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  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

  .  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
}                               

      { )1(  .  

  .    يف اخلري والتواصي باحلقذة السورة الكرمية اليت توحي بضرورة وحدة املؤمنني
 - ، كما قال اإلمام الشافعي   وذه السورة الكرمية اليت أقام اهللا ا احلجة على اخللق

  .  ) لو مل يرتل اهللا حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم ( : -رمحه اهللا 
أكرم أجل ذه السورة نقدم هذه التوجيهات اإلسالمية راجيا أن ينفع اهللا ا إنه 

  .  مسؤول
وصلى اهللا على خري خلقه سيدنا حممد البشري النذير والسراج املنري وعلى آله 

  .  وصحبه
  عبد اهللا عبد الغين اخلياط

                                 
  . سورة العصر) ١(



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٣

  احللقة األوىل واقع احلاج ووضعه  
  :  أيها احلاج الكرمي

، ونبذت فتنتها وأطرحت كل متاع ولذة وضحيت بكل  يا من تركت الدنيا وراءك
، ولكنك تبذله طيبة به   ضحيت مبالك واملال عزيز على النفوس- اهللا غال يف سبيل

، ضحيت   ، ومن أجل احلج إىل بيت اهللا احلرام وإقامة ركن اإلسالم نفسك يف سبيل اهللا
براحتك فأنت منذ أن فارقت وطنك بدأت حتس مبتاعب السفر وأخذت يف احلل 

 والسفر مهما كان )2(  والزوامل)1(  احلوالترحال على منت الطائرة أو الباخرة أو على الرو
، ولكنك مل تبال بذلك وضحيت  مرحيا ال يسلم من عناء ومشقة وضياع فرص الراحة

  .  براحتك يف سبيل اهللا ومن أجل احلج إىل بيت اهللا املشرف
، ولكنك استعذبت  ، ولفراق الوطن يف النفوس وحشة وأمل ضحيت بوطنك الغايل
ى حب الوطن وأداء فريضة اهللا وحج بيت اهللا املعظم على أداء فراقه مقدما حب اهللا عل

  .  واجباتك
، وفضلت املتعة الروحية  ، واألهل والولد زينة احلياة ومتعتها  ضحيت بأهلك وولدك

واالجتماع بإخوانك املسلمني يف رحاب بيت اهللا واالشتراك معهم يف ذكر اهللا وأداء 
  .   فريضة اهللا على املتعة واألهل والولد
، وقد  ، ويف زيارتك بيت اهللا يف هجرة إىل بيت اهللا فأنت أيها احلاج يف هذه الراحلة

، إما أن يرجعه إىل بلده ساملا غامنا أو يدخله اجلنة إن توفاه  تكفل اهللا ملن يهاجر يف سبيله
  .   اهللا يف حجه

                                 
  .  مجع راحلة ، القوي منها على األمحال واألسفار-من اإلبل : الرواحل) ١(
  .  من اإلبل وغريها حيمل عليها الدابة-مؤنث الزامل : الزوامل) ٢(
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  ٤

إذا ومن حق الضيافة والوفادة أن يعطيك اهللا سؤالك إذا سألته ويستجيب دعاءك 
 ، كما جاء يف احلديث عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، وخيلف عليك يف النفقة  دعوته
، وإن دعوا  ، إن سألوه أعطوا  احلجاج والعمار وفد اهللا{  قال رسول اهللا:   قال

  .   )1(  }، وإن أنفقوا أخلف عليهم جيبواأ
  احللقة الثانية فضل مكة واحلرم 

  :  أيها احلاج إىل بيت اهللا املشرف
 -  عليه السالم -، البيت الذي بناه خليل اهللا إبراهيم  إنك يف جوار بيت اهللا املعظم

قائمني والركع ، وأمره اهللا أن يؤذن للناس حبجه وأن يطهره للطائفني وال بأمر من اهللا تعاىل
  .   السجود

 {:   كما قال تعاىل                      

               {  )2(   .  

