعاِشروهن{: قال تعاىل

اليتـيم  : حق الـضعيفني  اللهم إين أحرج    : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : وعن خويلد بن عمر اخلزاعي قال     
  . )٣ (أحلق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع حقهما: ومعىن أحرج. )٢ (أخرجه النسائي"واملرأة

 استوصوا بالنساء خرياً، فإن خلقـن  ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
  . )٤ (متفق عليه"همن ضلع، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرت

تطعمها إذا طعمـت،    : "ما حق زوجة أحدنا عليه؟قال    : قلت يا رسول اهللا   : وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال      
  . )٥ (أخرجه أبو داود"وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح وال جر إال يف البيت

  ). ال تقول قبح اهللا وجهك: ومعىن ال تقبح(
ال : أي( ال يفـرك مـؤمن مؤمنـة         ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالضي اهللا عنه    عن أيب هريرة ر   

  . )٦ (أخرجه مسلم"إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) يبغضها
 أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقـاً       ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال: قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

  . )٧ (أخرجه الترمذي"نسائهموخياركم خياركم ل
أال واستوصـوا   : "عن عمرو بن األحوص رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع يقول                 

  . )٨ (أخرجه الترمذي"ليس متلكون منهن غري ذلك) أسريات: أي(بالنساء خرياً فإمنا هن عوان عندكم 
   :الشرح

 للمرأة حقاً عليه ، وال تستقيم احلياة الزوجية على العدل الذي أمر اهللا به إال                كما أن للرجل حقاً على املرأة فإن      
  . أن يؤدي كل من الزوجني احلقوق اليت عليه لآلخر

                                                           
 .١٩: سورة النساء،آية)1(
،وابن ماجـة   ٢/٤٣٩،وهو يف مسند اإلمام أمحد    )ومل أجده يف سنن النسائي الصغرى     . (بإسناد جيد :،وقال١٢٢ل النووي يف رياض الصاحلني       قا )2(

 .١٠١٥ وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم ٣٦٧٨برقم 
 .١٢٢ رياض الصاحلني )3(
 .١٤٦٨، م )٥١٨٦ (٩/٢٥٣ خ)4(
 .٢١٤٢ د )5(
 .١٤٦٩ م )6(
 .١١٦٢ ت )7(
 .١١٦٣ت  )8(
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   :الفوائد
  . أن للمرأة حقاً على زوجها -
  . وجوب اإلحسان للمرأة -
  . توجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب على املرأة ومداراا -
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  ))١١ ( (فضل الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلمفضل الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  . )٢ ( }تسِليما وسلِّموا علَيِه صلُّوا الَِّذين آمنوا أَيها يا النِبي علَى يصلُّونَ ومالِئكَته اللَّه  ِإنَّ{: قال اهللا تعاىل

  . علىوالصالة من اهللا على عباده هي الثناء منه عليهم يف املأل األ
 صـالة   من صلى علـي   : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول                

  . )٣ (أخرجه مسلم"واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا
إن أفضل أيامكم يـوم اجلمعـة،       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قال       

 قالوا        فأكثروا علي ،يا رسول اهللا وكيف تعرض صالتنا عليـك وقـد          :  من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علي
  . )٤ (أخرجه أبو داود"إن اهللا حرم على األرض أجساد األنبياء: قال) صرت رميماً: أي(أرمت؟ 

يداً، وصلوا علي فـإن      ال جتعلوا قربي ع    ”:وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٥ (أخرجه أبو داود"صالتكم تبلغين حيث كنتم

 ما من أحد يسلم علـي إال رد اهللا          ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
  . )٦ (أخرجه أبو داود"علي روحي حىت أرد عليه السالم

 رغم أنف رجل ذكرت عنده فلـم        ”: هللا صلى اهللا عليه وسلم       رسول ا  قال: قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
٧ (أخرجه الترمذي" يصل علي( .  
   :الشرح

للرسول صلى اهللا عليه وسلم حقوق على أمته منها حمبته، ومن حمبته اإلكثار من الصالة والسالم عليه يف كـل                    
دعا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالذل على        حني، وقد أمر اهللا سبحانه املؤمنني بذلك ووعد عليه باألجر العظيم، و           

  . من ذكر عنده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يصل عليه
   :الفوائد

  . استحباب الصالة على الرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
                                                           

 .، جالء األفهام البن القيم١/٢١، غذاء األلباب ١/٤٤٠،اآلداب الشرعية ١٧١ األذكار )1(
 .٥٦: سورة األحزاب،آية)2(
 .٣٨٤ م )3(
 .٢٢١٢، واأللباين يف صحيح اجلامع ٤١٣ وصححه النووي يف رياض الصاحلني ص ١٤٠٧ د )4(
 .٧٢٢٦باين يف صحيح اجلامع ، واألل٤١٣ وصححه النووي يف رياض الصاحلني ٢٠٤٢ د )5(
 .٥٦٧٩، واأللباين يف صحيح اجلامع ٤١٣ وصححه النووي يف رياض الصاحلني ٢٠٤١ د )6(
 .٣٥١٠ وقال حسن غريب،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٥٤٥ ت )7(
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  . استحباب اإلكثار منها خصوصاً يف يوم اجلمعة -
  . صلى اهللا عليه وسلم األجر العظيم ملن صلى على الرسول رسول اهللا  -
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  ))١١((  فضل ذكر اهللا عز وجل فضل ذكر اهللا عز وجل 
 ال يقعد قوم يذكرون اهللا إال حفتهم        ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

  . )٢ (أخرجه مسلم"املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده
مثل الذي يذكر ربه والذي ال يـذكر        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : نه قال عن أيب موسى رضي اهللا ع     

  . )٣ (أخرجه البخاري"ربه كمثل احلي وامليت
 إن هللا مالئكة يطوفـون يف الطـرق         ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

فيحفوم بأجنحتهم إىل السماء : ن اهللا تنادوا هلموا إىل حاجتكم، قاليلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرو  
يـسبحونك ويكربونـك وحيمـدونك      : يقولـون : ما يقول عبادي؟قال  : فيسأهلم رم وهو أعلم م    : الدنيا، قال 

لو : لونفيقو: كيف لو رأوين؟قال: فيقول: ال واهللا ما رأوك، قال: فيقولون: هل رأوين؟قال : فيقول: وميجدونك، قال 
يسألونك اجلنة،  : فما يسألون؟قالوا : فيقول: رأوك لكانوا أشد لك عبادة، وأشد لك متجيداً، وأكثر لك تسبيحاً، قال           

لـو  : فيقولون: كيف لو رأوها؟قال  : فيقول: ال واهللا يا رب ما رأوها، قال      : فيقولون: وهل رأوها؟قال : فيقول: قال
مـن  : فمم يتعوذون؟قال يقولون  : ، وأشد هلا طلباً وأعظم فيها رغبة، قال       أم رأوها كانوا يكونوا أشد عليها حرصاً      

: فيقولون: فكيف لو رأوها؟قال  : فيقول: ال واهللا يا رب ما رأوها، قال      : فهل رأوها؟قال فيقولون  : فيقول: النار، قال 
فيقول ملـك مـن     :  قال أشهدكم أين قد غفرت هلم،    : فيقول: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد هلا خمافة، قال         

  . )٤ (متفق عليه"هم اجللساء ال يشقى م جليسهم: فيهم فالن ليس منهم إمنا جاء حلاجة؟قال: املالئكة
   :الشرح

ذكر اهللا عز وجل من أفضل األعمال اليت تقرب إىل اهللا وتكفر الذنوب وترفع الدرجات، وجمالس الذكر هـي                   
  . يح والتهليل واالستغفار، حيبها اهللا وحتضرها املالئكة وتترتل فيها الرمحةجمالس قراءة القرآن ومدارسة العلم والتسب

   :الفوائد
  . فضل الذكر ومرتلته وأنه من أفضل األعمال  -
  . أن الذكر سبب ملغفرة الذنوب -
  . بركة اجلليس الصاحل  -

                                                           
 .األذكار للنووي،والوابل الصيب البن القيم: انظر )1(
 .٢٧٠٠ م )2(
 .)٦٤٠٧ (١١/٢٠٨ خ)3(
 .٢٦٨٩، م )٦٤٠٨ (١١/٢٠٨ خ)4(
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  فضل الذكر فضل الذكر 
  . )٢ (} فَاذْكُروِني أَذْكُركُم {: ، وقال)١ (} أَكْبر اللَِّه  ولَِذكْر{: قال اهللا تعاىل

أنا عند ظن عبـدي يب      :  يقول اهللا تعاىل     ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
 متفق عليـه  "وأنا معه إذا ذكرين، فإذا ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم                   

)٣( .  
أال أنبئكم خبري أعمالكم، وأزكاهـا      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : رداء رضي اهللا عنه قال    وعن أيب الد  

عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا                  
  . )٤ (أخرجه الترمذي"اىلذكر اهللا تع: بلى يا رسول اهللا، قال: أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟قالوا

وما املفردون  :  سبق املفردون، قالوا   ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       قال: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
  . )٥ (أخرجه مسلم" كثرياً والذاكراتالذاكرون اهللا: يا رسول اهللا؟قال

   :الشرح
 األعمال وأحبها إىل اهللا، وعد اهللا عليـه بـالثواب           ذكر اهللا فضله عظيم وثوابه جزيل، واملداومة عليه من أفضل         

  العظيم، وأخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن املكثرين منه هم السابقون
   :الفوائد

  . فضل الذكر وعظم ثوابه -
  . أنه سبب للذكر احلسن من اهللا يف املأل األعلى  -
  . أنه سبب للسبق يوم القيامة -
  

                                                           
 .٤٥: سورة العنكبوت،آية)1(
 .١٥٢: سورة البقرة،آية)2(
 .٢٦٧٥، م )٧٤٠٥ (٣٨٤: ١٣  خ)3(
 .٢٦٢٩، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٣٧٧ ت )4(
 .٢٦٧٦ م )5(
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  من أذكار الصباح واملساءمن أذكار الصباح واملساء
 مـن  تكُن والَ ِبالْغدو واآلصاِل الْقَوِل ِمن الْجهِر ودونَ وِخيفَةً تضرعاً نفِْسك ربك ِفي  واذْكُر{: قال اهللا تعاىل

اِفِلنيمجع أصيل وهو ما بني العصر واملغرب: هو أول النهار، واآلصال: الغدو. ()١ (} الْغ .(  
يا رسول اهللا ما لقيت مـن       : "جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال         :  عنه قال  عن أيب هريرة رضي اهللا    

أخرجـه  "أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، مل تضرك         : لو قلت حني أمسيت   : قال!عقرب لدغتين البارحة  
  . )٢ (مسلم

 عبد يقول يف صباح كـل يـوم         ما من : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال: عن عثمان رضي اهللا عنه قال     
 – ثالث مرات –بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم  : ومساء كل ليلة  
  . )٣ (رواه أبو داود" إال مل يضره شيء

 أحـد   قـل هـو اهللا    : اقرأ: "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : عن عبد اهللا بن خبيب رضي اهللا عنه قال        
  . )٤ (رواه أبو داود والترمذي"واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء

أمسينا وأمسى امللـك هللا،     : "كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال         : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
د وهو على كل شيء قدير، اللهم إين أسألك خـري           واحلمد هللا وال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلم             

هذه الليلة وخري ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إين أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب،                
أخرجـه  . . . " أصبحنا وأصبح امللك هللا : "؛وإذا أصبح قال"اللهم إين أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب  

  . )٥ (مسلم
اللهم أنت ريب ال إلـه إال       : سيد االستغفار : عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي                ) وأنا عبدك (أنت، خلقتين   
ن قاهلا حني ميسي فمات من ليلته، دخل اجلنة، ومن قاهلا حني            وأبوء بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، م          

  . )٦ (أخرجه البخاري"يصبح فمات من يومه دخل اجلنة

                                                           
 .٢٠٥: سورة األعراف،آية)1(
 .٢٧٠٩ م )2(
 .٢٢تحفة ص ، وقال حسن صحيح غريب،وصححه ابن باز يف ال٣٣٨٨، ت ٥٠٨٨ ج )3(
 .٢٠، وقال حسن صحيح،وحسنه ابن باز يف التحفة ص ٣٥٧٥، ت ٥٠٨٢ د )4(
 .٢٧٢٣ م )5(
 .)٦٣٠٦ (١١/٩٧ خ )6(
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   :الشرح
هذه بعض األذكار اليت كان الرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيافظ عليها ويرشد أصـحابه للمحافظـة                   

  .  من كل سوٍء بإذن اهللاعليها صباحاً ومساًء، واملداومة عليها حتفظ املسلم
   :الفوائد

  . فضل هذه األذكار واستحباب املداومة عليها ملا فيها من النفع الدنيوي واألخروي  -
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  فضل التسبيحفضل التسبيح
 من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،           ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائـة حـسنة                   له امللك وله احلمد وهو      
حرزاً من  عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له             وحميت عنه مائة سيئة وكانت له عدل        

ال سـبحان اهللا    الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك، ومن ق                   
  . )١ (أخرجه مسلم" وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر

:  من قال حني يصبح وحني ميـسي       ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
أخرجـه  "حد قال مثلما قال أو زاد عليه      سبحان اهللا وحبمده مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أ               

  . )٢ (مسلم
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان      ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

  . )٣ (متفق عليه"سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم: يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن
سبحان اهللا، واحلمد هللا،    :  ألن أقول  ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       قال: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

  . )٤ (أخرجه مسلم"وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، أحب إيلَّ مما طلعت عليه الشمس
مـا اصـطفى اهللا   : أي الكالم أفـضل؟قال : "عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل    

  . )٥ (أخرجه مسلم" سبحان اهللا وحبمده– أو لعباده –كته ملالئ
   :الشرح

بوب حمتسبيح اهللا هو ترتيهه وتقديسه عما ال يليق به، وهو من أفضل الذكر، خفيف على اللسان فليس فيه كلفة                    
  . إىل اهللا، وهو سبب ملغفرة الذنوب

   :الفوائد
  . فضل التسبيح وحمبة اهللا له -
  . )١ (وبأنه سبب ملغفرة الذن -
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  . أن التسبيح أفضل كالم البشر  -
  فضل إنظار املعسرفضل إنظار املعسر

تلقت املالئكة روح رجل ممـن كـان        : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال     
عـسر  كنت أداين الناس فآمر فتياين أن ينظروا امل       : تذكر، قال : ال، قالوا : أعملت من اخلري شيئاً؟قال   : قبلكم، فقالوا 

  . )٢ (أخرجه مسلم" جتوزوا عنه: قال اهللا عز وجل: ويتجوزوا عن املوسر، قال
:  كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه       ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٣( أخرجه مسلم"إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل اهللا يتجاوز عنا، فلقي اهللا فتجاوز عنه

: إين معـسر، فقـال    : مث وجده، فقال  ) اختفى عنه : أي(عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه طلب غرمياً له فتوارى            
من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة         : "فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        : هللا، قال آ: هللا؟قالآ

  . )٤ (أخرجه مسلم" فلينفس عن معسر أو يضع عنه
   :لشرحا

إنظار املعسر أو التجاوز عنه من األعمال اليت حيبها اهللا ملا فيها من التيسري على الناس وتفريج كربام، ولذلك 
  . كان جزاء من فعل ذلك عند اهللا أن يتجاوز عنه وينجيه من كرب يوم القيامة

   :الفوائد
  . استحباب إنظار املعسر أو التجاوز عنه -
  . ربات يوم القيامةأنه سبب للنجاة من ك -
  . أنه سبب لتجاوز اهللا عن العبد -
  

                                                                                                                                                                                                                       
 . قيدا أحاديث أخر بالصغائر)1(
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  الربا والتحذير منهالربا والتحذير منه
 قَالُواْ ِبأَنهم ذَِلك الْمس ِمن الشيطَانُ الَِّذي يتخبطُه يقُوم كَما ِإالَّ يقُومونَ الَ الربا يأْكُلُونَ  الَِّذين{: قال اهللا تعاىل

 ومـن  اللِّه ِإلَى وأَمره سلَف ما فَلَه فَانتهى ربِه موِعظَةٌ من جاءه فَمن الربا وحرم الْبيع اللّه وأَحلَّ الربا ثْلُالْبيع ِم ِإنما
لَـِئكفَأُو ادع ابحاِر أَصالن ما هونَ ِفيهاِلدخ } {اللّه قحما يبِب الْرريقَاِت يودالص اللّهالَ و ِحبأَِثيٍم كَفَّاٍر كُلَّ ي{ 

 تفْعلُواْ فَـأْذَنواْ  لَّم فَِإن} { مؤِمِنني كُنتم ِإن الربا ِمن بِقي ما اللّه وذَرواْ اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها  يا{: وقال تعاىل. )١(
  . )٢ (} ِلِهورسو اللِّه من ِبحرٍب

يا رسول اهللا وما    : اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا   : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتـويل يـوم           الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال        : هن؟قال
: ، ومعىن املوبقات)٣ (متفق عليه" وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت)  لقاء الكفارأي الفرار من اجليش عند   (الزحف  
  . املهلكات

  . )٤ (أخرجه مسلم" لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكله: "عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
   :الشرح

وآذن من أصر عليه باحلرب من اهللا ورسوله، وذلك         الربا كبرية من كبائر الذنوب املهلكة، توعد اهللا عليه بالنار           
  . ملا فيه من الظلم واستغالل حاجة ذوي احلاجة والفقراء، فلذلك لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املرابني

   :الفوائد
  . تغليظ حترمي الربا، وأنه من الكبائر املهلكة -
  . هأنه ممحوق الربكة، وآكله املصر عليه حمارب هللا ورسول -
  . أن املرابني ملعونون على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
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  وجوب احلذر من كفر نعمة اهللاوجوب احلذر من كفر نعمة اهللا
 ِبالْعصبِة أُوِلي لَتنوُء مفَاِتحه ِإنَّ ما الْكُنوِز ِمن وآتيناه فَبغى علَيِهم موسى قَوِم ِمن كَانَ قَارونَ  ِإنَّ{: قال اهللا تعاىل

 ِمن تنس نِصيبك وال اآلِخرةَ الدار اللَّه آتاك ِفيما  وابتِغ{{الْفَِرِحني  يِحب ال اللَّه ِإنَّ تفْرح ال قَومه لَه قَالَ ِإذْ الْقُوِة
 علَى أُوِتيته ِإنما قَالَ{{الْمفِْسِدين  يِحب ال اللَّه نَِّإ اَألرِض ِفي الْفَساد تبِغ ِإلَيك وال اللَّه أَحسن كَما وأَحِسن الدنيا
 ذُنوِبِهم عن يسأَلُ جمعا وال وأَكْثَر قُوةً ِمنه أَشد هو من القُروِن ِمن قَبِلِه أَهلَك ِمن قَد اللَّه أَنَّ يعلَم أَولَم ِعنِدي ِعلٍْم

 لَـذُو  ِإنه قَارونُ أُوِتي ما لَنا ِمثْلَ لَيت يا الدنيا الْحياةَ يِريدونَ الَِّذين قَالَ ِزينِتِه قَوِمِه ِفي علَى فَخرج {} الْمجِرمونَ
 {{الصاِبرونَ  ِإالَّ يلَقَّاها وال صاِلحا لَآمن وعِم لِّمن خير اللَِّه ثَواب ويلَكُم الِْعلْم أُوتوا وقَالَ الَِّذين {{عِظيٍم  حظٍّ

تمنوا  الَِّذين وأَصبح {{املُنتِصِرين  ِمن كَانَ وما دوِن اللَِّه ِمن ينصرونه ِفئٍَة ِمن لَه كَانَ فَما اَألرض وِبداِرِه فَخسفْنا ِبِه
هكَانِس مقُولُونَ ِباَألمكَ ييأَنَّو طُ اللَّهسبي قزاء الرشن يِلم اِدِه ِمنِعب قِْدريال وأَن لَو نم ا اللَّهنلَيع فسلَخ هكَأَنيا وِبن 
  . )١ (}ِللْمتِقني والْعاِقبةُ فَسادا وال اَألرِض ِفي علُوا يِريدونَ ال نجعلُها ِللَِّذين اآلِخرةُ الدار ِتلْك {{الْكَاِفرونَ  يفِْلح ال

   :الشرح
قارون رجل آتاه اهللا أمواالً عظيمة، لكنه مل يشكر هللا ويعترف بفضله بل كان يدعي أنه مجعها بعلمـه وقوتـه،                    

  . فكان خيتال ويتكرب على الناس ا، فعاقبه اهللا بأن خسف به وبداره األرض عقوبة له وليكون عربة ملن خلفه
   :لفوائدا

  . وجوب شكر النعم واحلذر من كفرها  -
  احلذر من االغترار بالنعم الدنيوية -
  . إن نعمة اهللا إذا مل يصحبها شكر انقلبت بالء ونقمة على صاحبها  -
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  زكاة الغنم السائمةزكاة الغنم السائمة
 الرحيم، هذه   بسم اهللا الرمحن  : "عن أنس أن أبا بكر رضي اهللا عنهما كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين               

فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني، واليت أمر اهللا ا رسوله، فمن سئلها مـن                     
يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوا من الغنم من كـل            : املسلمني على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعط        

، فإذا بلغت سـتاً     )وهي ما مت هلا سنة    (ثالثني ففيها بنت خماض أنثى      مخس شاة إذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخس و        
، فإذا بلغت ستاً وأربعني إىل ستني ففيها حقة         )وهي ما مت هلا سنتان    (وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى         

وهي ما مت هلـا     (ة  فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذع        ) وهي ما مت هلا ثالث سنني     (طروقة اجلمل   
فإذا بلغت يعين ستاً وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عـشرين ومائـة                   ) أربع سنني 

ففيها حقتان طروقتا اجلمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة، ومن مل                    
دقة إال أن يشاء را فإذا بلغت مخساً من اإلبل ففيها شاة، ويف صدقة الغنم               يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها ص        

إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائـة إىل              ) اليت ترعى يف املرعى   : أي(يف سائمتها   
الث مائة ففي كـل مائـة       مائتني شاتان، فإن زادت على مائتني إىل ثالث مائة ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ث               

شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رـا، وال خيـرج مـن        
: أي(ويف الرقة . شاء املصدق، وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع  الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيساً إال ما        

  . )١ (أخرجه البخاري"ال تسعني ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء راربع العشر فإن مل تكن إ) الفضة
   :الشرح

 له، وبني الرسول ء تطهرياً للمال وإمنا   - وهي اليت ترعى طوال السنة أو أكثرها       -فرض اهللا الزكاة يف الغنم السائمة     
  . صلى اهللا عليه وسلم شروط وجوا وأنصبتها 

   :الفوائد
  .  السائمة إذا بلغت أربعني رأساً وجوب الزكاة يف الغنم-
  . إذا كانت أربعني إىل مائة وعشرين ففيها شاة -
  . إذا كانت مائة وإحدى وعشرين إىل مائتني ففيها شاتان -
  . إذا بلغت مائتني وواحد إىل ثالمثائٍة ففيها ثالث شياه، مث يف كل مائة شاة -
  .  أنه ال جيوز إخراج اهلرمة وال املعيبة يف الزكاة-
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  زكاة اإلبلزكاة اإلبل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذه     : "عن أنس أن أبا بكر رضي اهللا عنهما كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين               
فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا على املسلمني، واليت أمر اهللا ا رسوله، فمن سئلها من املسلمني على وجههـا                    

أربع وعشرين من اإلبل فما دوا، من الغنم من كل مخس شاة، فإذا بلغـت               يف  : فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعط     
، فإذا بلغت ستاً وأربعني إىل سـتني        )وهي ما مت هلا سنتان    (مخساً وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض أنثى          

 بنتا لبون، فإذا بلغت     ، فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني ففيها       )وهي ما مت هلا أربع سنني     (ففيها حقة طروقة الفحل     
إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنـت                   

ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة، فإذا             . لبون ويف كل مخسني من اإلبل ففيها شاة       
 شاتان، فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة ففيها ثالث، فإذا زادت على ثالمثائة              زادت على عشرين ومائة إىل مائتني     

ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رـا، وال                      
ويف . رق وال يفرق بني جمتمع    خيرج من الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس إال ما شاء املصدق، وال جيمع بني متف                

  . )١ (أخرجه البخاري"ربع العشر فإن مل يكن إال تسعني ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء را) الفضة: أي(الرقة 
   :الشرح

فرض اهللا الزكاة يف السائمة من اإلبل وهي ما كانت ترعى بنفسها وكانت معدة للدر والنسل، وحدد الرسـول          
  يف هذا احلديث نصاب اإلبل وشروط وجوا وما يشترط يف املخرج منهاصلى اهللا عليه وسلم 

   :الفوائد
  . وجوب الزكاة يف سائمة اإلبل -
  . يف كل مخٍس من اإلبل شاة، فإذا بلغت مخساً وعشرين ففيها بنت خماض -
  . إذا بلغت ستا وثالثني إىل مخٍس وأربعني ففيها بنت لبوٍن -
  . ستني ففيها حقة إذا بلغت ستا وأربعني إىل -
  .  إىل مخٍس وسبعني ففيها جذعةنيإذا بلغت إحدى وست -
  .  إذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون-
  .  إذا بلغت إحدى وتسعني إىل مائة وعشرين ففيها حقتان-
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  . ما زاد على ذلك ففي كل أربعني بنت لبوٍن ويف كل مخسني حقة -
  

  إمث منع الزكاةإمث منع الزكاة
ذهب وال فـضة ال     صاحب    ما من  ”:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قاليرة رضي اهللا عنه     عن أيب هر  

يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ـا جنبـه                       
لعباد فريى سبيله إما إىل اجلنة      وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضى بني ا               

 ومن حقها حلبها يوم وردها      –وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها        : يا رسول اهللا فاإلبل؟قال   : وإما إىل النار، قيل   
 أوفر ما كانت ال يفقد منها فصيالً واحداً         )∗(أرض مستوية واسعة  : أي( إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر           –

ا وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سـنة، حـىت        تطؤه بأخفافه 
وال صاحب بقر وال    : يا رسول اهللا فالبقر والغنم؟قال    : قيل. يقضى بني العباد، فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار          

ملتوية : أي(قاع قرقر ال يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء          غنم ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا ب            
 تنطحـه بقروـا وتطـؤه       )∗ ()اليت انكسر قرا  : أي( وال غصباء    )∗ ()اليت ال قرن هلا   : أي( وال جلحاء    )∗ ()القرنني

د، فـريى   بأضالفها، كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العبا                  
  . )١(احلديث، أخرجه مسلم. . " سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 

   :الشرح
الزكاة من أركان اإلسالم العظيمة، قرا اهللا بالصالة يف كثٍري من املواضع يف القرآن، ومنعها من كبائر الـذنوب                   

  . اليت توعد عليها اهللا ورسوله بالعذاب األليم
   :الفوائد

  . ة من الكبائرأن منع الزكا -
  . شدة عقوبة من فعل ذلك -

                                                           
  .٧/٦٩ شرح النووي ∗
  .٧/٦٩ شرح النووي ∗
  .٧/٦٩ شرح النووي ∗
  .٧/٦٩ شرح النووي ∗
 .٩٨٧م  )1(
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٢٩٦

  فضل صوم رمضانفضل صوم رمضان
كل عمل ابـن آدم لـه إال        : قال اهللا ” :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

الصيام فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحـد أو                      
والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك، للصائم فرحتـان                . إين صائم : اتله فليقل ق

  . )١(أخرجه البخاري"إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه: يفرحهما
باً غفر لـه مـا     من قام ليلة القدر إمياناً واحتسا     : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

  . )٢(أخرجه البخاري" تقدم من ذنبه
   :الشرح

شرع اهللا الصوم واختصه بنفسه من سائر العبادات تشريفاً له، ووعد عليه باألجر اجلزيل، وجعل صوم رمـضان                  
  . سبباً ملغفرة الذنوب

   :الفوائد
  . فضل صوم رمضان -
  . عظم ثوابه -
  . فرة الذنوب املتقدمةأن صوم رمضان إمياناً واحتساباً سبب ملغ -
  

                                                           
 ) .١٩٠٤ (٤/١١٨خ )1(
 ).١٩٠١ (٤/١١٥خ )2(
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٢٩٧

  النهي عن تقدم رمضان بالصوم النهي عن تقدم رمضان بالصوم 
  وما يقال عند رؤية اهلاللوما يقال عند رؤية اهلالل

ال يتقدمن أحدكم رمـضان بـصوم يـوم أو          : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )١(متفق عليه" يومني، إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن     ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال ي اهللا عنه  وعن أيب هريرة رض   
  . )٢(أخرجه البخاري"غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني

) يعين الـنيب  (من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم            : عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(أخرجه الترمذي. صلى اهللا عليه وسلم

اللهم أهله علينـا    : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل قال          "عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه         
  . )٤(أخرجه الترمذي"باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم، ريب وربك اهللا، هالل رشد وخري

   :الشرح
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أن يصام قبله علـى سـبيل               صوم رمضان عبادة وقتها اهللا بوقٍت حمدٍد،        

  . التنطع يوم أو يومان، ملا يف ذلك من الغلو وتعدي حدود اهللا
   :الفوائد

  . حترمي تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني، إال ملن وافق عادة صوم -
  . أن الصوم معلق برؤية اهلالل أو إكمال شعبان ثالثني يوماً -
  . اب قول الذكر الوارد عند رؤية اهلاللاستحب -
  

                                                           
 .١٨٠٢، م )١٩١٤ (٤/١٢٧خ )1(
 ) .١٩٠٩ (٤/١١٩خ )2(
 .، وقال حديث حسن صحيح٦٨٦ت  )3(
)4( ٣٤٥١.  
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٢٩٨

  فضل العمرة يف رمضانفضل العمرة يف رمضان
العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج       ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(متفق عليه"املربور ليس له جزاٌء إىل اجلنة
ما منعك أن حتجي : " صلى اهللا عليه وسلم المرأة من األنصارقال رسول اهللا: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

: أي(فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً ننضح عليـه             ) بعريان: أي(كان لنا ناضحان    : قالت"معنا؟
  . )٢(متفق عليه" فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة: "، قال)نستقي به
   :الشرح

عبادات العظيمة، رغب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرب أا من مكفرات الـذنوب، وإذا                 العمرة من ال  
أديت يف رمضان فإا تكون يف وقٍت فاضٍل فيتضاعف أجرها وفضلها، حبيث تكون كاحلجة، وذلك يف أي يومٍ من                   

  . رمضان وال خيتص هذا الفضل بالعشر األواخر منه
   :الفوائد

  . فضل العمرة -
  . فضل العمرة يف رمضان، وأا تعدل حجة -
  

                                                           
  .١٣٤٩،م )١٧٧٣ (٣/٥٩٧خ )1(
  .١٢٥٨، م )١٧٨٢ (٣/٦٠٣خ )2(
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٢٩٩

  صوم التطوعصوم التطوع
من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شـوال         : "عن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(أخرجه مسلم"كان كصيام الدهر
ذلـك يـوم    : " االثنني، فقال  عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن صوم يوم                

  . )٢(أخرجه مسلم"ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه
تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس     ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٣(أخرجه الترمذي"فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
أخرجـه  "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتحرى صوم االثنني واخلميس          : "تعن عائشة رضي اهللا عنها قال     

  . )٤(الترمذي
صيام ثالثة أيام من كل شـهر،       : "أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثالث      : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )٥(متفق عليه"وركعىت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام

صوم ثالثة أيام من كل شهر      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عنهما قال  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا      
  . )٦(متفق عليه"يعدل صوم الدهر كله

   :الشرح
الصوم من أفضل العبادات، ومن رمحة اهللا وفضله أنه مل جيعله حمدداً معٍني بل شرعه لعباده تطوعاً يف كل وقٍت،                    

  . م وجعلها مومساً للتزود من الطاعاتوخص أوقاتاً معينة مبزيد فضٍل يف الصو
   :الفوائد

  . فضل صيام الست من شوال، وأا مع رمضان تعدل صيام الدهر  -
  . ثنني واخلميسفضل صوم يوم اال -
  . من كل شهٍر، وأا كصيام الدهرأيام استحباب صيام ثالثة  -

                                                           
  .١١٦٤م  )1(
 ) .١٩٧ (١١٦٢م  )2(
  .٧٤٧ت  )3(
  .٧٤٥ت  )4(
  .٧٢١، م )١٩٨١ (٤/٢٢٦خ )5(
  .١١٥٩ م ،… ٤/خ )6(
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٣٠٠

  
  من أحكام صوم التطوعمن أحكام صوم التطوع

ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال يوماً قبله أو يومـاً           : " اهللا يقول  مسعت رسول : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
  . )١(أخرجه البخاري"بعده

ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بـني        ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )٢(أخرجه مسلم"م يصومه أحدكمالليايل، وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام، إال أن يكون يف صو

يـوم  : هذان يومان ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيامهما          : "عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(أخرجه البخاري)"عيد األضحى: يعين(فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر تأكلون فيه نسككم 

أخرجـه  "ام التشريق أن يصمن إال ملـن مل جيـد اهلـدي           مل يرخص يف أي   : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . )٤(البخاري
   :الشرح

  . يشرع الصوم يف مجيع األيام، ما عدا أياماً استثناها، أو ى عن إفرادها الشارع حلكٍم عظيمٍة
   :الفوائد

  . النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصوم إال إن وافق عادة صوٍم -
  . أيام التشريقالنهي عن صوم يومي العيدين و -
  

                                                           
 ) .١٩٨٥ (٤/٢٣٢خ )1(
  .١١٤٤م  )2(
 ) .١٩٩٠ (٤/٢٣٨خ )3(
 ) .١٩٩٨ (٤/٢٤٣خ )4(
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٣٠١

  فضل قراءة القرآنفضل قراءة القرآن
أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهلـه أن        ” :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          قال: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

فثالث آيات يقرأ ن أحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات            : نعم، قال : جيد فيه ثالث خلفات عظام مسان؟قلنا     
  . )١(أخرجه مسلم" عظام مسان

من قرأ حرفاً من كتـاب اهللا       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
أخرجـه  "امل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حـرف         : فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول       

  . )٢(الترمذي
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بـه مـع         : "ى اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا صل   : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  . )٣(أخرجه مسلم"السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
   :الشرح

القرآن كالم اهللا وقراءته أفضل الذكر، جعل اهللا ثواب قراءته كل حرٍف حبسنٍة، وجعل يف قراءته يف مرتلة الكرام                   
  .  اجلنة، ومن شقت عليه القراءة فله أجر على القراءة وأجر على املشقةيف

   :الفوائد
  . فضل قراءة القرآن -
  . أن قراءة كل حرٍف حبسنٍة -
  . أن املاهر يف قراءته مع السفرة الكرام يف اجلنة -
  . أن من شقت علية القراءة فله أجران -
  

                                                           
  .٨٠٢م  )1(
  .١٥٨وصححه األلباين يف ختريج الطحاوية رقم .حسن صحيح غريب:  وقال٢٩١٠ت  )2(
  .٧٩٨م  )3(
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٣٠٢

  فضل سوريت البقرة وآل عمرانفضل سوريت البقرة وآل عمران
ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر       ” :رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          عن أيب هريرة    

  . )١(أخرجه مسلم"من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
اقرؤوا القرآن فإنه يـأيت     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال       

 أو –ة شفيعاً ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإما تأتيان يوم القيامة كأما غمامتان    يوم القيام 
 أو كأما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاما، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخـذها بركـة                  –كأما غيايتان   

  . )٢(مأخرجه مسل)"السحرة: أي(وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة 
من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة         : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(أخرجه البخاري"كفتاه
   :الشرح

                ا، ووعـد   مسورتا البقرة وآل عمران من سور القرآن العظيمة اليت رغب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قراء
  . ر العظيم، وأخرب مبا يف قراءما من اخلري يف الدنيا واآلخرةعلى ذلك باألج

   :الفوائد
  . فضل سوريت البقرة وآل عمران -
  . أما حتاجان عن صاحبهما يوم القيامة -
  . أن قراءة سورة البقرة تطرد الشياطني من البيت -
  . فضل اآليتني األخريتني من سورة البقرة -
  

                                                           
  .٧٨٠م  )1(
  .٨٠٤م  )2(
 ) .٥٠٠٩ (٩/٥٥خ )3(
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٣٠٣

  ملظلومنيملظلومنياحلث على نصر الضعفاء وااحلث على نصر الضعفاء وا
انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً، قالوا يـا        : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       

  . )١(أخرجه البخاري"تأخذ فوق يديه: رسول اهللا، هذا ننصره مظلوماً فيكف ننصره ظاملاً؟قال
لينصر الرجل أخاه ظاملاً أو مظلوماً، إن كان        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )٢(أخرجه مسلم"ظاملاً فلينهه وإن كان مظلوماً فلينصره
ما من امريء خيذل أمرأ مسلماً      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال          

له اهللا يف موطن حيب فيه نصرته، وما من أحد ينـصر            يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذ           
أخرجه أبـو   "مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته                  

  . )٣(داود
   :الشرح

لة الظلـم   املظلوم والوقوف معه ضد ظامله، ألن ذلك من إنكار املنكر ومن مساعدة الضعفاء، وإزا             بنصر  أمر اهللا   
  . اليت أمر اهللا ا

   :الفوائد
  . األمر بنصر املظلوم -
  . أن ذلك سبب لنصر اهللا يف مواطن احلاجة -
  . أن خذل املظلوم سبب جللب خذالن اهللا -
  
  

                                                           
 ) .٢٤٤٤ (٥/٩٨خ )1(
  .٢٥٨٤م  )2(
  .٥٦٩٠، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٤٨٤د  )3(
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٣٠٤

  فضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهللافضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهللا
يصبح العباد فيه إال ملكان     ما من يوم    ” :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          قال: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

  . )١(متفق عليه"اللهم أعط ممسكاً تلفاً: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول اآلخر: يرتالن فيقول أحدمها
ما نقصت صدقة من مال، ومـا زاد        ” :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          قال: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

  . )٢(أخرجه مسلم"حد هللا إال رفعه اهللا عز وجلاهللا عبداً بعفو إال عزاً، وما تواضع أ
من تصدق بعدل مترة من كسب طيـب        ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

متفق "وال يقبل اهللا إال الطيب، فإن اهللا يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها، كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل                   
   .)٣(عليه

رجل آتـاه اهللا    : ال حسد إال يف اثنتني    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
  . )٤(متفق عليه" ، ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها)إنفاقه: أي(ماالً فسلطه على هلكته باحلق 

  . )٥ () هاتني اخلصلتنيأي ال ينبغي أن يغبط أحد إال على إحدى: ومعىن ال حسد(
   :الشرح

نفاق يف وجوه اخلري من الطاعات اليت رغب فيها اهللا ورسوله، ملا فيها من النفع العظيم لعباد اهللا، الصدق واإل
وجعلها اهللا سبباً جللب الربكة للمال املنفق منه فهي ال تنقصه، فاهللا سبحانه يتقبل الصدقة من الكسب الطيب 

  .  يوم القيامة حيث جيازيه اوينميها لصاحبها إىل
   :الفوائد

  . فضل الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهللا -
  . أن الصدقة ال تقبل إال من كسب طيب -
  . أن الصدقة سبب لربكة املال ومنائه -
  

                                                           
  .١٠١٦، م )١٤٤٢ (٣/٣٠٤خ )1(
  .٢٥٨٨م  )2(
  .١٠١٤، م )١٤١٠ (٣/٢٧٨خ )3(
  .٨١٦، م )٧٣ (١/١٦٥خ )4(
  .٢١٠رياض الصاحلني  )5(
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٣٠٥

  فضل الصدقةفضل الصدقة
 يفْعـلْ  ومن الناِس بين ِإصالٍَح أَو معروٍف وِبصدقٍَة أَ أَمر من ِإالَّ نجواهم من كَِثٍري ِفي خير الَّ{ : قال اهللا تعاىل

  . )٢ (} يخِلفُه فَهو شيٍء من وما أَنفَقْتم{ : وقال. )١ (} عِظيما أَجرا نؤِتيِه فَسوف اللِّه مرضاِت ذَِلك ابتغاء
: قـال } التكَاثُر أَلْهاكُم{ عليه وسلم وهو يقرأ أتيت النيب صلى اهللا: عن عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه قال

وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تـصدقت                 : مايل مايل، قال  : يقول ابن آدم  "
  . )٣(أخرجه مسلم"فأمضيت؟

اسق : مع صوتاً يف سحابة   بينما رجل بفالة فس   : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
قـد  ) مـسيل املـاء   : أي(حديقة فالن، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة، فإذا شرجة من تلك الـشراج                
: يا عبد اهللا ما امسك؟قـال     : استوعبت ذلك املاء كله، فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته فقال              

إين مسعت صـوتاً يف الـسحاب       : يا عبد اهللا مل تسألين عن امسي؟فقال      : فقال له فالن لالسم الذي مسع يف السحابة،       
أما إذ قلت هذا فإين أنظر إىل ما خيرج منـها           : الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن المسك، فما تصنع فيها؟قال          

  . )٤(أخرجه مسلم"فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيايل ثلثه وأرد فيها ثلثه
   :الشرح

كلها فهي بركة للمال وسبب للرزق، وما ينفقه اإلنسان فيها هو ماله احلقيقي؛ألنه جيده يوم القيامة                الصدقة خري   
  . أحوج ما يكون إليه

   :الفوائد
  . فضل الصدقة -
  . أا سبب لنماء املال ونزول الربكة فيه -
  . أن ما تصدق به املسلم هو ماله الذي يبقى له -
  

                                                           
  .١١٤:سورة النساء،آية )1(
  .٣٩:سورة سبأ،آية )2(
  .٢٩٥٨م  )3(
  .١٩٨٤م  )4(
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٣٠٦

  فضل الصدقة فضل الصدقة 
  . )١ (} خيٍر فَألنفُِسكُم ِمن تنِفقُواْ وما { :قال اهللا تعاىل 

كل امرئ يف ظل صـدقته      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(أخرجه أمحد"حىت يفصل بني الناس

متفـق  "النار ولو بـشق متـرة     اتقوا  : "عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              
  . )٣(عليه

إذا مات اإلنسان انقطع عملـه إال مـن         ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٤(أخرجه مسلم"إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث
   :الشرح

ن النار والنجاة من أهوال يوم القيامة، وهي مما يستمر أجره لـصاحبه             الصدقة يف سبيل اهللا من أسباب الوقاية م       
  . حىت بعد موته

   :الفوائد
  . أن الصدقة سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة -
  . أا سبب للنجاة من النار، ولو قلت -
  . أا مما يستمر أجره حىت بعد موت صاحبها -

  

                                                           
  .٢٧٢:،آيةسورة البقرة )1(
  .٤٥١٠، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٧٣٠٢حم  )2(
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٣٠٧

  خري الصدقةخري الصدقة
  . )١(أخرجه البخاري"خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن، وابدأ مبن تعول: "العن أيب هريرة رضي اهللا عنه ق

يا رسول اهللا أي الصدقة     : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
: احللقوم قلـت  أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل الغىن، وال متهل حىت إذا بلغت               : أعظم أجراً؟قال 

  . )٢(أخرجه البخاري"لفالن كذا ولفالن كذا، وقد كان لفالن
الصدقة على املسكني صدقة، وهي علـى ذي        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن سلمان بن عامر قال    
  . )٣(أخرجه أمحد"الرحم ثنتان صدقة وصلة

   :الشرح
حة اإلنسان وليس عند حلول املوت، والصدقة علـى         الصدقة خري كلها، وخريها ما كان عن غىن، ويف حال ص          

  ذي الرحم الفقري خري منها على غريه؛ألا يف حق القريب صدقة وصلة رحٍم
   :الفوائد

  . أن الصدقة على األقارب احملتاجني أفضل منها على غريهم -
  . قرأن خري الصدقة ما تصدق به اإلنسان يف حال صحته ورجائه لطول احلياة وخوفه من الف -

                                                           
 ).١٤٢٦ (٣/٢٩٤خ )1(
 ) .١٤١٩ (٣/٢٨٤خ )2(
  .١/٦٠٤وصححه األلباين يف املشكاة . حسن: وقال٦٥٨، ت ١٧٨٤٠حم  )3(
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٣٠٨

  فضل إخفاء الصدقةفضل إخفاء الصدقة
  . )١ (} لُّكُم خير الْفُقَراء فَهو وتؤتوها تخفُوها وِإن ِهي فَِنِعما تبدواْ الصدقَاِت  ِإن{: قال اهللا تعاىل

: سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلـه          : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليـه،                    

إين أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق          : ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال      
  . )٢ (يهمتفق عل"ميينه، ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه

   :الشرح
إخفاء الصدقة يبعد املتصدق عن الرياء ويساعد على إخالص النية هللا فيها، وفيه ستر على املسلم املتصدق عليه، 

صلى اهللا عليه وسلم من بالغ يف إخفاء  وحفظ لكرامته بعدم إذالله أمام الناس، فلذلك رغب اهللا فيها ووعد الرسول
  . صدقته باألجر العظيم يوم القيامة

   :الفوائد
  . أن إخفاء الصدقة خري من إظهارها -
  . فضل إخفائها وأن اهللا يظل من أخفى صدقته يف ظل عرشه يوم القيامة -
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٣٠٩

  مشروعية إظهار الصدقة للمصلحةمشروعية إظهار الصدقة للمصلحة
فجاء قوم حفـاة    : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صدر النهار، قال           : "عن جرير رضي اهللا عنه قال     

: أي( فتمعر وجه رسـول اهللا       – بل كلهم من مضر      –لنمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر        عراة جمتايب ا  
 ربكُم اتقُواْ الناس أَيها  يا{: ملا رأى م من الفاقة، فدخل مث خرج فأمر بالالً فأذن وأقام فصلى مث خطب فقال) تغري
 تـساءلُونَ ِبـهِ   الَِّذي اللّه واتقُواْ وِنساء كَِثريا ِرجاالً ِمنهما وبثَّ ِمنها زوجها لَقوخ واِحدٍة نفٍْس من خلَقَكُم الَِّذي

امحاَألرِإنَّ و كَانَ اللّه كُملَيا عِقيبا{: واآلية اليت يف احلشر }  را يهأَي وا الَِّذيننقُوا آمات فْ اللَّهن نظُرلْتوا سم  تمقَـد 
تصدق رجل من من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره من صاع متره } تعملُونَ ِبما خِبري اللَّه ِإنَّ اللَّه واتقُوا ِلغٍد

مث :  قـال  – بل قد عجزت     –فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها          : ولو بشق مترة، قال   : حىت قال 
 رأيت كومني من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبـه                   تتابع الناس حىت  

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من غـري أن                : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مل ا من بعده من غـري أن        ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من ع               

  . )١ (أخرجه مسلم"ينقص من أوزارهم شيء
   :الشرح

إخفاء الصدقة خري من إظهارها ملا فيه من البعد عن الرياء والستر على املتصدق عليه، لكن قد يكون هناك مـا                     
  جيعل إظهارها أفضل ملا يكون فيه من املصلحة مثل حث الناس على التصدق

   :الفوائد
  . إظهار الصدقة للمصلحةمشروعية  -
  . ياء بل من القدوة يف اخلريرمن الليس أن ذلك  -
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٣١٠

  النهي عن السؤالالنهي عن السؤال
  وجواز األخذ بغري سؤال وبسخاوة نفسوجواز األخذ بغري سؤال وبسخاوة نفس

ما يزال الرجل يسأل الناس حىت يـأيت  : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال   
  . )١ (أخرجه البخاري" ميوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حل

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث            : "حزام رضي اهللا عنه قال     بن   عن حكيم   
يا حكيم، إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومـن أخـذه                  : سألته فأعطاين، مث قال   

  . )٢ (أخرجه البخاري"أكل وال يشبع، اليد العليا خري من اليد السفلىبإشراف نفس مل يبارك له فيه، كالذي ي
فقر إليه  أأعطه من هو    : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين العطاء فأقول         : "عن عمر رضي اهللا عنه قال     

أخرجـه  "خذه، إذا جاءك من هذا املال شيء وأنت غري مشرف وال سائل، فخذه، وما ال تتبعه نفسك                : مين، فقال 
  . )٣ (البخاري
   :الشرح

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سؤال الناس من غري حاجٍة ماسٍة ملا فيه من إذالل الـنفس والرغبـة يف                       
الدنيا والتكثر منها، وأخرب أن من اعتاد السؤال يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه شيء من اللحم جزاء له لقلة حيائـه        

  . نيامن سؤال الناس يف الد
   :الفوائد

  . النهي عن سؤال املال من الناس لغري حاجٍة ماسٍة  -
  . جواز أخذ املال ملن أعطيه من غري سؤال -

                                                           
 .١٤٧٤ (٣/٣٣٨ خ)1(
 .)١٤٧٢ (٣/٣٣٥ خ)2(
 .)١٤٧٣ (٣/٣٣٧ خ)3(
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٣١١

  بعض األلفاظ املنهي عنهابعض األلفاظ املنهي عنها
 ال تـسبوا الـدهر، فـإن اهللا هـو           ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال  : ه قال عن أيب هريرة رضي اهللا عن     

  . )١ (أخرجه مسلم"الدهر
ما شـاء   : ما شاء اهللا وشاء فالن، قولوا     : ال تقولوا : "ذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          عن ح 

  . )٢ (أخرجه أمحد"اهللا مث شاء فالن
ال تقولوا ما شاء اهللا ومـا شـاء         : "عن طفيل بن سخربة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              

  . )٣ (أخرجه أمحد"حممد
   :شرحال

فمن ذلك سب الـدهر أو  . ى الشرع عن بعض األلفاظ ملا فيها من سوء األدب مع اهللا أو تسوية غريه به تعاىل               
  . ما شاء اهللا وشاء فالن: أو قول. الزمن عند حلول املصائب؛ألن الدهر ليس هو الفاعل بل الفاعل هو اهللا سبحانه

   :الفوائد
  . النهي عن سب الدهر -
  . ما شاء اهللا مث شاء فالن: ما شاء اهللا وشاء فالن، بل يقال:  النهي عن قول-
  

                                                           
 .٢٢٤٦ م )1(
 .٧٤٠٦، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٣٢٥٧ حم )2(
 .٢٠٦٤٥ حم )3(
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٣١٢

  النهي عن سب الريح وما يقال عند هبواالنهي عن سب الريح وما يقال عند هبوا
ال تسبوا الريح فـإذا رأيـتم مـا         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال       

ا وخري ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح           اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيه         : تكرهون فقولوا 
  . )١ (أخرجه الترمذي"وشر ما فيها وشر ما أمرت به

ال تسبوا الريح فإا مـن روح اهللا         "”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال  :  قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )٢ (أخرجه أمحد"هللا من شرهاتعاىل تأيت بالرمحة والعذاب، ولكن سلوا اهللا من خريها وتعوذوا با

   :الشرح
الرياح والعواصف من خملوقات اهللا يأمرها مبا شاء من الرمحة أو العذاب، ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن                    

  . سبها ألا مأمورة، وأمر بسؤال اهللا من خريها واالستعاذة من شرها
   :الفوائد

  . النهي عن سب الريح -
  . ا اخلري وفيها الشرأا مأمورة وفيه -
  . أن املشروع عند هبوب الريح سؤال اهللا من خريها والتعوذ من شرها-
  

                                                           
 .٧٣١٥، وقال حسن صحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢٢٥٢ ت )1(
 .٧٣١٦امع ، وصححه األلباين يف صحيح اجل٣٨٢٧، جه ٧٤٠٤ حم )2(
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٣١٣

  فرح املؤمن بلقاء ربهفرح املؤمن بلقاء ربه
من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
ولكن املـؤمن   . ليس كذلك : ، أكراهية املوت؟فكلنا نكره املوت؟فقال    يا نيب اهللا  : كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه، فقلت      

إذا بشر برمحة اهللا ورضوانه وجنته أحب لقاء اهللا فأحب اهللا لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب اهللا وسخطه كره لقاء                     
  . )١ (أخرجه مسلم"اهللا فكره اهللا لقاءه

إذا وضعت اجلنازة فاحتملـها     : "لى اهللا عليه وسلم يقول    كان النيب ص  : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       
يا ويلها أين يـذهبون     : قدموين، وإن كانت غري صاحلة قالت ألهلها      : الرجال على أعناقهم، فإن كانت صاحلة قالت      

  . )٢ (أخرجه البخاري"ا؟يسمع صوا كل شيء إال اإلنسان ولو مسع اإلنسان لصعق
   :الشرح

: وتقول جنازته وهي حممولة. بلقاء ربه إذا بشر مبا له من النعيم عنده وحيب لقاء اهللا لذلكيفرح املؤمن عند موته    
  . قدموين قدموين ملا ترجو من رمحة اهللا وفضله

   :الفوائد
  . أن املؤمن يبشر برمحة اهللا عند موته فيحب لقاء اهللا -
  .  الكافر يبشر بعذاب اهللا عند موته فيكره لقاء اهللا-
  .  لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءهأن من أحب-
  . أن كراهة املوت ليست كراهة للقاء اهللا-

  

                                                           
 .٢٦٨٤ م )1(
 .)١٣١٦ (٣/١٨٤ خ)2(
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٣١٤

    ذكر املوت والنهي عن متنيهذكر املوت والنهي عن متنيه
أخرجـه  " أكثروا ذكر هادم اللذات    ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال  :  قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

  . )١ (الترمذي
ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به، فإن        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عنه قال  عن أنس رضي اهللا   
  . )٢ (متفق عليه"اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً يل: كان البد متمنياً فليقل

 ال يتمن أحدكم املوت وال يدع به        ”: م  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل     قال  :  قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )٣ (أخرجه مسلم"من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خرياً

   :الشرح
   لذكر املوت وما بعده أثر يف إصالح النفس، وحثها على التزود ملا أمامها والتقلل من الدنيا، فلذلك حث الرسول                   

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن أن يتمىن املسلم املوت             .  عليه وسلم على اإلكثار من ذكره      صلى اهللا 
بسبب ما يصيبه من املصائب، ألن اإلنسان ال يعلم أيكون اخلري يف موته أم حياته، بل يسأل اهللا أن يقدر له ما فيـه                        

  . اخلري
   :الفوائد

  . استحباب اإلكثار من ذكر املوت-
  . النهي عن متين املوت عند نزول املصائب -
  

                                                           
 .وصححه ابن حبان:، قال احلافظ يف البلوغ١٢١٠حسن غريب،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : وقال٢٣٠٧ ت )1(
 .٢٦٨٠ م ٥٦٧١ خ )2(
 .٢٦٨٢ م )3(
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٣١٥

  ارارضضتتححمن أحكام االمن أحكام اال
لقنـوا موتـاكم ال إلـه إال        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

  . )١ (أخرجه مسلم"اهللا
" ه إال اهللا دخل اجلنـة     من كان آخر كالمه ال إل     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن معاذ بن جبل قال    

  . )٢ (أخرجه أبو داود
ال ميوتن أحدكم إال وهو     : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته بثالث يقول         : عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )٣ (أخرجه مسلم"حيسن باهللا الظن
   :الشرح

الشهادتني أن يدخله اهللا اجلنـة،      التوحيد أمره عظيم، ولذلك كان جزاء من ختم حياته باإلقرار بالتوحيد بذكر             
  . كما أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من شارف على املوت أن حيسن الظن باهللا ويطمع يف رمحته

   :الفوائد
  . فضل الشهادتني -
  . مشروعية تلقني امليت الشهادتني، بأن يذكر ا عند احتضاره-
  . األمر بإحسان الظن باهللا عز وجل -
  
  

                                                           
 .٩١٦ م )1(
 .٦٤٧٩، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣١١٦ د )2(
 .٢٨٧٧ م )3(
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٣١٦

  واتيمواتيماألعمال باخلاألعمال باخل
إن : "حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق املـصدوق          : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        

مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا إليـه               نطفة  أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوماً        
 أم سعيد، مث ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمـل            عمله، وأجله، ورزقه، وشقي   : ملكاً بأربع كلمات، فيكتب   

أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة، وإن الرجـل                     
  . )١ ("نارليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يبقي بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل ال

يبعث كل عبد علـى مـا مـات         : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن جابر رضي اهللا عنه قال     
  . )٢ (أخرجه مسلم"عليه

   :الشرح
إن من أعظم العقوبات أن خيتم لإلنسان خبامتٍة سيئٍة فيموت على عمل غري صاحل فيبعث عليه، فعلى املـسلم أال                    

  .  تعاىل حسن اخلامتة وأن يثبته على الصراط املستقيميغتر مبا عليه بل يسأل اهللا
   :الفوائد

  . وجوب اخلوف من خامتة السوء والبعد عن مظاا -
  . أن األعمال باخلواتيم -
  

                                                           
 .)٣٣٣٢ (٦/٣٦٣ خ )1(
 .٢٨٧٨ م )2(
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٣١٧

  من أحكام صالة اجلنازة من أحكام صالة اجلنازة 
 ما من رجل مسلم ميوت فيقوم     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      

  . )١ (أخرجه مسلم"على جنازته أربعون رجالً، ال يشركون باهللا شيئاً إال شفعهم اهللا فيه
ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني        : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

  . )٢ (أخرجه مسلم"يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه) مجاعة: أي(
صليت وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم على امرأة ماتت يف نفاسها، فقام : " مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قالعن

  . )٣ (متفق عليه"عليها وسطها
صليت مع أنس بن مالك رضي اهللا عنه على جنازة رجل فقام حيـال رأسـه، مث           : "عن أيب غالب رمحه اهللا قال     

يا أبا محزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقيل له هكذا رأيـت الـنيب                : جاؤوا جبنازة امرأة من قريش فقالوا     
  . )٤ (أخرجه الترمذي"نعم: صلى اهللا عليه وسلم قام من اجلنازة مقامك ومن الرجل مقامك منه؟قال

 جنازة  كان زيد رضي اهللا عنه يكرب على جنائزنا أربعاً، وإنه كرب على           : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى رمحه اهللا قال        
  . )٥ (أخرجه مسلم"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكربها: "مخسا، فسألته فقال

   :الشرح
ة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومنها ما كان على أكثر من صـفٍة               نلصالة اجلنازة أحكام ختصها جاءت ا س      

  . فيجوز العمل بالصفتني
   :الفوائد

  . د وسط املرأة وعند رأس الرجل أن اإلمام يقف يف صالة اجلنازة عن -
  . أن اإلمام يكرب أربع تكبرياٍت -
  . جواز التكبري مخس تكبرياٍت يف صالة اجلنازة -
  . استحباب تكثري املصلني على اجلنازة -
 

                                                           
 .٩٤٨ م )1(
 .٩٤٧ م )2(
 .٩٦٤، م )١٣٣١ (٣/٢٠١ خ)3(
 .١٠٩ وقال حسن،وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز ص ١٠٣٤ ت )4(
 .٩٥٧ م )5(
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٣١٨

  
  من أحكام صالة اجلنازة  من أحكام صالة اجلنازة  

  : الصالة على القرب
 املسجد فمات ومل يعلم النيب صـلى اهللا          كان يقم  - رجالً كان أو امرأة    –أن أسود   "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

أفال آذنتموين؟فـدلوين   : ما فعل ذلك اإلنسان؟قالوا مات يا رسول اهللا، قال        : عليه وسلم مبوته فذكره ذات يوم فقال      
  . )١ (أخرجه البخاري"على قربه، فأتى قربه فصلى عليه
  : صالة اجلنازة على الغائب

هللا صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، وخرج             أن رسول ا  : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )٢ (أخرجه البخاري"م إىل املصلى فصف م وكرب عليه أربع تكبريات

   :الشرح
يشرع ملن فاتته صالة اجلنازة أن يصلي عليها ولو بعد أن تقرب كذلك شرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة         

  . الغائباجلنازة على امليت 
   :الفوائد

  . مشروعية صالة اجلنازة على القرب -
  . مشروعية صالة اجلنازة على الغائب -
  

                                                           
 .)١٣٣٧ (٣/٢٠٥ خ)1(
 .)١٣٣٣ (٣/٢٠٢ خ)2(
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٣١٩

  ما يقول يف صالة اجلنازةما يقول يف صالة اجلنازة
  : قراءة الفاحتة

صليت خلف ابن عباس رضي اهللا عنهما على جنازة فقرأ بفاحتة           : "عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف رمحه اهللا قال         
  . )١ (أخرجه البخاري"سنةلتعلموا أا : الكتاب، قال

  : الدعاء يف صالة اجلنازة
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائـه             : عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال       

اللهم اغفر له، وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله باملاء والـثلج والـربد،                 : "وهو يقول 
يا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وأبدله داراً خرياً من داره، وأهالً خرياً من أهله، وزوجاً خرياً                  ونقه من اخلطا  

حىت متنيت أن أكـون أنـا ذلـك         :  قال – أو من عذاب النار      –من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب القرب         
  . )٢ (أخرجه مسلم"امليت
   :الشرح

حتة بعد التكبرية األوىل، وبعد الثانية يصلي على الرسول صلى اهللا عليه وسـلم              يقرأ املصلي يف صالة اجلنازة الفا     
  .  مث يدعو يف الثالثة للميت)٣ (كما يف التشهد

   :الفوائد
  . مشروعية قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة -
  . مشروعية الدعاء للميت بعد الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -
  

                                                           
 .)١٣٣٥ (٣/٢٠٣ خ )1(
 .٩٦٣ م )2(

السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب مث يقرأ بأم القرآن مث يصلي على النيب               :ل بن حنيف قال    ملا رواه عبد الرزاق والنسائي عن أيب أمامة بن سه          )3(
وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز     . بسند صحيح  ٣/٢٠٤قال احلافظ يف الفتح     .صلى اهللا عليه وسلم مث خيلص الدعاء للميت وال يقرأ إال يف األوىل            

 .٤/٣٩،والبيهقي ١/٣٦٠أخرجه احلاكم :٣٩٠وقال حمققاً رياض الصاحلني ص . ١٢١ص 
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٣٢٠

  من أحكام اجلنائزمن أحكام اجلنائز
  : جواز تقبيل امليت

أخرجـه  "أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موته              : "عن عائشة رضي اهللا عنها    
  . )١ (البخاري

  : النهي عن سب األموات
ال تسبوا األمـوات فـإم قـد أفـضوا إىل مـا      : "قال صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  . )٢ (رجه البخاريأخ"قدموا
  : اإلسراع باجلنازة

أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموا       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٣(متفق عليه"إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

نفس املؤمن معلقـة بدينـه حـىت يقـضى          ": عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٤(أخرجه الترمذي"عنه

  . )٥(أخرجه الترمذي"اللحد لنا والشق لغرينا: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
   :الشرح

  . نائزيف هذه األحاديث بعض أحكام تتعلق باجلنائز واألموات، وقد حيتاجها الناس كثرياً عند جتهيز اجل
   :الفوائد

  . جواز تقبيل امليت -
  . النهي عن سب األموات -
  . األمر باإلسراع باجلنازة  -
  . بقضاء الدين عن امليت وجوب اإلسراع-
   استحباب حلد القرب-

                                                           
 .)١٢٤١ (٣/١١٣ خ)1(
 .)٦٥١٦ (١١/٣٦٢ خ)2(
 .٩٤٤، م )١٣١٥ (٣/١٨٢ خ)3(
 .٦٧٧٩حسن،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : وقال١٠٧٩ ت )4(
 .٥٤٨٩ وقال حسن غريب،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٠٤٥ ت )5(
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٣٢١

  
  من أحكام دفن امليتمن أحكام دفن امليت

ن نصلي فيهن   ثالث ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أ          : "عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال       
حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس، وحني تضيف               : أو نقرب فيهن موتانا   
  . )١(أخرجه مسلم"حىت تغرب) متيل: أي(الشمس للغروب 

باهللا وعلـى   بسم اهللا و  : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أدخل امليت القرب قال           "عن ابن عمر رضي اهللا عنه       
  . )٢(أخرجه الترمذي"ملة رسول اهللا

 و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  –شهدنا بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     
 فقـال أبـو     )٣ ()جيامع أهله : أي(هل فيكم أحد مل يقارف الليلة؟       :  فرأيت عينيه تدمعان، فقال    -جالس على القرب    

  . )٤(أخرجه البخاري"نزل يف قربها، فرتل يف قربها فقربهااف: الأنا، ق: طلحة
   :الشرح

لدفن امليت أحكام وسنن ينبغي للمسلم أن يتقيد ا وحيافظ عليها متابعة لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف                    
  ذلك
   :الفوائد

  . زول، وقبيل الغروبالنهي عن دفن امليت بعد طلوع الشمس حىت ترتفع وحني تتعامد الشمس حىت ت -
  . بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا: أن السنة ملن يدخل امليت قربه أن يقول -
  . جواز أن يدخل املرأة قربها غري حمرم هلا -
  

                                                           
 .٨٣١ م )1(
 .١٥٢سنه األلباين يف أحكام اجلنائز ص ، وح٣٢١٣ وحسنه، د ١٠٤٦ ت )2(
 .٣/٢٠٩ الفتح )3(
 .)١٣٤٢ (٣/٢٠٨ خ)4(
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٣٢٢

  احلث على الصرب وما يقال عند املصيبةاحلث على الصرب وما يقال عند املصيبة
 مـن  صلَوات علَيِهم أُولَـِئك {{راِجعونَ  ِإلَيِه وِإنـا ِهِللّ ِإنا قَالُواْ مِصيبةٌ أَصابتهم ِإذَا  الَِّذين{: قال اهللا تعاىل

ِهمبةٌ رمحرو مه أُولَـِئكونَ ودته١ (} الْم( .  
  . )٢(أخرجه البخاري"الصرب عند الصدمة األوىل: "عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ما من مسلم تصيبه مـصيبة      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  قالت عن أم سلمة رضي اهللا عنها     
إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبيت، وأخلف يل خرياً منها، إال أخلف اهللا له خـرياً                   : فيقول ما أمره اهللا   

  . )٣(أخرجه مسلم"منها
عجباً ألمر املؤمن إن أمره كلـه خـري         : "ليه وسلم   رسول اهللا صلى اهللا ع    : قال: عن صهيب رضي اهللا عنه قال     

أخرجـه  " خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً لـه          نوليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكا         
  . )٤(مسلم
   :الشرح

احلسنة منه، الصرب على املصيبة واحتساب األجر يف ذلك دليل على قوة اإلميان، وهو سبب لنيل رمحة اهللا والعاقبة                 
  . ولذلك وجه الرسول إىل الصرب عند املصائب وعلم أمته ما يقال يف ذلك

   :الفوائد
  . فضل الصرب على املصائب -
  . أن الصرب احملمود ما كان يف أول األمر -
  . أن الصرب عند الشدائد من صفات املؤمنني -
  . فضل الذكر الوارد عند املصيبة -
  

                                                           
 .١٥٧: سورة البقرة،آية)1(
 .)١٣٠٢ (٣/١٧١ خ)2(
 .٩١٨ م )3(
 .٢٩٩٩ م )4(
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٣٢٣

  الوصية وأحكامهاالوصية وأحكامها
ما حق امرئ مسلم له شـيء يريـد أن          : "مر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           عن ابن ع  

  . )١(متفق عليه"يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده
أنا ذو مال وال يـرثين إال ابنـة يل واحـدة،            : قلت يا رسول اهللا   : "عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال        

الثلـث،  : أفأتصدق بثلثه؟قال : قلت. ال: قال). نصفه: أي(أفأتصدق بشطره؟   : قلت. ال: مايل؟قالأفأتصدق بثلثي   
  . )٢(متفق عليه" والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 اهللا قد أعطى كل ذي إن: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: "عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال      
  . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي"حق حقه، فال وصية لوارث

يا رسول اهللا، إن أمي افتلتت نفـسها        : "عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال             
  . )٤(تفق عليهم"نعم: ومل توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟قال) ماتت بغتة: أي(

   :الشرح
قد يكون على اإلنسان حقوق لآلخرين وال يدري مىت يهجم املوت، فلذلك أمر الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                   

  . بكتابة الوصية وجعل هلا ضوابط ينبغي على املسلم معرفتها
   :الفوائد

  . األمر بكتابة الوصية ملن كان عنده ما يوصي به، وعدم التفريط يف ذلك -
  . ز تصرف اإلنسان بالوصية يف ثلث ماله قبل موتهجوا -
  . النهي عن ختصيص بعض الورثة بزيادة يف حقه يف الوصية -
  . جواز الصدقة عن امليت ولو مل يوص -
  

                                                           
 ١٦٢٧، م )٢٧٣٨ (٥/٣٥٥ خ)1(
 .١٦٢٨، م )٢٧٤٢ (٥/٣٦٣ خ)2(
 .١٦٥٥ل  وقال حسن صحيح، وصححه األلباين يف إرواء الغلي٢١٢٠، ت ٣٥٦٥ د )3(
 .١٠٠٤، م )٢٩٦٠ (٥/٣٨٨ خ )4(
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٣٢٤

  من أحكام املواريثمن أحكام املواريث
أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهـو       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      

  . )١(أخرجه مسلم)" أقرب رجل: أي(ألوىل رجل ذكر 
إن اهللا قد أعطى كل ذي : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(أخرجه أبو داود والترمذي"حق حقه، فال وصية لوارث
ال يرث املسلم الكافر وال يرث الكـافر        : "لم قال عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وس            

  . )٣(أخرجه مسلم"املسلم
   :الشرح

حدد اهللا سبحانه الفرائض يف كتابه وبينها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوضح بيان ومل يتركها ألهواء الناس                   
  . ادهورغبام، وى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التعدي عما شرعه اهللا تعاىل لعب

   :الفوائد
  . أن تقسيم املواريث شرع شرعه اهللا نفسه -
  . أنه ال جتوز الوصية لوارث -
  .  من اإلرث بعد أصحاب الفروض فألقرب رجل للميتءأنه إن بقي شي -
  . أنه ال توارث بني املسلم والكافر -

  

                                                           
 .١٦١٥ م )1(
 .١٦٥٥ وقال حسن صحيح،وصححه األلباين يف إرواء الغليل ٢١٢٠، ت ٣٥٦٥ د )2(
 .١٦١٤ م )3(
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٣٢٥

  جواز البكاء على امليت جواز البكاء على امليت 
  ما مل يكن عن جزع وتسخط ما مل يكن عن جزع وتسخط 

: أي (–ئراً إلبراهيم عليه السالم     ظ وكان   –دخلنا على أيب سيف القني      : " عنه قال  عن أنس بن مالك رضي اهللا     
 وإبراهيم جيـود    –فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم فقبله ومشه، مث دخلنا عليه بعد ذلك                ) زوج مرضعته 

وأنـت يـا    :  رضي اهللا عنه   بنفسه فجعلت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تذرفان، فقال عبد الرمحن بن عوف              
إن : "فقال صلى اهللا عليـه وسـلم      ) بدمعة أخرى : أي(يا ابن عوف إا رمحة، مث أتبعها بأخرى         : فقال!رسول اهللا؟ 

  . )١(أخرجه البخاري"العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون
إن ابين قد احتضر فاشهدنا،     : أرسلت بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم        : "قالعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما        

إن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مـسمى، فلتـصرب ولتحتـسب،                 : فأرسل يقرئ السالم ويقول   
ي فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رض                   

اهللا عنهم، فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الصيب فأقعده يف حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه صلى اهللا عليـه                     
هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب من شاء من عباده، وإمنا يرحم اهللا من              : يا رسول اهللا ما هذا؟قال    : سعد: وسلم، فقال 
  . )٢(متفق عليه"عباده الرمحاء

  . تحرك وتضطربت: ومعىن تقعقع
   :الشرح

البكاء على امليت رمحة وحزناً أمر جبلي مباح ال يؤاخذ اهللا عليه، ما مل يكن عن جزع وتسخط من قدر اهللا،                     
  . فقد بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم مع إميانه ورضاه التام بقضاء اهللا وقدره

   :الفوائد
  . ن غري نياحة أو جزع وتسخط لقضاء اهللاجواز البكاء على امليت م -
  .  رمحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورقة قلبه-

  

                                                           
 .)١٣٠٣ (٣/١٧٢ خ)1(
 .٩٢٣، م )٧٤٤٨ (١٣/٤٣٤ خ)2(
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٣٢٦

  ثواب الصرب على موت األوالدثواب الصرب على موت األوالد
ما من الناس مسلم ميوت له ثالثة من الولد         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )١(أخرجه البخاري"هللا اجلنة بفضل رمحته إياهمإال أدخله ا) مل يبلغوا: أي(مل يبلغوا احلنث 
 ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثـة مـن          ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٢(أخرجه الترمذي"الولد فتمسه النار إال حتلة القسم
أميا امرأة مات هلا ثالثة من الولد كانوا        : "لم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      : عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(أخرجه البخاري"واثنان: واثنان؟قال: هلا حجاباً من النار، قالت امرأة
   :الشرح

فلذلك كان الصرب على ذلك ثوابه      ،وفقدهم مصيبة عظيمة على الوالدين    الدنيا  وزينة احلياة   ،األوالد هم مثرة الفؤاد   
  .  اجلزيل رمحة منه وفضالًعظيم ووعد اهللا عليه باألجر

   :الفوائد
  . عظم ثواب فقد األوالد مع الصرب على ذلك -
  . أن الصرب لفقد األوالد سبب لدخول اجلنة-
  . عظم رمحة اهللا وسعة فضله -

  

                                                           
 .)١٣٨١ (٣/٢٤٤ خ)1(
 .٧٧٩١ وقال حسن صحيح،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٠٦٠ ت )2(
 .)١٢٤٩ (٣/١١٨ خ)3(
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٣٢٧

  فضل الصالة على اجلنازةفضل الصالة على اجلنازة
  واتباعها وبعض أحكامهاواتباعها وبعض أحكامها

 من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله        ”: م  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل     قال  :  قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )١(متفق عليه"مثل اجلبلني العظيمني: وما القرياطان؟قال: قيل. قرياط، ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان

بعيادة املـريض، واتبـاع     : أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع       : وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(متفق عليه"السالم وإبرار املقسم لعاطس ونصر الضعيف وعون املظلوم وإفشاءاجلنائز، وتشميت ا

  ). أي فعل ما أقسم عليه ليكون باراً: ومعىن إبرار املقسم. أي قول يرمحك اهللا: ومعىن تشميت العاطس(
موا، فمن تبعها فال    إذا رأيتم اجلنازة فقو   : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٣(أخرجه البخاري"يقعد حىت توضع
  . )٤(أخرجه البخاري"ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا: "عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت

   :الشرح
وأخرب بأن من تبـع     ،السري مع اجلنازة حىت تدفن أمر رغب فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم للرجال دون النساء               

وأرشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اتبعهـا أال           ،ترغيباً يف اتباعها  ،فإن له مثل اجلبل العظيم من األجر      اجلنازة  
  . يقعد حىت توضع

   :الفوائد
  . أن من السنة اتباع اجلنازة -
  . عظم أجر من فعل ذلك -
  . أن السنة ملن تبع اجلنازة أال يقعد حىت توضع -
  . ي النساء عن اتباع اجلنائز -
  

                                                           
 .٩٤٥، م )١٣٢٥ (٣/١٩٦ خ)1(
 .٢٠٦٦، م )٦٢٣٥ (١١/١٨و ) ١٢٣٩ (٣/١١٢ خ)2(
 ).١٣١٠ (٣/١٧٨ خ)3(
 ).١٢٧٨ (٣/١٤٤ خ)4(
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٣٢٨

  ما حيصل للميت يف قربهما حيصل للميت يف قربه
  : امليت يسمع يف القرب وقع أقدام أصحابه إذا انصرفوا عنه* 

 حىت  –العبد إذا وضع يف قربه وتوىل وذهب أصحابه         : "عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
 الرجـل حممـد صـلى اهللا عليـه          ما كنت تقول يف هذا    :  أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له     –إنه ليسمع قرع نعاهلم     

قـال  . انظر إىل مقعدك من النار قد أبدلك اهللا به مقعداً يف اجلنة           : فيقال له . أشهد أنه عبد اهللا ورسوله    : وسلم؟فيقول
. ال أدري، كنت أقول ما يقول النـاس       :  أو املنافق فيقول     –وأما الكافر   . فريامها مجيعاً : النيب صلى اهللا عليه وسلم      

ريت وال تليت، مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الـثقلني                   ال د : فيقال
  . )١(أخرجه البخاري)" اجلن واإلنس: أي(

  : يبشر امليت مبقعده من اجلنة أو من النار * 
 إذا مات عـرض     إن أحدكم : "قال  : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

: عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له                     
  . )٢(أخرجه مسلم"هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا إليه يوم القيامة

   :الشرح
ويقعدانه ،منكر ونكري،ويأتيه ملكان،عندما يقرب امليت وينصرف عنه أصحابه فإن روحه تعاد له وحييا حياة برزخية      

  . ويعرض على امليت مقعده من اجلنة أو النار حىت يوم القيامة،فيثبت اهللا املؤمنني ويهديهم لقول احلق،ويسأالنه
   :الفوائد

  . إثبات سؤال امللكني للميت يف القرب -
  . إثبات عذاب القرب ونعيمه -
  . قبل يوم القيامةأن امليت يرى مرتله يف اجلنة أو يف النار  -
  

                                                           
 ).١٣٣٨ (٣/٢٠٥ خ)1(
 .٢٨٦٦ م )2(
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٣٢٩

  األمر بتسوية القرباألمر بتسوية القرب
أال أبعثك على ما بعثين عليـه       : قال يل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه        : عن أيب اهلياج األسدي رمحه اهللا قال      

  . )١(أخرجه مسلم"أال تدع متثاالً إال طمسته، وال قرباً مشرفاً إال سويته: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: أي(مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـأمر بتـسويتها               : "د رضي اهللا عنه قال    عن فضالة بن عبي   

  . )٢(أخرجه مسلم)"القبور
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يـبىن                : "عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )٣(أخرجه مسلم"عليه
ال جتلسوا علـى القبـور وال       : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: عن أيب مرثد الغنوي رضي اهللا عنه قال       

  . )٤(أخرجه مسلم"تصلوا إليها
   :الشرح

فتنة القبور من أعظم الفنت اليت كاد ا الشيطان بين آدم قدمياً وحديثاً، زين هلم تعظيمها والبناء عليها والـصالة                    
 القبور أو البناء عليها أو الصالة إليها مع أمره صلى           ععن رف إليها حىت عبدوها، فلذلك ى النيب صلى اهللا عليه وسلم           

  . اهللا عليه وسلم باحترامها وعدم إيذاء أهلها
   :الفوائد

  . حترمي البناء على القبور أو رفعها أو جتصيصها -
  . النهي عن اجللوس على القرب -
  . حترمي الصالة عند القبور -
  

                                                           
 .٩٦٩ م )1(
 .٩٦٨ م )2(
 .٩٧٠ م )3(
 .٩٧٢ م )4(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٣٣٠ [
com.IslamWay.WWW  

  

٣٣٠

  فضل املسجد احلرام ومسجد املدينةفضل املسجد احلرام ومسجد املدينة
  . )١ (}أَِليٍم عذَاٍب ِمن نِذقْه ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد  ومن{: اهللا تعاىل عن املسجد احلرامقال 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صـالة         : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٢(أخرجه مسلم"فيما سواه إال املسجد احلرام

مسجدي : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد      : "يرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          عن أيب هر  
  . )٣(أخرجه مسلم"هذا ومسجد احلرام ومسجد األقصى

 ما بني بييت ومنربي روضـة مـن         ”:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      قال  :  قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )٤(متفق عليه" حوضيرياض اجلنة ومنربي على

   :الشرح
خص اهللا عز وجل املسجد احلرام مبكة ومسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة خبصائص ليست لغريمها،                  

ا على سوامها من املساجد، وجعل أجر الصالة فيهما أضعاف أجر الصالة فيما سوامها من املساجد، وحرم                 موفضله
  .  مع املسجد األقصىالسفر تقرباً إىل اهللا إال هلما

   :الفوائد
  . فضل الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي -
  . حترمي السفر بقصد العبادة إال إىل هذه املساجد الثالثة-
  . فضل البقعة اليت بني حجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومنربه -
  

                                                           
 .٢٥: سورة احلج،آية)1(
 .١٣٩٤ م )2(
 .١٣٩٧ م )3(
 .١٣٩١، م )١٨٨٨( ٤/٩٩ خ)4(
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٣٣١

  من أحكام مكةمن أحكام مكة
إن هذا البلد حرمـه     : " صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة       قال رسول اهللا  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        

  . )١(أخرجه البخاري"اهللا، ال يعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها
  : ما جيوز للمحرم قتله

احليـة  : "مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلـرام   : عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            
  . )٢(أخرجه مسلم"الغراب األبقع والفأرة والكلب العقور واحلدياو

   :الشرح
مكة بلد حرمه اهللا عز وجل، فال يقطع نباته الربي وال يتعرض لصيده فهو فيه آمن، وال تلتقط لقطته وهي مـا                      

ول اهللا صـلى    لكن رس .  يعرف صاحبه، إال إن كان يريد أن يعرفها للناس ليجدها صاحبها           جيده اإلنسان ساقطاً وال   
  . اهللا عليه وسلم مسح بقتل ما كان ضاراً من احليوانات ومساها الفواسق

   :الفوائد
  . عظم حرمة مكة -
  . حترمي قطع شجرها أو صيد صيدها الربي -
  . ال جيوز أخذ لقطتها إال ملن أراد تعريفها -
  . جواز قتل ما فيه ضرر كالغراب والفأرة والكلب العقور واحلديا فيها -
  

                                                           
 ).١٥٨٧ (٣/٤٤٩ خ )1(
 .١١٩٨ م )2(
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٣٣٢

  احلث على الزواجاحلث على الزواج
  . )١ (} ورباع وثُالَثَ مثْنى النساء من لَكُم طَاب ما  فَانِكحواْ{: قال اهللا تعاىل

يا معشر الشباب من استطاع     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
نه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنـه لـه              فليتزوج فإ ) أي مؤونة الزواج  (منكم الباءة   

  . )٢(متفق عليه) قاطع للشهوة: أي(وجاء 
الدنيا متاع وخري متاع الـدنيا  : "وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . )٣(أخرجه مسلم"املرأة الصاحلة
   :الشرح

اهللا الناس عليه، وهو من سنة النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعله وأمر به وحث عليه ملـا                    الزواج أمر فطر    
  . فيه من إحصان الفرج، وإعفاف النفس وتكثري نسل املسلمني

   :الفوائد
  . حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على الزواج وترغيبه فيه -
  . أن خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة -
  

                                                           
 .٣: سورة النساء،آية)1(
 .١٤٠٠، م )٥٠٦٥ (٩/١٠٦ خ)2(
 .٥٩ م كتاب الرضاع )3(
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٣٣٣

  إجبار البنت على الزواج مبن ال ترغبإجبار البنت على الزواج مبن ال ترغبحترمي حترمي 
 ال تنكح اإلمي حىت تستأمر، وال تـنكح         ”:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )١(متفق عليه"أن تسكت: يا رسول اهللا وكيف إذا؟قال: البكر حىت تستأذن، قالوا
اإلمي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن       : "عليه وسلم قال  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا           

  . )٢(أخرجه مسلم"يف نفسها وإذا صمتها
فأتت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        "عن خنساء بنت خدام األنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك،             

  . )٣(أخرجه البخاري"وسلم فرد نكاحها
   :الشرح

ه اهللا للبنت، وال جيوز لوليها أن جيربها على ما قد يعود عليها بالضرر، لكن عليه                قبول الزوج أو رفضه حق أعطا     
  . مشاورا والنصح هلا، ويكفي يف إذن البكر أن تسكت حياء وال ترد

   :الفوائد
  . وجوب أخذ رأي البنت يف زواجها -
  . أنه يكفي يف إذن البكر السكوت -
  . أن رضا الزوجه شرط لصحة النكاح -

                                                           
 .١٤١٩، م ) ٥١٣٦ (٩/١٩١ خ)1(
 .١٤٢١ م )2(
 .إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود:وترجم عليه). ٥١٣٨ (٩/١٩٤ خ)3(
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٣٣٤

  حكام النكاححكام النكاحمن أمن أ
  . )١(متفق عليه"ى عن الشغار"عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
  . )٢(لترمذيأخرجه ا"ال نكاح إال بويل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال

  : وصية الرسول بذات الدين
ملاهلـا وحلـسبها ومجاهلـا      : تنكح املرأة ألربع  : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

  . )٣(أخرجه البخاري"ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
   :الشرح

ته مقابل أن يزوجه الزوج ابنته أو أختـه بـدون           ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أن يزوج الرجل مولي           
وقد أوصى الرسول   .  منهن، كذلك ى أن تزوج املرأة بدون ويل ملا يف ذلك من الفساد             دةصداٍق مستقٍل لكل واح   

  . صلى اهللا عليه وسلم من أراد الزواج باختيار ذات الدين من النساء
   :الفوائد

  . )٤(حترمي نكاح الشغار وأنه باطل -
  . رمي نكاح املرأة بدون ويلحت -
  . أمر لرسول صلى اهللا عليه وسلم للمتزوج باختيار املرأة الدينة -
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٣٣٥

  األمر باالجتماع والنهي عن التفرقاألمر باالجتماع والنهي عن التفرق
  . )١ (}تفَرقُواْ  والَ جِميعا اللِّه ِبحبِل  واعتِصمواْ{: قال اهللا تعاىل

إا ستكون هنات وهنات، فمـن  : "اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى : عن عرفجة رضي اهللا عنه قال   
  . )٢(أخرجه مسلم"أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائناً من كان

 إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويكره لكم ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالقال:  قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
عبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً، وأن تطيعوا من واله اهللا أمـركم،                 ثالثاً، فريضى لكم أن ت    

  . )٣(أخرجه مسلم"ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال
وعظنا رسول اهللا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منـها           : "عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال       

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم        : ا يا رسول اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا، قال        العيون، فقلن 
عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليهـا                  

  . )٤( داود والترمذيأخرجه أبو"حمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللةوبالنواجذ، وإياكم 
  ). األضراس: األنياب، وقيل: والنواجذ(
   :الشرح

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم من       هدين اإلسالم دين مجاعٍة ووفاق واجتماٍع على احلق، ولذلك حذر اهللا وحذر رسول            
  .  ملا فيه من تفريق الكلمة وإضعاف الصف وظهور الفنت ومتكني األعداء واالختالفالتفرق
   :الفوائد

  . عتصام بكتاب اهللاألمر باال -
  . النهي الشديد واألكيد عن التفرق واالختالف -
  . األمر بالتزام سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند وقوع االختالف -
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٣٣٦

  اختالف هذه األمة وتقاتلهااختالف هذه األمة وتقاتلها
ض فرأيـت مـشارقها     إن اهللا زوى يل األر    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ثوبان رضي اهللا عنه قال     

ومغارا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها، وأعطيت الكرتين األمحر واألبيض، وإين سألت ريب ألمـيت أن ال                    
يـا حممـد إين إذا      : يهلكها بسنة عامة، وأن ال يسلط عليها عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ريب قال               

ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة وأن ال أسلط عليهم عـدواً مـن سـوى                قضيت قضاء فإنه ال يرد، وإين أعطيتك        
 حىت  –من بني أقطارها    :  أو قال  –ولو اجتمع عليهم من بأقطارها      ) مجاعتهم وأصلهم : أي(أنفسهم يستبيح بيضتهم    

  . )١(أخرجه مسلم" يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسيب بعضهم بعضاً
أقبل ذات يوم من العالية حىت إذا مر مبسجد بـين           "اهللا عليه وسلم    وعن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى          

سألت ريب  : معاوية دخل فركع فيه ركعتني وصلينا معه ودعا ربه طويالً، مث انصرف إلينا فقال صلى اهللا عليه وسلم                 
سألته أن ال يهلك    فأعطانيها و ) قحط عام : أي(ثالثاً فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة، سألت ريب أال يهلك أميت بالسنة            

  . )٢(أخرجه مسلم"أميت بالغرق فأعطانيها، وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها
   :الشرح

اختالف هذه األمة وتقاتلها أمر أخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمذراً منه ومنبهاً أمته للسعي لالتقاء من                    
  . وأخرب أنه السبب يف تسلط األعداء. شره
   :دالفوائ

  . إخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم باختالف أمته من بعده -
  . أن ذلك هو سبب تسلط عدوهم عليهم -
  . وجوب احلذر من اختالف األمة والسعي لتوحيد صفها على احلق -
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  كثرة سبل الضالل والتحذير منهاكثرة سبل الضالل والتحذير منها
وكنت أسأله عن الشر خمافـة  ،خلريكان الناس يسألون رسول اهللا عن ا: "عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال  

:  اخلري مـن شـر؟قال     ذلكفهل بعد   ،يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهليٍة وشٍر فجاءنا اهللا ذا اخلري           : فقلت،أن يدركين 
يهدون بغري هديي تعـرف منـهم       : قلت وما دخنه؟قال  . قلت وهل بعد هذا الشر من خري؟قال نعم وفيه دخن         ،نعم

يـا  : قلت،ليها قذفوه فيها  إدعاة على أبواب جهنم من أطاعهم       ،نعم:  من شر؟قال  قلت وهل بعد ذلك اخلري    . وتنكر
تلزم مجاعـة   : فما تأمرين إن أدركين ذلك؟قال    : قلت،هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    : قال،رسول اهللا صفهم لنا   

 أن تعض علـى أصـل       ولو، فاعتزل تلك الفرق كلها   : مام؟قالإفإن مل يكن هلم مجاعة وال       : قلت،املسلمني وإمامهم 
  . )١(متفق عليه"  املوت وأنت على ذلككشجرٍة حىت يدرك

مث خط  ،هذا سبيل اهللا  : خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطاً مث قال          : "عن ابن مسعوٍد رضي اهللا عنه قال      
 مستِقيما ِصراِطي ذَاهـ  وأَنَّ{وقرأ،على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه،هذه سبل: خطوطاً عن ميينه ومشاله وقال

وهِبعالَ فَاتواْ وِبعتت قفَرلَ فَتبالس ن ِبكُمِبيِلِه ع٣(. أخرجه أمحد )٢(}  س( .  
   :الشرح

، وملا كانت سبل الشيطان كثرية      صلى اهللا عليه وسلم   صراط اهللا املستقيم واحد ال اعوجاج فيه، بينه رسول اهللا           
صلى اهللا عليه وسلم وحذر منها ونبه على اختالفها وخمالفتها للحق وأا سبل ضالٍل وأبواب                بينها رسول اهللا  خمتلفة  

جلهنم، ووجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طريق النجاة منها، وهو اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله ولزوم مجاعة                    
  . املسلمني
   :الفوائد

  . أن سبيل اهللا واحد -
  . كثرة سبل الضالل -
   . أن سبل الضالل أبواب جلهنم، من سار فيها وقع يف النار-
  أن النجاة من هذه السبل ال تكون إال باتباع صراط اهللا املستقيم ولزوم مجاعة املسلمني  -
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  التحذير من الفنت واألمر بالبعد عنهاالتحذير من الفنت واألمر بالبعد عنها
زمـان ويـنقص    يتقـارب ال  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )١ (أخرجه البخاري)القتل: واهلرج"(ويلقى الشح وتظهر الفنت ويكثر اهلرج،العمل
ال يأيت علـيكم زمـان إال   : "عن أنس بن مالٍك رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

  . )٢(أخرجه البخاري"والذي بعده أشر منه حىت تلقوا ربكم
وكنت أسأله عن الـشر     ،كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري      : " رضي اهللا عنه قال    عن حذيفة بن اليمان      

: فهل بعد هذا اخلري من شر؟قال     ،يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهليٍة وشٍر فجاءنا اهللا ذا اخلري           : فقلت،خمافة أن يدركين  
دون بغري هديي تعـرف منـهم       يه: قلت وما دخنه؟قال  .  الشر من خري؟قال نعم وفيه دخن      ذلكقلت وهل بعد    ،نعم

يـا  : قلت،ليها قذفوه فيها  إدعاة على أبواب جهنم من أطاعهم       ،نعم: قلت وهل بعد ذلك اخلري من شر؟قال      . وتنكر
تلزم مجاعـة   : فما تأمرين إن أدركين ذلك؟قال    : قلت،هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    : قال،رسول اهللا صفهم لنا   

ولو أن تعض علـى أصـل       ، فاعتزل تلك الفرق كلها   : مام؟قالإ هلم مجاعة وال     فإن مل يكن  : قلت،املسلمني وإمامهم 
  . )٣(أخرجه البخاري"  املوت وأنت على ذلككشجرٍة حىت يدرك

   :الشرح
يف آخر الزمان تكثر الفنت وتتنوع ويهلك بسببها الكثري من الناس، وال يسلم من شرها إال من التزم سنة الرسول                    

عد عن الدخول يف شيء من هذه الفنت ما استطاع، ولزم مجاعة املسلمني، وحاول اإلصالح               صلى اهللا عليه وسلم وابت    
  . مبا يستطيع مع الصرب وسؤال اهللا الثبات على الدين

   :الفوائد
  . كثرة الفنت يف آخر الزمان -
  . حتذير الرسول صلى اهللا عليه وسلم منها مما يدعو املسلم إىل البعد عنها واحلذر منها -
  . جيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل لزوم مجاعة املسلمني وقت الفنتتو -
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٣٣٩

  موقف املسلم يف الفتنةموقف املسلم يف الفتنة
يأيت علـى النـاس   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال   

  . )١(أخرجه البخاري" دينه من الفنتزمان تكون الغنم فيه خري مال املسلم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر ب
ستكون فنت وفرقة فـإذا كـان       : عن أهبان رضي اهللا عنه قال أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال             

  . )٢(أخرجه أمحد" كذلك فاكسر سيفك واختذ سيفاً من خشب
القاعد فيها خري مـن     ستكون فنت   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

من تشرف هلا تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معـاذاً          ،القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي          
  . )٣(أخرجه البخاري"فليعذ به

العبـادة يف اهلـرج كهجـرة    : "عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال         
  . )٤(أخرجه مسلم"إيل

  . )٥ ()الفتنة واختالط أمور الناس: املراد باهلرج(
وكنت أسأله عن الـشر     ،كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري      : "عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال       

: فهل بعد هذا اخلري من شر؟قال     ،يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهليٍة وشٍر فجاءنا اهللا ذا اخلري           : فقلت،خمافة أن يدركين  
يهدون بغري هديي تعـرف منـهم       : قلت وما دخنه؟قال  .  الشر من خري؟قال نعم وفيه دخن      ذلكقلت وهل بعد    ،نعم

يـا  : قلت،ليها قذفوه فيها  إدعاة على أبواب جهنم من أطاعهم       ،نعم: قلت وهل بعد ذلك اخلري من شر؟قال      . وتنكر
تلزم مجاعـة   : ما تأمرين إن أدركين ذلك؟قال    ف: قلت،هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    : قال،رسول اهللا صفهم لنا   

ولو أن تعض علـى أصـل       ، فاعتزل تلك الفرق كلها   : مام؟قالإفإن مل يكن هلم مجاعة وال       : قلت،املسلمني وإمامهم 
  . )٦(أخرجه البخاري"  املوت وأنت على ذلككشجرٍة حىت يدرك

   :الشرح
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ا وأرشد صلى اهللا عليه وسلم ملا ينبغي على املسلم حـني  الفنت بالء يبتلي به اهللا هذه األمة، أخرب الرسول حبدوثه         
  . ذن اهللاإحدوثها حىت يسلم من شرها ب

   :الفوائد
  . وجوب توقي الفنت والبعد عنها، وعدم السعي فيها -
  . توجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ترك القتال يف الفتنة -
  . لمني وإمامهم عند الفنتأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بلزوم مجاعة املس -
  . ترغيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف العبادة حال وقوع الفنت -
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٣٤١

  التحذير من فتنة النساءالتحذير من فتنة النساء
  . )١ ( }النساء علَى قَوامونَ  الرجالُ{: قال اهللا تعاىل

ة أضر على الرجال من     ما تركت بعدي فتن   : "عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٢(متفق عليه"اء النس

إن الـدنيا حلـوة خـضرة وإن اهللا         : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             
أخرجـه  "فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء       ،مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء        

  . )٣(. مسلم 
   :الشرح

فتنة النساء عظيمة حذر منها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخرب أا أول فتنة بين إسرائيل، فاخللوة ن فتنة، وما                    
 - وهو ما يسعى إليه شياطني اجلن واإلنـس                -خال رجل بامرأة إال وكان الشيطان ثالثهما، واالختالط ن فتنة         

نة، وطاعتهن يف كل ما أردن فتنة، وتربجهن والتساهل معهن يف ذلـك              وخروجهن من بيون لغري حاجٍة فت      -اليوم
  . فتنة، فالواجب احلذر من هذه الفنت اليت قد ال ميكن إمخادها إذا مل يلتفت إليها من بدايتها

   :الفوائد
  . وجوب احلذر من فتنة النساء -
  . مسؤولية الرجال يف األخذ على أيديهن وضرر التساهل يف ذلك -
   

                                                           
 .٣٤: سورة النساء، آية)1(
 .٢٧٤٠، م )٥٠٩٦ (٩/١٣٧ خ)2(
 .٢٧٤٢ م )3(
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٣٤٢

  ي عن احلسدي عن احلسدالنهالنه
ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تـدابروا وال تقـاطعوا          : "عن أنٍس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

  . )١(متفق عليه"ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث،وكونوا عباد اهللا إخواناً
 حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغـضوا  ال: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

ال يظلمـه وال خيذلـه وال       : املسلم أخو املسلم  ،وكونوا عباد اهللا إخواناً   ،وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض       
 حبسب امريء من الشر أن حيقر أخاه املسلم كـل           -ثالث مراتٍ ،يشري إىل صدره   - ناهالتقوى ه ،يكذبه وال حيقره  

  . )٢(أخرجه مسلم"رام دمه وماله وعرضهاملسلم على املسلم ح
رجل آتاه اهللا   : نيتال حسد إال يف اثن    : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال  : عوٍد رضي اهللا عنه قال    سعن أبن م  

  . )٣(. متفق عليه"ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها،)إنفاقه: أي(ماالً فسلطه على هلكته باحلق
  . )٤ ()ي ال ينبغي أن يغبط أحد إال على إحدى هاتني اخلصلتنيأ: ومعىن ال حسد(
   :الشرح

احلسد هو كراهة النعمة على الغري ومتين زواهلا، وهو خصلة ذميمة ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها ملـا                     
 اهللا عليـه    فيها من فساد ذات بني املسلمني وحقد بعضهم على بعٍض وتسببهم يف ضرر بعضهم بعضاً، وأخرب صلى                

  . وسلم أن متين مثل ما عند اآلخرين من السبق يف أمور الدين ليس من احلسد املذموم
   :الفوائد

  . النهي عن احلسد بني املؤمنني -
  . أن الغبطة على أمور اخلري ليست من احلسد -
  
  

                                                           
 .٢٥٥٩، م /١٠ خ)1(
 .٢٥٦٤ م )2(
 .٨١٦، م )٧٣ (١/١٦٥ خ)3(
 .٢١٠ رياض الصاحلني )4(
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٣٤٣

  األمر حبفظ األمانة وأدائهااألمر حبفظ األمانة وأدائها
 ِمنهـا  وأَشـفَقْن  يحِملْنها أَن فَأَبين والِْجباِل السماواِت واَألرِض علَى اَألمانةَ عرضنا  ِإنا{: قال اهللا تعاىل
. )٢ ( }أَهِلهـا  ِإلَى اَألماناِت تؤدواْ أَن يأْمركُم  ِإنَّ اللّه{: وقال تعاىل. )١ (} جهوالً ظَلُوما كَانَ ِإنه وحملَها اِإلنسانُ

  . )٤(}راعونَ وعهِدِهم َألماناِتِهم هم  والَِّذين{وقال. )٣ (} اَألِمني الْقَِوي استأْجرت مِن خير نَّ ِإ{: وقال تعاىل
: بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملس حيدث القوم جاء أعرايب فقـال             : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

: أين السائل عن الـساعة؟قال    : حىت إذا قضى حديثه قال    . هللا عليه وسلم حيدث   مىت الساعة؟فمضى رسول اهللا صلى ا     
إذا وسد األمر إىل غري أهلـه       : كيف إضاعتها؟قال : إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قال     : قال. ها أنا يا رسول اهللا    

  . )٥(أخرجه البخاري"فانتظر الساعة
ال إميان ملن ال أمانة لـه،       : "لى اهللا عليه وسلم إال قال     قلما خطبنا رسول اهللا ص    : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

  . )٦(أخرجه أمحد"وال دين ملن ال عهد له
   :الشرح

األمانة أمرها عظيم، أمر اهللا حبفظها وأدائها ورعايتها وامتدح األمناء، وأخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه ال                  
  . ةدين ملن ال أمانة له، وأن تضييعها من عالمات الساع

   :الفوائد
  . عظم أمر األمانة واألمر حبفظها -
  . أن رعاية األمانة من صفات املؤمنني املفلحني-
  . األمر بأداء األمانات إىل أهلها-
  . أنه ال دين ملن ال أمانة له -
  

                                                           
 .٧٢: سورة األحزاب،آية)1(
 .٥٨: سورة النساء،آية)2(
 .٢٦: سورة القصص،آية)3(
 .٣٢: سورة املعارج،آية)4(
 .١/٥٧ خ)5(
 . إسناده جيد١/١٧كاة ،وقال األلباين يف املش١٢٧٨٧ حم )6(
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٣٤٤

    سبعة يظلهم اهللا يف ظلهسبعة يظلهم اهللا يف ظله
: اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلـه        سبعة يظلهم   : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليـه،                    
إين أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق          : ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال      

  . )١(متفق عليه" خالياً ففاضت عيناهميينه، ورجل ذكر اهللا
   :الشرح

يف يوم القيامة يبلغ الناس من التعب واجلهد مبلغاً عظيماً، وتدنو الشمس منهم مقدار ميل فيبلغون من الـضنك                   
والضيق ماال يعلمه إال اهللا، ويف هذا املوقف يكون هناك أناس يف ظل عرش الرمحن يف راحةً وأماٍن، ومنهم هـؤالء                     

. ن يف هذا احلديث، وجيمعهم وصف اخلوف من اهللا وإخالص العمل هللا مع شدة الداعي إىل ضدمها                و املذكور السبعة
  . ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترغيباً يف أعماهلم وحثاً لنا عليها

   :الفوائد
  . فضل هؤالء السبعة-
  . أم ممن يظلهم اهللا يف ظل عرشه يوم القيامة-

  

                                                           
 .١٠٣١، م )٦٦٠ (٢/١٤٣ خ)1(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٣٤٥ [
com.IslamWay.WWW  

  

٣٤٥

  ى املسلمى املسلمحق املسلم علحق املسلم عل
  . )١ (} ِإخوةٌ الْمؤِمنونَ  ِإنما{: قال اهللا تعاىل

رد :  حق املسلم على املسلم مخـس      ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال  :  قال   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
  . )٢(متفق عليه"السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

 ال حتاسدوا وال تناجشوا، وال تباغـضوا،        ”:هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           عن أيب   
وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهللا إخواناً، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذلـه وال                     

 حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل          – يشري إىل صدره ثالث مرات       –يكذبه وال حيقره، التقوى ههنا      
  . )٣(أخرجه مسلم"دمه وماله وعرضه: املسلم على املسلم حرام

   :الشرح
املسلمون إخوة، مجعتهم رابطة األخوة اإلميانية، ولألخ حق على أخيه أرشد إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،                  

  . من ذلكونبه على ما ينايف هذه األخوة أو يضعفها حمذراً 
   :الفوائد

  . أن املؤمنني إخوة -
  . أن للمسلم حقوقاً على أخيه املسلم، ينبغي عليه اإلتيان ا وعدم التقصري فيها -
   

                                                           
 .١٠: سورة احلجرات،آية)1(
 .٢١٦٢، م )١٢٤٠ (٣/١١٢ خ)2(
 .٢٥٦٤ م )3(
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٣٤٦

  فضل الدعوة إىل اهللافضل الدعوة إىل اهللا
 {: وقـال . )١ (} مسِلِمنيالْ ِمن وقَالَ ِإنِني صاِلحا وعِملَ اللَِّه ِإلَى دعا ممن قَوالً أَحسن  ومن{: قال اهللا تعاىل 

عِبيِل ِإِلى ادس كبِعظَِة روالْمِة وِة ِبالِْحكْمنسِبيِلي  قُلْ{: وقال. )٢ (} الْحـِذِه سو هعلَى اللِّه ِإلَى أَدٍة عِصريـاْ  بأَن 
  . )٣( }اتبعِني ومِن

انفـذ علـى    : "لم قال لعلي بن أيب طالب يوم خيرب       عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وس            
رسلك حىت ترتل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا    

  ). أجود اإلبل: ومحر النعم(. )٤(متفق عليه"بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم
 من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل          ”:ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ      

أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص                       
  . )٥(أخرجه مسلم"ذلك من آثامهم شيئاً

   :الشرح
 املؤمنني، أمر اهللا ا يف كتابه ورغب فيها رسوله صلى اهللا عليه وسلم              الدعوة إىل اهللا هي عمل الرسل وهي سبيل       

  . وأخرب مبا فيها من األجر العظيم
   :الفوائد

  . فضل الدعوة إىل اهللا -
  . األجر العظيم ملن هدى اهللا أحداً من الناس -
  أن من دعا الناس إىل عمٍل من أعمال اخلري فله أجور من تبعه على ذلك اخلري -
   
  

                                                           
 .٣٣: سورة فصلت،آية)1(
 .١٢٥: سورة النحل،آية)2(
 .١٠٨: سورة يوسف،آية)3(
 .٢٤٠٦، م )٣٧٠١( خ )4(
 .٢٦٧٤ م )5(
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٣٤٧

  األمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرباألمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
  . )١ (}هـذَا  عاِمِهم بعد الْحرام الْمسِجد يقْربواْ فَالَ الْمشِركُونَ نجس  ِإنما{: قال اهللا تعاىل

ة أخرجـوا املـشركني مـن جزيـر       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      
  . )٢(أخرجه البخاري"العرب

ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العـرب       : "عن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول            
  . )٣(أخرجه مسلم"حىت ال أدع فيها إال مسلماً

   :الشرح
 اإلسالم وإليها   أرض خصها اهللا باحلرمني الشريفني، وجعلها أرض خامتة رساالته، فمنها خرج           جزيرة العرب 

يعود، أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإخراج غري املسلمني منها، فهي أرض اإلسالم أرض طيبة وال يقيم فيها إال                    
  . الطيب
   :الفوائد

  . األمر بإخراج غري املسلمني من جزيرة العرب -
  

                                                           
 .٢٨:  سورة التوبة،آية )1(
 ).٣١٦٨ (٦/٢٧٠ خ)2(
 .١٧٦٧ م )3(
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٣٤٨

  األمر بتعلم الرمياألمر بتعلم الرمي
: أي( عليه وسلم على نفر مـن أسـلم ينتـضلون    مر النيب صلى اهللا   : "سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال      عن  

  . )١(أخرجه البخاري"ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان رامياً: فقال) يتسابقون يف الرمي
وأعدوا هلم ما استطعتم مـن      : "مسعت رسول اهللا وهو على املنرب يقول      : "وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال       

  . )٢(أخرجه مسلم"لقوة الرمي، أال إن القوة الرميقوة، أال إن القوة الرمي، أال إن ا
 أخرجه مسلم "من علم الرمي مث تركه فليس منا أو فقد عصى         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعنه قال 

)٣( .  
   :الشرح

دين اإلسالم دين حيث على القوة واألخذ بأسباا، وقد حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تعلـم الرمـي                    
  . حاجة له يف اجلهاد والدفاع عن املسلمني؛وألنه مظهر من مظاهر قوة املسلمنيلل

   :الفوائد
  . أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمته بتعلم الرمي -
  . أنه من أعظم أسباب القوة-
  . التحذير من ترك الرمي بعد تعلمه -
  

                                                           
 .)٢٨٩٩ (٦/٩١خ )1(
 .١٩١٧م  )2(
 .١٩١٩م  )3(
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٣٤٩

  النهي عن املبالغة يف املدحالنهي عن املبالغة يف املدح
وحيك قطعـت عنـق     : "دح رجل رجالً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         م: عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال      

أحسب فالناً  : ، إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه ال حمالة فليقل        )أهلكته: أي( مراراً   –صاحبك، قطعت عنق صاحبك     
  . )١(متفق عليه" كذا وكذا– إن كان يعلم ذلك –واهللا حسيبه وال أزكي على اهللا أحداً 

مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً يثين على رجل ويطريـه يف املدحـة،               : "رضي اهللا عنه قال   وعن أيب موسى    
  . )٢(أخرجه مسلم" الرجل– أو قطعتم ظهر –لقد أهلكتم : فقال

أخرجه "أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حنثو يف وجوه املداحني التراب            : "وعن املقداد رضي اهللا عنه قال     
  . )٣(مسلم

   :لشرحا
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املبالغة يف املدح واإلطراء ملا يف ذلك من الفتنة للمدوح، وأرشد إىل عدم                     
اجلزم باملدح؛ألن ذلك مغيب عنا وما لنا إال الظاهر، وأمر بأن حيثى التراب يف وجوه املداحني الذين يبالغون يف املدح                    

  . ويتخذون ذلك عادة
   :الفوائد

  . لنهي عن املبالغة يف املدحا -
  . حنسبه واهللا حسيبه: ا يظهر له فيقولعلى املادح أن يقيد مدحه مب -
  . األمر حبثو التراب يف وجه املداحني -
  

                                                           
 .٣٠٠٠خ، م  )1(
 .٣٠٠١م  )2(
 .٣٠٠٢م  )3(



 
 
  

  

  راشد بن حسني العبد الكرمي للدكتور الدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية] ٣٥٠ [
com.IslamWay.WWW  

  

٣٥٠

  من عالمات الساعةمن عالمات الساعة
  : الدجال

ما من نيب إال وقد أنـذر أمتـه األعـور           : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أنس رضي اهللا عنه قال     
  . )١(أخرجه مسلم)"كافر(ك ف ر : لكذاب، أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بني عينيها

ما بني خلـق آدم إىل      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(أخرجه مسلم"قيام الساعة أمر أكرب من الدجال

الدجال أعور العني اليـسرى، جفـال       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال     
  . )٤(أخرجه مسلم".  معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار)٣ ()كثري الشعر: أي(الشعر 
   :الشرح

خروج املسيح الدجال، خيرجـه اهللا      : من عالمات الساعة الكربى اليت أخرب عنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم             
وصفه الرسـول   . لي به الناس ويعطيه من األمور اخلارقة ما يلتبس به أمره على كثٍري من الناس إال من عصمه اهللا                  ويبت

  . صلى اهللا عليه وسلم وحذر أمته منه؛ألنه من أعظم الفنت على املسلمني
   :الفوائد

  . عظم فتنة الدجال -
  . أن خروجه من عالمات الساعة الكربى -
  . كافر:  عينيهأنه أعور مكتوب بني -
  

                                                           
 .٢٩٣٣م  )1(
 .٢٩٤٦م  )2(
 .٢٨٠النهاية يف غريب احلديث ص  )3(
 .٢٩٣٤م  )4(
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٣٥١

  ما يعصم من فتنة الدجالما يعصم من فتنة الدجال
  : التعوذ من فتنته

إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا مـن       ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
 اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمـات ومـن فتنـة املـسيح                    : أربع يقول 
  . )١(أخرجه مسلم"الدجال

من مسع بالدجال فلينأ عنه، فواهللا      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(أخرجه أمحد"إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهـف         : "يه وسلم قال  عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عل          
  . )٣(أخرجه مسلم"عصم من الدجال

   :الشرح
 من أعظم الفنت، وقد أرشد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألمور تكون سـبباً               – عصمنا اهللا منها     –فتنة الدجال   

  . ه العظيمةتبإذن اهللا للعصمة من فتن
   :الفوائد

  . املسيح الدجال دبر كل صالةاستحباب التعوذ من فتنة  -
  . أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مسع به أن يبتعد عنه وال يقدم عليه -
  . )٤(أن قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف عليه تعصم بإذن اهللا منه -

  

                                                           
 ..إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري:ويف رواية ملسلم:، قال احلافظ يف البلوغ٥٨٨م  )1(
 .إسناده صحيح) ٥٤٨٨املشكاة ( وقال األلباين ٤٣١٩، د ٤/٤٣٠حم  )2(
 .٨٠٩م  )3(
 .من آخر سورة الكهف:ورد يف أحاديث أخرى )4(
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٣٥٢

  النهي عن صب البهائمالنهي عن صب البهائم
  . )١(أخرجه مسلم"بهائمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تصرب ال: عن أنس رضي اهللا عنه قال

  . )٢ ()حبسها لتقتل برمي أو حنو(وصرب البهائم هو 
مر ابن عمر رضي اهللا عنه بنفر قد نصبوا دجاجة يتراموا، فلما رأوا ابن عمر               : "عن سعيد بن جبري رمحه اهللا قال      

  . )٣(أخرجه مسلم"عل هذاإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من ف"من فعل هذا؟، : تفرقوا عنها، فقال ابن عمر
  ). إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من اختذ شيئاً فيه الروح غرضاً(ويف رواية 

   :الشرح
دين اإلسالم دين الرمحة، ودين اإلحسان يف كل شيء حىت للبهائم، ولذلك ى الرسول رسول اهللا صـلى اهللا                   

ن وميه ولعن من فعله، ملا يف ذلك من التعذيب هلـذا املخلـوق د             عليه وسلم ياً شديداً من جعل شيئاً حياً غرضاً لر         
  . حاجٍة
   :الفوائد

  . حترمي إمساك احليوانات وقتلها برمي أو حنوه -
  . لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن فعل ذلك، وأنه من الكبائر -
  

                                                           
 .١٩٥٦م  )1(
 .١٤/١١٤شرح النووي  )2(
 .١٩٥٨م  )3(
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٣٥٣

  فضل تعلم القرآنفضل تعلم القرآن
  . } الِْعلْم أُوتوا الَِّذين صدوِر ِفي بينات هو آيات بلْ{ : قال تعاىل

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بـه مـع         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  . )١(أخرجه مسلم"السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

إن اهللا يرفع ذا القرآن أقواماً ويضع بـه     : "نيب صلى اهللا عليه وسلم قال     عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن ال        
  . )٢(أخرجه مسلم"آخرين

خريكـم مـن تعلـم القـرآن        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال       
  . )٣(أخرجه البخاري"وعلمه
   :الشرح

ه اهللا عز وجل، به تنال الدرجات العليا يف اجلنة، وبه تنال الرفعة يف تعلم القرآن ودراسته وإتقان حفظه عمل حيب
  . الدنيا واآلخرة

   :الفوائد
  . فضل تعلم القرآن، وأن املاهر به مع السفرة الكرام يف اجلنة -
  . أنه سبب للرفعة يف الدنيا واآلخرة -
   

                                                           
 .٧٩٨م  )1(
 .٨١٧م  )2(
 .)٥٠٢٧ (٩/٧٤خ )3(
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٣٥٤

  فضل قراءة القرآنفضل قراءة القرآن
اقرؤوا القرآن فإنه يـأيت يـوم       :  صلى اهللا عليه وسلم يقول     مسعت رسول اهللا  : "عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال      

  . )١(أخرجه مسلم"القيامة شفيعاً ألصحابه
يؤتى يوم القيامة بالقرآن    : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال       

  . )٢(أخرجه مسلم"ل عمران حتاجان عن صاحبهماوأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآ
اقـرأ  : يقال لصاحب القرآن  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال        

  . )٣(أخرجه أمحد"وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن مرتلتك عند آخر آية كنت تقرؤها
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : نه قال عن أيب موسى األشعري رضي اهللا ع      

مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلـو،                    
ال يقـرأ القـرآن كمثـل    ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي              

  . )٤(متفق عليه" احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر
   :الشرح
ن كالم اهللا، وتعلمه وتالوته من أحب القربات إىل اهللا، جعل اهللا مل قرأه األجر العظيم، يأيت يـوم القيامـة                     آالقر

  . شافعاً ألصحابه الذين كانوا يقرأونه يف الدنيا
   :الفوائد

  فضل قراءة القرآن -
  . أنه يكون شفيعاً ألصحابه يوم القيامة -
  . متثيل قارىء القرآن بصاحب الريح الطيبة -
  . أنه سبب لرفعة الدرجات يوم القيامة -
  

                                                           
 .٨٠٤م  )1(
 .٨٠٥م  )2(
 .٨١٢٢ع  وصححه األلباين يف صحيح اجلام٦٧٩٦حم  )3(
 .٧٩٧م ) ٥٠٢٠ (٩/٦٥خ )4(
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٣٥٥

  فضل الفاحتةفضل الفاحتة
  . } والْقُرآنَ الْعِظيم الْمثَاِني من سبعا آتيناك ولَقَد{ : قال اهللا تعاىل

يا : كنت أصلي، فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم أجبه، قلت          : " عنه قال  عن أيب سعيد بن املعلى رضي اهللا      
أال أعلمـك أعظـم   : ؟مث قال} دعاكُم ِإذَا وِللرسوِل ِللِّه استِجيبواْ{ : أمل يقل اهللا: رسول اهللا إين كنت أصلي، قال

ألعلمنك : يا رسول اهللا إنك قلت    : ج قلت سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد؟فأخذ بيدي، فلما أردنا أن خنر            
أخرجـه  "هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتـه }  الْعالَِمني رب للِّه الْحمد{ : أعظم سورة يف القرآن، قال

  . )١(البخاري
 وبني عبدي   قسمت الصالة بيين  : قال اهللا تعاىل  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

 الرحمــنِ { : محدين عبدي، وإذا قـال : قال اهللا}  الْعالَِمني رب للِّه الْحمد{ : ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد
 نعبد ِإياك{ : جمدين عبدي، وإذا قال: قال اهللا}  الديِن يوِم مـِلِك{ : أثىن علي عبدي، فإذا قال: قال اهللا} الرِحيِم
اكوِإي ِعنيتساطَ{ : هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال: قال} نرا الصاهِدن  ِقيماطَ {{املُستِصر الَِّذين 

لَيِهمع متوِب غَِري أَنعالَ املَغضو لَيِهمع الِّني٢(أخرجه مسلم"هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال}  الض( .  
   :الشرح

ن، وهي السبع املثاين، فيها الثناء على اهللا واالستعانة به وتوحيـده وسـؤال              آحتة أعظم سورٍة يف القر    سورة الفا 
  . اهلداية منه وهذا هو جممل الدين

   :الفوائد
  . فضل سورة الفاحتة -
  . أا أعظم سورٍة يف القرآن -
  . اجلزاء العظيم يف تالوا يف الصالة -

                                                           
 .)٥٠٠٦ (٩/٥٤خ )1(
 .٣٩٥م  )2(
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٣٥٦

  فضل سورة اإلخالص وآية الكرسيفضل سورة اإلخالص وآية الكرسي
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث     : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه      : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

أخرجـه  "الواحد الصمد ثلث القـرآن    : أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا؟فقال     : القرآن يف ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا      
  . )١(البخاري

يا أبا املنذر، أتدري أي آية مـن        : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول : عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال         
يا أبا املنذر أتدري آي آيـة مـن كتـاب اهللا معـك              : اهللا ورسوله أعلم، قال   : قلت: كتاب اهللا معك أعظم؟قال   

ليهنك :  صدري وقالفضرب يف: قال ) آية الكرسي: أي(}  الْقَيوم هو الْحي ِإالَّ ِإلَـه الَ اللّه{ : قلت: أعظم؟قال
  . )٢(أخرجه مسلم" العلم أبا املنذر

من قرأ آية الكرسي دبر كـل صـالة         : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال      
  .  )٣(أخرجه النسائي"مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت

   :الشرح
العظيمة يف القرآن الكرمي، ملا اشتملت عليه من توحيد اهللا وذكر صفاته              سورة اإلخالص وآية الكرسي من اآليات       

  . العلى ومتجيده سبحانه والثناء عليه
   :الفوائد

  . فضل سورة اإلخالص وأا تعدل ثلث القرآن  -
  . آية الكرسي وأا أعظم آيٍة يف القرآن فضل-
  . اجلنةوأن ذلك سبب لدخول . فضل تالوة آية الكرسي بعد كل صالٍة -
  

                                                           
 .)٥٠١٤ (٩/٥٩خ )1(
 .٨١٠م  )2(
 .٩٧٢وصححه األلباين يف الصحيحة ..  )3(
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٣٥٧

  حترمي الغناءحترمي الغناء
  . )١ (} ِعلٍْم ِبغيِر اللَِّه سِبيِل عن الْحِديِث ِليِضلَّ لَهو يشتِري من الناِس وِمن{ : قال اهللا تعاىل

ليكونن من أميت أقوام يستحلون     : "عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول              
يروح عليهم بـسارحة هلـم،      ) جبل: أي(واحلرير واخلمر واملعازف، وليرتلن أقوام إىل جنب علم         ) لزناا: أي(احلر  

، وميـسخ   )٢ ()يوقعه علـيهم  : أي(ارجع إلينا غداً، فيبيتهم اهللا، ويضع العلم        :  حلاجة فيقولوا  – يعين الفقري    –يأتيهم  
  . )٣(أخرجه البخاري"اآلخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة

   :لشرحا
االستماع إىل األغاين حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوا وصدها عن ذكر اهللا وعن الصالة، وقـد            

بالغناء، وكان عبد اهللا بن مسعوٍد رضي } الْحِديِث لَهو يشتِري من الناِس وِمن{: فسر أكثر أهل العلم قول اهللا تعاىل
  . )٥(وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة هلوٍ حمرم إمجاعاً )٤(هو الغناء اهللا عنه يقسم على أن هلو احلديث 

   :الفوائد
  . حترمي الغناء وأنه من اللهو احملرم -
  . أنه مما يستحله بعض هذه األمة -

                                                           
 .٦:سورة لقمان،آية )1(
 .١٠/٥٦الفتح  )2(
حترمي :وانظر كتاب الشيخ األلباين   .ميد والكاشف لعلي حسن عبد احل     ١٠/٥٢معلقا، وانظر الرد على من ضعفه فتح الباري         ) ٥٥٩٠ (١٠/٥١خ )3(

 .آالت الطرب
 .٣/٤٤١انظر تفسري ابن كثري  )4(
وانظر ترتيه الشريعة للنجمي،واإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام        . ١٤٠٣ شوال   ١٥-٩٠٢من فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز،جملة الدعوة عدد           )5(

 . حرام للشيخ أيب بكر اجلزائريللشيخ صاحل الفوزان، واإلعالم بأن العزف والغناء
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٣٥٨

  وجوب احلجوجوب احلج
  . )١ (} الْعالَِمني عِن غَِني اهللا فَِإنَّ كَفَر نوم سِبيالً ِإلَيِه استطَاع الْبيِت مِن ِحج الناِس علَى وِللِّه{ : قال اهللا تعاىل

شهادة أال إلـه  : بين اإلسالم على مخس"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  . )٢(متفق عليه"إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

يا أيها الناس قد فرض علـيكم       : "خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       :  أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      عن
نعم، لوجبـت وملـا     : لو قلت : أيف كل عام يا رسول اهللا؟فسكت حىت قاهلا ثالثاً، فقال         : فقال رجل . احلج فحجوا 

رة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم       ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكث        : استطعتم، مث قال  
  . )٣(أخرجه مسلم"بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوه

   :الشرح
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة العظام، فرضه اهللا على القادرين مرةً يف العمر، وجعل اهللا للمسلمني فيـه                   

  . منافع دينية ودنيوية كثرية
   :ئدالفوا

  . وجوب احلج على املستطيع -
  . أنه من أركان اإلسالم -
  . دةأنه واجب يف العمر مرةً واح -
  

                                                           
 .٩٧:سورة آل عمران،آية )1(
 .١٦، م )٨ (١/٤٥خ )2(
 .١٣٣٧ -م  )3(
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٣٥٩

  فضل عشر ذي احلجة وبعض أحكامهافضل عشر ذي احلجة وبعض أحكامها
ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

وال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال      : يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟قال       :  العشر، قالوا  يعين أيام . إىل اهللا من هذه األيام    
  . )١(أخرجه البخاري"رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فـال  : "عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      
  . وبشره شيئاًميس من شعره 

  . )٢(أخرجه مسلم"فليمسك عن شعوره وأظفاره: "ويف رواية"
   :الشرح

وقد شرع رسول اهللا صلى اهللا      . عشر ذي احلجة أفضل أيام السنة عند اهللا، والعمل الصاحل فيها أحب العمل إليه             
  . تهعليه وسلم فيها ملن أراد أن يضحي أن ال يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً حىت يذبح أضحي

   :الفوائد
  . فضل هذه األيام العشرة -
  . استحباب اإلكثار فيها من األعمال الصاحلة -
  . أن من أراد أن يضحي فال يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً إذا دخلت العشر -

                                                           
 .٧٥٧ت . ٢٤٣٨، د )٩٦٩ (٢/٤٥٧خ )1(
 .١٩٧٧م  )2(
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٣٦٠

  من أحكام احلجمن أحكام احلج
: القوم؟قـالوا مـن   : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء، فقـال                

أخرجه "نعم ولك أجر  : أهلذا حج؟قال : ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت     "رسول اهللا : "من أنت؟قال : املسلمون، فقالوا "
  . )١(مسلم

ال خيلون رجل بامرأة، وال تـسافرن  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال   
: يا رسول اهللا إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امـرأيت حاجـة؟فقال             :  رجل ، فقال "امرأة إال ومعها حمرم   

  . )٢(أخرجه مسلم"اذهب فاحجج مع امرأتك"
   :الشرح

أن تـسافر   ى  كذلك  . أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن الصيب الصغري يصح منه احلج ويؤجر من حججه              
  .  يتخلف عن الغزو واجلهاد ويذهب مع امرأته احلاجةاملرأة من غري حمرم ولو إىل احلج، وأمر رجالً أن

   :الفوائد
  . جواز حج الصيب الذي مل يبلغ، ولكن ال تكفيه عن حجة الفريضة -
  . أن ملن حج به أجراً -
  . أن وجود احملرم شرط لوجوب احلج على املرأة -
  . عدم جواز حج املرأة بدون حمرٍم -
  

                                                           
 .١٣٣٦م  )1(
 .١٣٤١م  )2(
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٣٦١

  فضل احلجفضل احلج
إميـان بـاهللا    : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفـضل؟قال          : نه قال عن أيب هريرة رضي اهللا ع     

  . )١(أخرجه البخاري"حج مربور: جهاد يف سبيل اهللا، قيل مث ماذا؟قال: مث ماذا؟ قال: ورسوله، قيل
ولكن أفضل  ال  : "يا رسول اهللا نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد؟ قال         : عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت      

  . )٢(أخرجه البخاري"اجلهاد حج مربور
من حج فلم يرفث ومل يفسق      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  . )٣(متفق عليه"رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج      العمرة  ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٤(متفق عليه"املربور ليس له جزاء إال اجلنة
   :الشرح

احلج املربور هو احلج الكامل السامل مما ينقص ثوابه، وهو من أعظم األعمال وأحبها إىل اهللا ملا فيه مـن أنـواع                      
  .  املسلم منه نقياً من الذنوب كما ولدته أمهالعبودية هللا، وعد اهللا عليه باألجر العظيم ومغفرة الذنوب حىت يعود

   :الفوائد
  . فضل احلج وعظم مرتلته -
  . أن احلج املربور من أسباب تكفري الذنوب -
  . أنه من أسباب دخول اجلنة -
  

                                                           
 .)١٥١٩ (٣/٣٨١خ )1(
 .)١٥٢٠ (٣/٣٨١خ )2(
 .١٣٥٠، م )١٥٢١ (٣/٣٨٢خ )3(
 .١٣٤٩، م )١٧٧٣ (٣/٥٩٧خ )4(
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٣٦٢

  فضل العمرةفضل العمرة
  . )١ (}ِللِّه  والْعمرةَ الْحج وأَِتمواْ{ : قال اهللا تعاىل 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج       ” :ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        عن أيب هريرة رضي اهللا عن     
  . )٢(متفق عليه" املربور ليس له جزاء إال اجلنة

تابعوا بني احلج العمرة فإما ينفيـان       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
أخرجـه  "كري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحج املـربور ثـواب إال اجلنـة             الفقر والذنوب كما ينفي ال    

  . )٣(الترمذي
   :الشرح

أداء العمرة ومتابعتها من العبادات العظيمة، أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أا سبب لتكفري الذنوب ومغفرة                 
إن كان فيها إنفاق للمال، فإا سبب إلبعاد الفقـر  اخلطايا، وبني صلى اهللا عليه وسلم أن املتابعة بني احلج والعمرة و 

  . وجلب الغىن
   :الفوائد

  . فضل العمرة وأا سبب ملغفرة الذنوب -
  . استحباب املتابعة بني احلج والعمرة -
  . أن ذلك سبب لنفي الفقر -
  

                                                           
 .١٩٦:سورة البقرة،آية )1(
 .١٣٤٩، م )١٧٧٣ (٣/٥٩٧خ )2(
 .٢٥٢٤، وصححه األلباين يف املشكاة رقم ٢٦٣٠، ن ٨١٠ت  )3(
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٣٦٣

  املواقيتاملواقيت
 املدينة من ذي احلليفة وأهـل       يهل أهل : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

ويهـل أهـل    : وبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        : الشام من اجلحفة وأهل جند من القرن، قال عبد اهللا         
  . )١(متفق عليه"اليمن من يلملم

 الشام  وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل           : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
اجلحفة وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج أو                     

  . )٢(متفق عليه"العمرة، فمن كان دون فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها
  . ال يهل إال من امليقات

يعـين  .  أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من عند املسجد           ما: "عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال        
  .  )٣(متفق عليه"مسجد ذي احلليفة

   :الشرح
مكة بلد حرمها اهللا، وأوجب على من أراد احلج أو العمرة أال يدخلها إال حمرماً، وحدد الرسول صلى اهللا عليـه                    

  . جاوزها إال حمرماً وجعل ذلك من متام النسكوسلم مواقيت مكانية ال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة أن يت
   :الفوائد

  حتديد مواقيت اإلحرام لكل بلٍد أو من أتى من جهته، وهي ذو احلليفة ألهل املدينة، واجلحفة ألهل  -
  .  ألهل جنٍد، ويلملم ألهل اليمن– وهي ما يسمى اآلن بالسيل –الشام، وقرن املنازل 

  . و العمرة قبل جماوزة هذه املواقيتوجوب اإلحرام ملن أراد احلج أ -
  . أن من أحرم من دون هذه املواقيت فمهله من مكانه -
  

                                                           
 .١١٨٢، م )١٥٢٥ (٣/٣٨٧خ )1(
 .١١٨١، م )١٥٢٦ (٣/٣٧٩خ )2(
 .١١٨٦، م )١٥٤١ (٣/٤٠٠خ )3(
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٣٦٤

    صالة العيدصالة العيد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يوم العيد ركعـتني، مل يـصل قبلـهما وال           "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       

  . )١(متفق عليه"بعدمها
كان يكرب يف الفطر واألضـحى يف األوىل سـبع          " اهللا عليه وسلم     عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى        

  . )٢(أخرجه أبو داود"تكبريات ويف الثانية مخساً
 ق{كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف األضحى والفطر بـ : "عن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه قال

  . )٣(أخرجه مسلم"}  الْقَمر شقوان الساعةُ اقْتربِت{و} الْمِجيِد والْقُرآِن
  : اخلطبة يف صالة العيد

كان يصلي يف األضحى والفطر مث خيطب بعـد         "عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
  . )٤(أخرجه البخاري"الصالة
   :الشرح

ارتفاع الشمس وخيطب اإلمـام     شرع اهللا عز وجل للمسلمني صالة العيد يف يوم العيد وهي ركعتان تصلى بعد               
        .  بعدها، إقامة لذكر اهللا وشكراً له على ما أنعم به من إمتام النسك

   :الفوائد
  . )٥(مشروعية صالة العيد-
  .  سبعاً ويف الثانية مخساًأا ركعتان، يكرب يف األوىل -
  . يف الركعتني)القمر(و)ق(استحباب قراءة سوريت-
  . د الصالةأن اخلطبة يف العيد بع -
  

                                                           
 .٨٨٤، م )٩٨٩ (٢/٤٧٦خ  )1(
 .١٢٨٠، جه ١١٤٩د  )2(
 .٨٩١م  )3(
 .)٩٥٧ (٢/٤٥١خ  )4(
 .من العلماء من يرى أا واجبة على الرجال )5(
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٣٦٥

    صالة العيدصالة العيد
أخرجـه  "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يوم عيـد خـالف الطريـق              : "عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  . )١(البخاري
: أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنرجهن يف الفطـر واألضـحى             : "وعن أم عطية رضي اهللا عنها قالت      

، فأما احليض فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني،         ) البنات األبكار  :أي(العواتق واحليض وذوات اخلدور     
  . )٢(متفق عليه"تلبسها أختها من جلباا: يا رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا جلباب؟قال: قالت
   :الشرح

 يـأمر  كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج لصالة العيد يذهب من طريٍق ويعود من طريق آخر، وكـان              
  . بإخراج النساء حىت الشابات منهن واحليض، ليستمعن الذكر ويشهدن اجتماع املسلمني للذكر والدعاء

   :الفوائد
  . استحباب الذهاب لصالة العيد من طريق والعودة من آخر -
  .  لصالة العيد- متسترات -استحباب خروج النساء  -

  

                                                           
 .)٩٨٦ (٢/٤٧٢خ )1(
 .)٩٨٠ (٢/٤٦٩خ )2(
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٣٦٦

  األضحيةاألضحية
  . )١ (} ِمنكُم التقْوى ينالُه ِدماؤها ولَِكن وال لُحومها هاللَّ ينالَ لَن{ : قال اهللا تعاىل 

ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني ذحبهما بيده ومسى             : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     
  . )٢(أخرجه مسلم"وكرب ووضع رجله على صفاحهما

: ، فقال "تلك شاة حلم  : "ة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         عن أيب بردة رضي اهللا عنه أنه ضحى قبل الصال         
من ضحى قبل الـصالة     : "، مث قال  "ضح ا وال تصلح ألحد غريك     : "يا رسول اهللا، إن عندي جذعة من املعز؟فقال       

  . )٣(أخرجه مسلم"فإمنا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه وأصاب سنة املسلمني
ال تذحبوا إال مسنة إال أن تعـسر علـيكم          : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عنه قال  عن جابر رضي اهللا   
  . )٤(أخرجه مسلم"فتذحبوا جذعة من الضأن

   :الشرح
سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األضحية، تنحر يف يوم العيد بعد الصالة باسم اهللا وتقرباً إليه، وهـي مـن                      

  . لك اليومشعائر اإلسالم الظاهرة يف ذ
   :الفوائد

  . مشروعية األضحية -
  . استحباب ذبح املضحي ألضحيته بنفسه-
  . أن األضحية ال تذبح إال بعد الصالة -
  

                                                           
 .٣٧:سورة احلج،آية )1(
 .١٩٦٦م  )2(
 .١٩٦١م  )3(
 .١٩٦٣م  )4(
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٣٦٧

  يوم عرفةيوم عرفة
ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبداً من           : "عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            

  . )١(أخرجه مسلم"ما أراد هؤالء؟: يدنو مث يباهى م املالئكة، فيقولالنار من يوم عرفة، وإنه ل
يكفر السنة املاضية   : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال          : "عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال      

  . )٢(أخرجه مسلم"والباقية
خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري مـا        : " قال عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم             

أخرجـه  "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير                : قلت أنا والنبيون من قبلي    
  . )٣(الترمذي
   :الشرح

ر، وصومه فـضيل    يوم عرفة من أفضل األيام عند اهللا، يباهي فيه اهللا مالئكته باحلجاج، ويكثر فيه العتقاء من النا                
  . ودعاؤه من أفضل الدعاء

   :الفوائد
  . فضل يوم عرفة وأنه من أفضل األيام -
  . فضل صومه وأنه يكفر السنة املاضية واآلتية -
  . أن دعاءه خري الدعاء -
  

                                                           
 .١٣٤٨م  )1(
 .١١٦٢م  )2(
 .٢٥٩٨، وقال غريب من هذا الوجه،وحسنه األلباين يف املشكاة رقم ٣٥٨٥ت  )3(
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٣٦٨

  شروطها وآدااشروطها وآداا: : الذكاة الذكاة 
  . )١ (} ِهعلَي اللِّه يذْكَِر اسم لَم ِمما تأْكُلُواْ والَ{ : قال اهللا تعاىل

ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليـه        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال       
  . )٢(متفق عليه"فكل، ليس السن والظفر

إن اهللا قد كتب اإلحسان يف كل       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال       
ولـريح  ) سـكينه : أي( قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحـد أحـدكم شـفرته               شيء، فإذا 
  . )٣(أخرجه مسلم"ذبيحته
   :الشرح

  . للذكاة شروط وآداب ينبغي على املسلم معرفتها حىت يذبح أضحيته على الوجه الشرعي
   :الفوائد

  . أن ذكر اسم اهللا شرط حلل الذبيحة -
  . بالذكاة شرط حلل الذبيحةأن إخراج الدم  -
  . األمر بإحسان الذبح وإراحة الذبيحة -
  

                                                           
 .١٢١:آيةسورة األنعام، )1(
 .١٩٦٨، م )٥٤٩٨ (٩/٦٢٣خ )2(
 .١٩٥٥م  )3(
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٣٦٩

  فضل التهليلفضل التهليل
ال إله إال اهللا وحده ال شـريك        : من قال ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

اب وكتبت له مائة حـسنة  له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رق                
وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحـد                       

سبحان اهللا وحبمده، يف يوم مائة مرة حطت خطايـاه ولـو كانـت مثـل زبـد                  : عمل أكثر من ذلك، ومن قال     
  . )١(أخرجه مسلم"البحر

ال إله إال اهللا وحده     : من قال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ضي اهللا عنه قال   عن أيب أيوب األنصاري ر    
ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفـس مـن ولـد                        

  . )٢(أخرجه مسلم"إمساعيل
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله      : ألن أقول ” :العن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق             

  . )٣(أخرجه مسلم"إال اهللا واهللا أكرب أحب إيلَّ مما طلعت عليه الشمس
   :الشرح

 عن ما فيه من األجر العظيم، ملا فيـه          التهليل من األذكار الفضيلة، رغب فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخرب           
  . الشريكمن إعالن الوحدانية هللا وترتيهه عن 

   :الفوائد
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيٍء قديٍر يف يوٍم مائة مرة كان                      : أن من قال   -

  .  عشر رقاٍبقكمن أعت
  أنه يكتب له مائة حسنٍة وميحى عنه مائة سيئٍة،  -
  . أا تكون له حرزاً من الشيطان-
  . راٍت كان كمن أعتق أربع رقاٍب من العربأن من قاهلا يف يوٍم عشر م -

  

                                                           
 .٢٦٩١م  )1(
 .٢٦٩٣م  )2(
 .٢٦٩٥م  )3(
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٣٧٠

  من األذكار الشرعيةمن األذكار الشرعية
: أما لو أن أحدهم يقول حني يأيت أهلـه        : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

لـشيطان  بسم اهللا، اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مث قدر بينهما يف ذلك أو قضي ولد مل يضره ا                   
  . )١(أخرجه البخاري"أبداً

إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فـضله         : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٢(أخرجه البخاري"فإا رأت ملكاً، وإذا مسعتم يق احلمار فتعوذوا باهللا من الشيطان، فإنه رأى شيطاناً

  : تلىماذا يقول من رأى مب
احلمد هللا الذي عافاين مما     : من رأى مبتلى فقال   : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
  . )٣(أخرجه الترمذي"ابتاله به وفضلين على كثري من خلقه تفضيالً، مل يصبه ذلك البالء

   :الشرح
لة من األذكار اليت أرشد إليها الرسول صـلى اهللا          لألذكار الشرعية فوائد دينية ودنيوية، ويف هذه األحاديث مج        

  . عليه وسلم وأمر أن تقال يف أوقاا
   :الفوائد

  . أن ذكر اهللا عند اجلماع من أسباب صالح الولد -
  . أن ذكر اهللا عند رؤية املبتلني سبب للعافية من البالء -
   .استحباب قول الذكر الوارد عند صياح الديكة وعند يق احلمري -
  

                                                           
 .)٥١٦٥ (٩/٢٢٨خ )1(
 .)٣٣٠٣ (٦/٣٥٠خ )2(
 .٦٢٤٨، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٤٣١ت  )3(
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٣٧١

  تعدد طرق اخلري وتنوعهاتعدد طرق اخلري وتنوعها
ال حتقرن من املعروف شـيئاً ولـو أن         : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال      

  . )١(أخرجه مسلم"تلقى أخاك بوجه طلق
  . سهل منبسط: ومعىن طلق

: قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم     عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن أناساً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 
باألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نـصوم، ويتـصدقون          ) املال: أي(يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور       "

أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة               : بفضول أمواهلم، قال  
يا رسول  : روف صدقة، وي عن املنكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة، قالوا          صدقة، وكل ليلة صدقة، وأمر باملع     

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟فكذلك إذا وضـعها يف            : اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟قال       
  . )٢(أخرجه مسلم"احلالل كان له أجر

من الناس عليه   ) مفصل: أي(كل سالمى   ” :وسلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه             
صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه                     

  . )٣(متفق عليه"صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة
: ، قال "اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيله    : "قلت يا رسول اهللا أي األعمال أفضل؟قال      :  أيب ذر رضي اهللا عنه قال      عن
تعني صانعاً أو تصنع    : "فإن مل أفعل؟قال  : قلت: ، قال "أنفسها عند أهلها وأكثرها مثناً    : "أي الرقاب أفضل؟قال  : قلت

تكف شرك عن الناس صـدقة منـك علـى          :  العمل؟قال يا رسول اهللا أرأيت إن ضعفت عن بعض       : ، قال "ألخرق
  . )٤(أخرجه مسلم"نفسك
   :الشرح

. من رمحة اهللا وسعة فضله أن جعل أبواب اخلري متنوعة متعددة فكل يضرب بسهٍم فيما يناسبه منها فيؤجر عليه                  
  .  منبهاً لنا الغتنامهاويف هذه األحاديث أبواب كثرية من أبواب اخلري ذكرها الرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   :الفوائد
  . تعدد أبواب اخلري وطرقه -

                                                           
 .، ورويت طلق بتسكني الالم وكسرها،ورويت طليق بزيادة ياء٢٦٢٦م  )1(
 .١٠٠٦م  )2(
 .١٠٠٩، م )٢٧٠٧(خ  )3(
 .١٣٦م  )4(
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٣٧٢

  . سعة فضل اهللا وجوده -
  . احلث على املسارعة الغتنام األعمال السهلة -

  شدة كرب يوم القيامةشدة كرب يوم القيامة
عمـا   مرِضعٍة كُلُّ تذْهلُ ترونها ميو{{شيٌء عِظيم  الساعِة زلْزلَةَ ِإنَّ ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا{ : قال اهللا تعاىل

تعضأَر عضتٍل ذَاِت كُلُّ وما حلَهمى حرتى وكَارس اسا النمم وى هكَارِبس لَِكنو ذَاباللَِّه ع ِديدوقال . )١ (} ش
  . )٢ (} ِشيبا يجعلُ الِْولْدانَ يوما{ : تعاىل

تدىن الـشمس يـوم     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : بن األسود رضي اهللا عنه قال     عن املقداد   
القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق، فمنهم مـن يكـون إىل                     

العرق إجلاماً، وأشار رسول اهللا     كعبيه، ومنهم من يكون إىل ركبتيه، ومنهم من يكون إىل حقويه، ومنهم من يلجمه               
  . )٣(رواه مسلم"صلى اهللا عليه وسلم إىل فيه

إن العرق ليذهب يوم القيامة يف األرض       ” :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )٤(رواه مسلم. شك الراوي"سبعني باعاً، وإنه ليبلغ إىل أفواه الناس أو إىل آذام

   :شرحال
يوم القيامة يوم عظيم هوله شديد وكربه عظيم، يبلغ الناس فيه من اجلهد مبلغاً عظيماً، فتدنو منهم الشمس ويكثـر                    

  . منهم العرق فيكون منهم على قدر أعماهلم ويذهب يف األرض مسافة بعيدة
   :الفوائد

  . شدة هول وضيق يوم القيامة -
  . شديداًأن الشمس تدنو من الناس فيعرقون عرقاً  -
  . أن العرق يبلغ من كل واحٍد حبسب عمله -
   

                                                           
 .١:سورة احلج،آية )1(
 .١٧:سورة املزمل،آية )2(
 .٦٢م  )3(
 .٦١م )4(
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  وصف النار وصف النار 
  : عظم خلقها
  . )١ (} مِزيٍد ِمن هلْ وتقُولُ امتْألِت هِل ِلجهنم نقُولُ يوم{ : قال اهللا تعاىل

م يومئذ هلا سبعون    يؤتى جبهن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
  . )٢(أخرجه مسلم"ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مسع وجبة فقال النيب صلى اهللا عليه                : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
: أي(لنار منذ سـبعني خريفـاً       هذا حجر رمي به يف ا     : اهللا ورسوله أعلم، قال   : قلنا: أتدرون ما هذا؟قال  : "وسلم  

  . )٣(أخرجه مسلم"فهو يهوي يف النار، اآلن حىت انتهى إىل قعرها) سبعني سنة
   :الشرح

النار خلقها اهللا مقراً للكفار، وهي عظيمة اخللقة، بعيدة القعر، يؤتى ا يوم القيامة جتر أمام الناس بسبعني حبـٍل    
  . جير كل حبٍل سبعون ألف ملٍك

   :الفوائد
  . عظم خلق النار وسعتها -
  . أا شديدة العمق -
  . شدة عقاب أهلها -
  

                                                           
 .٣٠:سورة ق،آية )1(
 .٢٨٤٢م  )2(
 .٢٨٤٤م  )3(
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  وصف النار وصف النار 
  : شدة حرها
{ : وقال تعـاىل . )٢ (} لِّلشوى نزاعةً {{لَظَى  ِإنها كَالَّ{ : وقال. )١ (} تلَظَّى نارا فَأَنذَرتكُم{ : قال اهللا تعاىل

ارقُواْ النالَِّتي فَات قُوداوه اسةُ النارالِْحج٣ (} و( .  
ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سـبعني          : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

فإا فضلت عليها بتسعة وستني جزًءا كلـها        : واهللا يا رسول اهللا إن كانت لكافية، قال       : جزءاً من حر جهنم، قالوا    
  . )٤( عليهمتفق"مثل حرها

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
ال واهللا يا رب، : يا ابن آدم هل رأيت خرياً قط؟هل مر بك نعيم قط؟فيقول: يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة مث يقال

يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟هل       :  من أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة، فيقال له         ويؤتى بأشد الناس بؤساً يف الدنيا     
  . )٥(أخرجه مسلم"ال واهللا يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت شدة قط: مر بك شدة قط؟فيقول

   :الشرح
بـاً للكفـار    عذاب اهللا شديد أليم، فنار اآلخرة أشد حراً من نارنا يف هذه الدنيا على حرها، جعلـها اهللا عقا                  

  . والعصاة
   :الفوائد

  . شدة حر النار -
  . أا أشد من نار الدنيا تسعةً وستني مرةً -

                                                           
 .١٤:سورة الليل،آية )1(
 .١٥:سورة املعارج،آية )2(
 .٢٤:سورة البقرة،آية )3(
 .٢٨٤٣، م )٣٢٦٥ (٦/٣٣٠خ )4(
 .٢٨٠٧م  )5(
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  من صفات أهل النارمن صفات أهل النار
 ادخلُـوا { : وقـال . )١ (}الْمأْوى  الْجِحيم ِهي فَِإنَّ{{الدنيا  الْحياةَ وآثَر {{طَغى  من فَأَما{ : قال اهللا تعاىل

ابوأَب هجمن اِلِدينا خِفيه فَِبئْس ِرينكَبتى الْمثْو٢ (} م( .  
: احتجت اجلنة والنار، فقالت هـذه     ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

أنت عذايب أعذب   : يدخلين الضعفاء واملساكني، فقال اهللا عز وجل هلذه       : يدخلين اجلبارون واملتكربون، وقالت هذه    
  . )٣(أخرجه مسلم"أنت رمحيت أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة ملؤها: بك من أشاء، وقال هلذه

أال أخربكم بأهل اجلنة؟قالوا بلـى،   : "عن حارثة بن وهب رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول              
بلـى،  : أال أخربكم بأهل النار؟قالوا   : بره، مث قال  قال صلى اهللا عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على اهللا أل            

  . )٤(أخرجه مسلم"كل عتل جواظ مستكرب: قال
  ). )٥(اجلايف الشديد اخلصومة واجلموع املنوع املختال يف مشيته: والعتل اجلواظ هو(

قـوم  : ا بعد صنفان من أهل النار مل أرمه     ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخـت                

  . )٦(أخرجه مسلم"، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها)اجلمال: أي(
  ). اتلبس ثوباً رقيقاً يصف بد: أي تستر بعض بدا وتكشف بعضه، وقيل معناه: ومعىن كاسيات عاريات(

جياء بالرجل يوم القيامـة     : "وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول               
: فيدور كما يدور احلمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون         ) أمعاؤه: يعين(فيلقى يف النار فتندلق أقتابه يف النار        

كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأـاكم       : وف وتنهانا عن املنكر؟قال   أي فالن، ما شأنك؟أليس كنت تأمرنا باملعر      
  . )٧(أخرجه البخاري"عن املنكر وآتيه

   :الشرح

                                                           
 .٣٩-٣٧: عات،اآليات سورة الناز )1(
 .٧٦:سورة غافر،آية )2(
 .٢٨٤٦م  )3(
 .٢٨٥٣م  )4(
 .١٧/١٩٤شرح النووي  )5(
 .٢١٢٨م  )6(
 .)٣٢٦٧ (٦/٣٣١خ )7(
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٣٧٦

ألهل النار صفات وأخالق أخربنا عنها اهللا وأخربنا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنبتعد عنـها وحنـذر                    
  . االتصاف ا 

   :الفوائد
  .  احلياة الدنيا على اآلخرة من صفات أهل النارأن الكرب والطغيان وإيثار -
  . أن صفات أهل النار الظلم والتسلط على الناس -
  . أن صفات أهل النار من النساء التربج والسفور -
  . أن صفات أهل النار األمر باملعروف والنهي عن املنكر على سبيل املخادعة والنفاق -
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  أول من تسعر م النار من املوحدينأول من تسعر م النار من املوحدين
إن أول الناس يقضى يوم القيامة      : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : ن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      ع

: قاتلت فيك حـىت استـشهدت، قـال       : فما عملت فيها؟قال  : عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال        
وجهه حىت ألقي يف النار، ورجـل تعلـم        كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل، مث أمر به فسحب على              

تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيـك      : فما فعلت فيها؟قال  : العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال         
هو قارئ، فقد قيـل، مث أمـر بـه          : عامل، وقرأت القرآن ليقال   : كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال    : القرآن، قال 

لقي يف النار، ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به فعرفـه نعمـه                  فسحب على وجهه حىت أ    
كـذبت،  : ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لـك، قـال              : فما عملت فيها؟قال  : فعرفها، قال 

  . )١( مسلمأخرجه"هو جواد، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار: ولكنك فعلت ليقال
   :الشرح

أول من تسعر م النار من املوحدين يوم القيامة هم شهيد وعامل وكرمي، لكنهم ما أخلصوا أعماهلم هللا تعاىل إمنا                    
  . أرادوا الذكر يف الدنيا فأعطاهم اهللا ما أرادوا فيها، وعذم يف اآلخرة بالنار جزاء إشراكهم يف عملهم

   :الفوائد
  . الخطر الرياء يف األعم -
  . أن هؤالء الثالثة هم أول من يعذب يوم القيامة جزاء ريائهم -

  

                                                           
 .٢٣٨٢ ، ت ١٩٠٥م  )1(
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٣٧٨

  وصف اجلنة ونعيمها وصف اجلنة ونعيمها 
 وأَنهار طَعمه لَّم يتغير لَّبٍن ِمن وأَنهار آِسٍن غَيِر ماء من أَنهار ِفيها الْمتقُونَ وِعد الْجنِة الَِّتي  مثَلُ{: قال اهللا تعاىل 

نٍر مملَّذٍَّة خ اِرِبنيلِّلش ارهأَنو نٍل مسى  عفص١ (}م( .  
  . )٢ (} ِوِظلُّها دآِئم اَألنهار أُكُلُها تحِتها ِمن تجِري الْمتقُونَ وِعد الَِّتي الْجنِة مثَلُ{ : وقال
 عـدنٍ  جنـات  أُولَِئك لَهم {{عمالً  أَحسن من أَجر نِضيع ال ِإنا اِلحاِتوعِملُوا الص آمنوا الَِّذين ِإنَّ{ : وقال
 متِكِئني ِفيها وِإستبرٍق سندٍس من خضرا ِثيابا ويلْبسونَ ذَهٍب أَساِور ِمن ِمن ِفيها يحلَّونَ اَألنهار تحِتِهم ِمن تجِري
  . )٣ (} مرتفَقًا وحسنت الثَّواب ِنعم اَألراِئِك ىعلَ

  . )٤ (} السماء واَألرِض كَعرِض عرضها وجنٍة ربكُم من مغِفرٍة ِإلَى ساِبقُوا{ : وقال
 فَضِلِه ِمن الْمقَامِة دار أَحلَّنا الَِّذي {{لَغفُور شكُور  اربن ِإنَّ الْحزنَ عنا أَذْهب الَِّذي ِللَِّه الْحمد وقَالُوا{ : وقال

  . )٥ (} لُغوب ِفيها يمسنا وال نصب يمسنا ِفيها ال
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة وأعلـى                  سبيله، كل 
  . )٦(أخرجه البخاري"اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة

ني أعددت لعبادي الصاحل  : قال اهللا عز وجل     : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
 لَهم أُخِفي ما نفْس تعلَم فَال{ ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، مصداق ذلك يف كتاب اهللا 

  . )٨(متفق عليه. ")٧(} يعملُونَ كَانوا جزاء ِبما أَعيٍن قُرِة من
   :الشرح

تصوره عقل بشر، فيها من النعيم ما ال رأته عني وال مسعت اجلنة دار أعدها اهللا جزاء لعباده الصاحلني، نعيمها ال ي       
  . به أذن وال خطر على قلب بشر
                                                           

 .١٥:سورة حممد،آية )1(
 .٣٥:سورة الرعد،آية )2(
 .٣١-٣٠:سورة الكهف،اآليتان )3(
 .٢١:سورة احلديد،آية )4(
 .٣٥-٣٤:يتانسورة فاطر،اآل )5(
 .)٧٤٢٣ (١٣/٤٠٤خ )6(
 .١٧:سورة السجدة،آية )7(
 .٢٨٢٤، م )٣٢٤٤ (٦/٣١٨خ )8(
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   :الفوائد
  . عظم نعيم اجلنة -
  . أا مواضع خمتلفة وذات أار ودرجات -
  . أن نعيمها ال يتصوره إنسان -
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  وصف اجلنة ونعيمها وصف اجلنة ونعيمها 
 ِفي طَيبةً ومساِكن ِفيها خاِلِدين تحِتها اَألنهار ِمن تجِري جناٍت مؤِمناِتالْمؤِمِنني والْ اللّه  وعد{: قال اهللا تعاىل 

  . )١ (} الْعِظيم الْفَوز هو ذَِلك أَكْبر اللِّه من عدٍن وِرضوانٌ جناِت
يا أهل اجلنة،   : إن اهللا يقول ألهل اجلنة    ": عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

هل رضيتم؟فيقولون وما لنا ال نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما           : لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك، فيقول      : فيقولون
أحل : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟فيقول: مل تعط أحداً من خلقك؟فيقول أال أعطيكم أفضل من ذلك؟فيقولون  

  . )٢(أخرجه مسلم"أسخط عليكم بعده أبداًعليكم رضواين فال 
أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه             : عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال       

  . )٣(أخرجه البخاري"ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل من هذا: "ولينه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
موضع سوط يف اجلنة خري مـن       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  رضي اهللا عنه قال    وعن سهل بن سعد   

  . )٤(أخرجه البخاري"الدنيا وما فيها
   :الشرح

يتنعم أهل اجلنة يف اجلنة بأكمل امللذات اليت ال يشوا شيء من الكدر كما حيصل يف ملذات الدنيا، ومن أعظم                    
  .  رضوان اهللا عليهم الذي حيله عليهم فال يسخط عليهم أبداً–عاىل  بعد رؤية اهللا ت–ما يتلذذون به 

   :الفوائد
  . عظم نعيم أهل اجلنة يف اجلنة -
  . شدة فرح املؤمنني وتنعمهم برضوان اهللا يف اجلنة -
  . سعة رمحة اهللا وحسن جزائه -

  

                                                           
 .٩:سورة التوبة،آية )1(
 .٢٨٢٩م  )2(
 ).٣٢٤٩ (٦/٣١٩خ )3(
 ).٣٢٥٠ (٦/٣١٩خ )4(
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٣٨١

  أدىن أهل اجلنة مرتلةأدىن أهل اجلنة مرتلة
ما أدىن أهل اجلنة    : سأل موسى ربه  : "قال: اهللا عليه وسلم    عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى            

أي رب وكيف وقد نزل الناس      : ادخل اجلنة، فيقول  : له رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال        : مرتلة؟قال
لـك  : رضيت رب، فيقول  : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟فيقول        : منازهلم وأخذوا أخذام؟فيقول  

لك هذا وعشرة أمثاله، ولك مـا اشـتهت         : فيقول: رضيت رب : ك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال يف اخلامسة       ذل
  . رضيت رب: نفسك ولذت عينك، فيقول

أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها،  : فأعالهم مرتلة؟قال ): موسى عليه السالم  : أي(قال  
 لَهـم  أُخِفي ما نفْس تعلَم فَال{ومصداقه يف كتاب اهللا : قال. على قلب بشرفلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر 

  . )٢(أخرجه مسلم. )١(}أَعيٍن قُرِة من
   :الشرح

  . اجلنة نعيمها عظيم، وكرامتها ال توصف، أدىن أهلها مرتلة أعز وأكرم أضعافاً مضاعفة من أعظم ملوك الدنيا
   :الفوائد

  . نةعظم نعيم اجل -
  . أن أدىن أهل اجلنة مرتلة له من النعيم أضعاف ما مللوك الدنيا -
  . سعة رمحة اهللا وعظم فضله -

  

                                                           
 .١٧:سورة السجدة،آية )1(
 .١٨٩م  )2(
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٣٨٢

  النظر إىل وجه اهللا عز وجلالنظر إىل وجه اهللا عز وجل
 ِإنهم عـن   كَالَّ{: وقال تعاىل على الكفار . )١(} ناِظرةٌ ربها  ِإلَى{{ناِضرةٌ  يومِئٍذ  وجوه{: قال اهللا تعاىل 

رِهمِئٍذ بموونَ يوبجح٢ (} لَّم( .  
يقول اهللا تبـارك    : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال     : "عن صهيب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

فيكشف احلجـاب   : أمل تبيض وجوهنا؟أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار؟قال       : تريدون شيئاً أزيدكم؟فيقولون  : وتعاىل
  . )٣(أخرجه مسلم" وا شيئاً أحب إليهم من النظر إىل رم عز وجلفما أعط

  . )٤(} وِزيادةٌ الْحسنى أَحسنواْ لِّلَِّذين{ مث قرأ : وزاد يف رواية
أما إنكم ستعرضـون علـى      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال        

  . )٥(متفق عليه" هذا القمرربكم فترونه كما ترون 
   :الشرح

من الكرامات اليت أعدها اهللا ألهل اجلنة النظر إىل وجهه الكرمي، وهذه أعظم لذة يناهلا أهل اجلنة، فمع ما هم فيه                     
  . من النعيم فإم يتلذذون بالنظر إىل وجه اهللا الكرمي

   :الفوائد
  . ةثبوت النظر إىل وجه اهللا تعاىل للمؤمنني يوم القيام -
  . أنه من أعظم النعيم الذي يناله أهل اجلنة -
  . حرمان الكفار من النظر إىل وجه اهللا تعاىل -

  

                                                           
 .٢٣-٢٢:سورة القيامة، اآليتان )1(
 .١٥:سورة املطففني،آية )2(
 .١٨١ م )3(
 .٢٦:سورة يونس،آية )4(
 .٦٣٣، م )٥٧٣ (٢/٥٢خ )5(
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٣٨٣

  القصاص يوم القيامةالقصاص يوم القيامة
 أَتينا دٍلخر من حبٍة كَانَ ِمثْقَالَ وِإن شيئًا نفْس تظْلَم فَال الِْقيامِة ِليوِم الْمواِزين الِْقسطَ ونضع{ : قال اهللا تعاىل 

 الِْحساِب سِريع ِإنَّ اللَّه الْيوم ظُلْم ال كَسبت ِبما نفٍْس كُلُّ تجزى الْيوم{ : ، وقال تعاىل)١(} حاِسِبني ِبنا وكَفَى ِبها
{) ٢( .  

لمة ألخيـه مـن     من كانت له مظ   ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم، إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمتـه                       

  . )٣(أخرجه البخاري"وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئآت صاحبه فحمل عليه
املفلس فينا من   : املفلس؟قالواأتدرون من   ” :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شـتم هـذا                 : ال درهم له وال متاع، فقال     
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فـإن فنيـت                     

  . )٤(أخرجه مسلم"اياهم فطرحت عليه مث طرح يف النارحسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خط
   :الشرح

احلكم يوم القيامة بالعدل التام فال يظلم أحد وال يبقى ألحد عند أحد مظلمة إال استوفاها كاملة، فلذلك أرشد                   
  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم للتحلل من املظامل قبل القصاص يوم القيامة

   :الفوائد
  . التامعدل اهللا تعاىل  -
  . وجوب البعد عن ظلم الناس والتحرز منه -
  . أن املظلوم يأخذ من حسنات الظامل، فإن مل يكن له حسنات طرح عليه من سيئات املظلوم -

  

                                                           
 .٤٧:سورة األنبياء،آية )1(
 .١٧:سورة غافر،آية )2(
 ).٢٤٤٩ (٥/١٠١خ )3(
)4( ٢٥٨١. 
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٣٨٤

  من صور احلساب يوم القيامةمن صور احلساب يوم القيامة
{ : ، وقال)١ (} كَانوا يكِْسبونَ ِبما رجلُهمأَ وتشهد أَيِديِهم وتكَلِّمنا أَفْواِهِهم نخِتم علَى الْيوم{ : قال اهللا تعاىل 

  . )٢ (} ترجعونَ وِإلَيِه مرٍة أَولَ خلَقَكُم وهو شيٍء كُلَّ الَِّذي أَنطَق اللَّه أَنطَقَنا قَالُوا علَينا شِهدتم ِلم ِلجلُوِدِهم وقَالُوا
هـل تـدرون مـم      : د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك، فقـال         كنا عن : "عن أنس رضي اهللا عنه قال     

بلى، : يقول: يا رب أمل جترين من الظلم قال      : من خماطبة العبد ربه يقول    : اهللا ورسوله أعلم، قال   : قلنا: أضحك؟قال
رام كفى بنفسك اليوم عليـك شـهيداً وبـالك        : فيقول: فإين ال أجيز على نفسي إال شاهداً مين، قال        : فيقول: قال

: فتنطق بأعماله، قال  : انطقي، قال ) جوارحه: أي(فيقال ألركانه   ) فمه: أي(فيختم على فيه    : الكاتبني شهوداً، قال  
  . )٣(أخرجه مسلم"بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل: مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول
  : تيسري احلساب على املؤمنني

 {{ِبيِميِنـِه   أُوِتي ِكتابـه  من فَأَما {{فَمالِقيِه  كَدحا ربك ِإلَى كَاِدح ِإنك انُأَيها اِإلنس يا{ : قال اهللا تعاىل
فوفَس باسحا يابا  ِحسِسري٤ (}ي( .  

إن اهللا يدين املؤمن فيضع عليه      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال        
نعم أي رب، حىت قرره بذنوبـه ورأى يف         : أتعرف ذنب كذا وكذا؟أتعرف ذنب كذا؟فيقول     : فه ويستره فيقول  كن

وأما الكفار واملنافقون   . سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته          : نفسه أنه قد هلك، قال    
  . )٦( متفق عليه)٥(}الظَّاِلِمني علَى اللِّه لَعنةُ أَالَ علَى ربِهم كَذَبواْ الَِّذين هـؤالء{فينادى م على رؤوس اخلالئق 

   :الشرح
يف يوم القيامة يكون احلساب من اهللا بالعدل والفضل، عدل اهللا مع ارمني والكافرين فيجازيهم مبـا كـسبوا،                   

لمني فيغفر هلم ويعفـو عنـهم   ويفضحهم وينطق أعضاءهم فتشهد عليهم حىت ال يكون هلم حجة، وفضله على املس      
  . ويسترهم
   :الفوائد

                                                           
 .٦٥:سورة يس،آية )1(
 .٢١:سورة فصلت،آية )2(
 .١٠٥٤م  )3(
 .٨:سورة االنشقاق،آية )4(
 .١٨:سورة هود،آية )5(
 ).٢٤٤١ (٥/٩٦خ )6(
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٣٨٥

  . أن أعضاء الكافر تشهد عليه يوم القيامة مبا عمل -
  . تيسري احلساب على املؤمنني -
  . ستر اهللا على املؤمنني ومغفرته هلم، وفضحه للكافرين واملنافقني -
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٣٨٦

  من صفات أهل اجلنةمن صفات أهل اجلنة
  . )١ ( }الْمأْوى ِهي الْجنةَ فَِإنَّ{{الْهوى  عِن النفْس ونهى ربِه مقَام خاف من  وأَما{: قال اهللا تعاىل

من شهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال          : "عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             
 إىل مرمي وروح منه، واجلنـة حـق،   شريك له وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها          

  . )٢(أخرجه البخاري"والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل
: احتجت اجلنة والنار، فقالت هـذه     ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

أنت عذايب أعذب   : اكني، فقال اهللا عز وجل هلذه     يدخلين الضعفاء واملس  : يدخلين اجلبارون واملتكربون، وقالت هذه    
  . )٣(أخرجه مسلم"أنت رمحيت أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة ملؤها: بك من أشاء، وقال هلذه

أال أخربكم بأهل اجلنة؟قالوا بلـى،   : "عن حارثة بن وهب رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول              
بلى، : أال أخربكم بأهل النار؟قالوا   :  ضعيف متضعف لو أقسم على اهللا ألبره، مث قال         كل: "قال صلى اهللا عليه وسلم    

  . )٤(أخرجه مسلم"كل عتل جواظ مستكرب: قال
  . )٥ ()اجلايف الشديد اخلصومة واجلموع املنوع املختال يف مشيته: والعتل اجلواظ هو(
   :الشرح

ا اهللا عنها وأخربنا عنها رسوله صـلى اهللا عليـه            صفات وأخالق أخربن   – كما يف هذه النصوص      –ألهل اجلنة   
  . وسلم ترغيباً لنا لالتصاف ا لتكون سبباً لدخول اجلنة بإذن اهللا

   :الفوائد
  . أن من صفات أهل اجلنة اخلوف من اهللا وي النفس عن هواها املخالف للشرع -
  . أن من أعظم صفات أهل اجلنة إخالص التوحيد هللا -
  .  ترك التجرب والتكرب على عباد اهللاأن من أخالقهم -

  

                                                           
 .٤١-٤٠:النازعات،اآليتانسورة  )1(
 ) .٣٤٣٥ (٦/٤٧٤خ )2(
 .٢٨٤٦م  )3(
 .٢٨٥٣م  )4(
 .١٧/١٩٤شرح النووي على مسلم  )5(
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٣٨٧

  صفات أهل اجلنة يف اجلنةصفات أهل اجلنة يف اجلنة
ِفـي    تعـِرف {: ، وقال تعاىل)١(} متقَاِبِلني سرٍر علَى ِإخوانا ِغلٍّ من صدوِرِهم ِفي ما  ونزعنا{: قال اهللا تعاىل

وِهِهمجةَ ورضِعيِم ن٢ (} الن( .  
أول زمرة تلج اجلنة صورم علـى       ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          :  عنه قال    عن أيب هريرة رضي اهللا    

صورة القمر ليلة البدر، ال يبصقون فيها وال ميتخطون وال يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم مـن الـذهب                   
مخ سوقهما مـن وراء     ورشحهم املسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى        ) العود: أي ()*(والفضة وجمامرهم األلوة  

  . )٤(أخرجه البخاري"اللحم من احلسن، ال اختالف بينهم وال تباغض، قلوم قلب واحد يسبحون اهللا بكرة وعشياً
إن لكم أن   ). ينادي أهل اجلنة  : أي(ينادي مناد   : "عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

ن حتيوا فال متوتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فال رموا أبداً، وإن لكم أن تنعمـوا                 تصحوا فال تسقموا أبداً، وإن لكم أ      
  . )٦(أخرجه مسلم")٥ (}تعملُونَ كُنتم ِبما أُوِرثْتموها الْجنةُ ِتلْكُم أَن{: فال تبتئسوا أبداً، فذلك قوله عز وجل

   :الشرح
يها وال تعب، يف شباب دائم وصحة ال تزول، ليس يف قلـوم             أهل اجلنة يف نعيم مقيم دائم، حيام ال نصب ف         

  . غل وال حسد، وال تباغض راضني أكمل الرضا عن ما آتاهم رم
   :الفوائد

  . مجال صور أهل اجلنة ونضارة وجوههم -
  . خلود أهل اجلنة شباباً أصحاء -
  . دوام نعيمهم، وخلو قلوم من الغل واحلسد -

  

                                                           
 .٤٧:سورة احلجر ، آية )1(
 .٢٤:سورة املطففني،آية )2(
 . بفتح اهلمزة أو ضمها*
 .٣٢٤٥ (٦/٣١٨خ  )4(
 .٤٣:سورة األعراف،آية )5(
 .٢٨٣٧م  )6(
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  سعة رمحة اهللاسعة رمحة اهللا
ـَِن{: هللا تعاىلقال ا ويؤتـونَ   يتقُونَ ِللَِّذين فَسأَكْتبها شيٍء كُلَّ  ورحمِتي وِسعت{، وقال )١ (}الرِحيِم  الرحم
  . )٣(} رِحيما ِبالْمؤِمِنني  وكَانَ{وقال. )٢(} يؤِمنونَ ِبآياِتنا هم والَِّذين الزكَـاةَ

ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق          : "اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        عن أيب هريرة رضي     
  . )٤(أخرجه مسلم"إن رمحيت تغلب غضيب: العرش

لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عنـد اهللا  : "وعنه أن رسول اهللا قال   
  . )٥(أخرجه مسلم" ن جنته أحدمن الرمحة ما قنط م

جعل اهللا الرمحة مائة جزء، فأمـسك عنـده تـسعة           : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وعنه قال 
وتسعني وأنزل يف األرض جزء واحداً فمن ذلك اجلزء تتراحم اخلالئق حىت ترفع الدابة حافرهـا عـن ولـدها أن                     

  . )٦(أخرجه مسلم"تصيبه
فلما ) يعين يف املعاصي  (أسرف رجل على نفسه     : " اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         عن أيب هريرة رضي   

إذا أنا مت فأحرقوين مث اسحقوين مث اذروين يف الريح يف البحر، فواهللا إلن قدر علي                : حضره املوت أوصى بنيه فقال    
لألرض أدي ما أخذت، فإذا هو قـائم،        )  اهللا :أي(ففعلوا ذلك به، فقال     : ريب ليعذبين عذاباً ما عذب به أحداً، قال       
  . )٧(متفق عليه"خشيتك يا رب، فغفر له بذلك: فقال له ما محلك على ما صنعت؟فقال

   :الشرح
  . رمحة اهللا واسعة جعلها لعباده املؤمنني، فهو الرمحن الرحيم ورمحته سبقت غضبه، فال يتعاظمه ذنب أن يغفره

   :الفوائد
  . سعة رمحة اهللا -
  . ا لعباده املؤمننيأ -
  . أا سبقت غضبه -

                                                           
 .٢:سورة الفاحتة،آية )1(
 .١٥٦:سورة األعراف،آية )2(
 .٤٣:سورة األحزاب،آية )3(
 .٢٧٥١م  )4(
 .٢٧٥٥م  )5(
 .٢٧٥٢م  )6(
 .٢٧٥٦، م )٣٤٥٢ (٦/٤٩٤خ )7(
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  فضل التقوى، واألمر افضل التقوى، واألمر ا
 الَّـِذين  أَيها  يا{: وقال تعاىل، )١(} واِحدٍة نفٍْس من خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتقُواْ الناس أَيها  يا{: قال اهللا تعاىل

ولْتنظُـر   اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها  يا{: وقال تعاىل، )٢ ( }وأَنتم مسِلمونَ ِإالَّ تموتن والَ تقَاِتِه حق اللّه اتقُواْ آمنواْ
فْسا نم تمٍد قَدقُوا ِلغاتو ِإنَّ اللَّه اللَّه ِبريا خلُونَ ِبممعا{: وقال، )٣(} تملُ  ِإنقَبتي اللّه ِمن ِقنيت{: وقـال ، )٤(} الْم 
الِْكتـاب   أُوتواْ الَِّذين وصينا  ولَقَد{: ، وقال)٥(} يحتِسب ال حيثُ ويرزقْه ِمن {{مخرجا  لَّه يجعل اللَّه يتِق ومن
 {: ، وقـال )٧(} فُرقَاناً لَّكُم يجعل تتقُواْ اللّه إَن آمنواْ الَِّذين اأَيه  ِيا{: ، وقال)٦( }اللّه اتقُواْ أَِن وِإياكُم قَبِلكُم ِمن
ذَِلك ابالَ الِْكت بيِفيِه ر ِقنيتى لِّلْمد{: ، وقال)٨(} هةُ  ِتلْكنوِرثُ الَِّتي الْجا ناِدنِعب ن ِمنا كَانَ مِقيوقال )٩(} ت ،
  . )١٠(} ِللْمتِقني الْجنةُ  وأُزِلفَِت{: تعاىل

اتق اهللا حيثما كنت واتبع الـسيئة احلـسنة         : "عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  . )١١(أخرجه الترمذي"متحها وخالق الناس خبلق حسن

   :الشرح
يه، وهي مجاع كل خري يف الـدنيا        ة بفعل أوامره واجتناب نواه    يالتقوى هي أن جتعل بينك وبني عذاب اهللا وقا        

  . واآلخرة، أوصى اهللا ا األولني واآلخرين، وأخرب سبحانه أنه إمنا يتقبل من املتقني
   :الفوائد

  . فضل التقوى وأا مجاع كل خري -
  . أا سبب لتفريج الكروب وسعة الرزق -

                                                           
  .١:سورة النساء،آية )1(
 .١٠٢:سورة آل عمران،آية)2(
 .١٨: سورة احلشر،آية)3(
 .٢٧: سورة املائدة،آية)4(
 .٢،٣: سورة الطالق،اآليتان)5(
 .١٣١: ةسورة النساء،آي)6(
 .٢٩: سورة األنفال،آية)7(
 .٢: سورة البقرة،آية)8(
 .٦٣: سورة مرمي،آية)9(
 .٩٠:سورة الشعراء،آية)10(
 . وقال حديث حسن١٩٨٧ت رقم ) 11(
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  . أا سبب للفوز باجلنة -
  ))١١((  احفظ اهللا حيفظكاحفظ اهللا حيفظك

يا غـالم إين أعلمـك      : كنت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال        : "هللا عنهما قال  عن ابن عباس رضي ا    
كلمات، احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلـم أن                   

عـت األقـالم وجفـت      األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبـه اهللا عليـك، رف                 
  . )٢(أخرجه الترمذي"الصحف

احفظ اهللا جتده أمامك، تعرف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكـن                   : "ويف رواية 
  "ليصيبك وما أصابك مل يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا

   :الشرح
 عليه وسلم البن عمه ابن عباس رضـي اهللا عنـهما،            فيه وصية عظيمة من الرسول صلى اهللا      هذا حديث عظيم    

أوصاه بأن حيفظ اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وحفظ حدوده مراقبة له وخوفاً منه، فمن حفظ اهللا حفظه اهللا يف                    
هو التوكل على اهللا واإلميان بأن ما       مصاحل دينه ودنياه، وأمره أن يستعني به يف كل أموره، مث نبهه على أصل مهم و               

  . كتبه اهللا للعبد فهو آتيه ال حمالة وما صرفه عنه فلن يناله مهما فعل من األسباب، وأن هذا مما قدره اهللا وكتبه عنده
   :الفوائد

  . حفظ اهللا ملن حفظه باتباع أوامره واجتناب نواهيه -
  . هللا وحده وطلب العون منهأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم باالعتماد على ا -

  

                                                           
 .،ونور االقتباس البن رجب١٩شروح األربعني النووية حديث رقم :انظر) 1(
 . وقال حسن صحيح٢٥١٦ت ) 2(
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  الثواب على نية اخلري واهلم بهالثواب على نية اخلري واهلم به
أن اهللا : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل قال    

ن هم  عز وجل كتب السيئات واحلسنات، مث بني ذلك، فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإ                  
ا فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا                    

  . )١(متفق عليه"عنده حسنة كاملة، وإن هم ا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة
 أراد عبدي أن يعمل سيئة فـال        إذا: يقول اهللا : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

تكتبوها عليه حىت يعملها، فإن عملها فاكتبوها مبثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمـل                    
  . )٢(أخرجه البخاري"حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف

   :الشرح
 وسعة فضله وكرمه أن من هم حبسنة وعزم عليها مث صرفه صارف عنها فإنه يكتب له ثواب نيتـه                    من رمحة اهللا  

الصاحلة فيكتب له حسنة واحدة فإن عملها كتب له األجر مضاعفاً، وكذلك يف عمل السيئات فمن هـم بـسيئة                    
  . فتركها هللا كتب اهللا له حسنة، فإن عملها كتب عليه سيئة واحدة

   :الفوائد
  . محة اهللا وعظيم فضلهسعة ر -
  . أن املسلم يثاب على مهه باحلسنات ولو مل يعملها -
  . أن من هم بسيئة فتركها هللا أثيب على ذلك -
  . مضاعفة ثواب األعمال احلسنة -

  

                                                           
 .١٣١، م )٦٤٩١(خ ) 1(
 ).٧٥٠١(خ ) 2(
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  عظمة اهللا تبارك وتعاىل وسعة ملكهعظمة اهللا تبارك وتعاىل وسعة ملكه
يا عبادي إين   : "وتعاىل أنه قال  عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن اهللا تبارك                  

حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم، يا 
عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم،      

يل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي إنكم لـن تبلغـوا                يا عبادي إنكم ختطئون بالل    
ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب                  

كم كانوا على أفجـر     رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجن                
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صـعيد                     
واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي                    

فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فـال يلـومن إال              إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها،         
  . )١(رواه مسلم"نفسه
   :الشرح

عظمة اهللا تعاىل ال حتد وال تتصور، وكل شيء ملك له وحتت تصرفه سبحانه، خلق اخللق ويرزقهم ويدبر أمرهم                   
رهم وينهاهم ملا يف ذلـك مـن        وهو يف غىن كامل عنهم، ال تضره معصية العاصي، وال تنفعه طاعة املطيع، لكن يأم              

  . املصلحة هلم
   :الفوائد

  . عظمة اهللا سبحانه وتعاىل وسعة ملكه -
  . عظم قدرة اهللا وقوته وكمال غناه عن خلقه -
  . حاجة اخللق الشديدة هلدايته ورزقه ومغفرته -
 
 

 

                                                           
 .٢٥٧٧م ) 1(