، وتأمن  ، الذي تأمن فيه على نفسك وأهلك ومالك وأنت يف حرم اهللا املقدس اآلمن
،   فيه حني تقبل على عبادة ربك ال يصدك صاد وال يصرفك صارف تأمن فيه أمنا مطلقا

:   كما قال تعاىل. أمنا نفسيا وروحيا ال مثيل له وال يشبهه أمن يف أي بلد من البلدان
}                         {  )3(وقال أيضا   :

}                        { )4(  .  

                                 
  ). ٢٨٩٢(ابن ماجه املناسك ) ١(
  . ٢٦: سورة احلج آية) ٢(
  . ٦٧: سورة العنكبوت آية) ٣(
  . ٥٧: سورة القصص آية) ٤(
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  ٥

  :  أيها احلاج الوافد على اهللا
 رسوله  خماطبا-كما قال تعاىل )  أم القرى ( ، اليت مساها اهللا أنت يف بلد اهللا مكة

  .  ) }          { )1 املصطفى حممدا

،  واهللا إنك خلري أرض اهللا{ :  ا وأوضح فضلها حيث يقول وأشاد املصطفى

:  ويف رواية أخرى.   )2(  }، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت وأحب أرض اهللا إيل

، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت  وما أطيبك من بلد وأحبك إيل{

  .  )3(  }غريك

  :  أيها احلاج الوافد على اهللا
  .  إن زيارتك هلذه البقاع املقدسة هي فرصة العمر وإذا ذهبت الفرصة فقد ال تعود

، وصوم رمضان يف    صالةالصالة يف املسجد احلرام يضاعف أجرها إىل مائة ألف
  .  البلد احلرام يعدل صيام ألف شهر رمضان فيما سواه

من أدرك رمضان {:    مرفوعا- رضي اهللا عنهما -كما جاء عن عبد اهللا بن عباس 

  .   )4( } تيسر كتب اهللا له ألف شهر رمضان فيما سواهمبكة فصامه وقام ما

، غري أن الواجب املفروض   واألعمال الصاحلة يضاعف أجرها لشرف الزمان واملكان
،  اإلخالص:  - الذي يترتب عليه القبول ونيل األجر العظيم والثواب اجلزيل -يف أدائها 

                                 
  . ٧: سورة الشورى آية) ١(
  ). ٢٥١٠(، الدارمي السري ) ٤/٣٠٥(، أمحد ) ٣١٠٨(، ابن ماجه املناسك ) ٣٩٢٥(الترمذي املناقب ) ٢(
  ). ٣٩٢٦(الترمذي املناقب ) ٣(
  ). ٣١١٧(ابن ماجه املناسك ) ٤(
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  ٦

 {:  كما قال تعاىل                   

           {  )1(   .  
  احللقة الثالثة العبادة 

 تنتهز هذه الفرصة الذهبية اليت أتاحها اهللا لك حلج بيته وزيارة هذه البقاع عليك أن
  .  املقدسة وحترص كل احلرص على أن ال تضيع منك ساعة ال تشغلها بعبادة ربك وطاعته

 {:  ، قال تعاىل فلقد خلقك اهللا وأوجدك من العدم ومل تكن شيئا قبل ذلك     

              {  )2(   ، وأسبغ عليك من نعمه الظاهرة

 {:  ، كما قال تعاىل والباطنة                    

                             { )3(  ،

 {.  ل أرزاقكم وتبلغكم غاياتكمأي سخر السفن لتسري يف البحر ملصاحلكم وحتم    

       { )4(يسريان بنظام دقيق دائم ال خيتل وال خيتلف    .}     

       { )5(  أي سخر لكم الليل راحة ألبدانكم من عناء العمل وسخر لكم ،

 {النهار ملعاشكم           {  )6(   أي أعطاكم ما تطلبونه مما فيه ،

                                 
  . ٥: سورة البينة آية) ١(
  . ١: سورة اإلنسان آية) ٢(
  . ٣٢: سورة إبراهيم آية) ٣(
  . ٣٣: سورة إبراهيم آية) ٤(
  . ٣٣: سورة إبراهيم آية) ٥(
  . ٣٤: سورة إبراهيم آية) ٦(
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  ٧

 {مصلحة لكم يف أمر معاشكم ومعادكم              { )1( كل 

، كلها لشيء  عتها إجياد اإلنسان من العدم، ويف طلي هذه النعم اليت أسبغها على العباد
 {:  ، كما قال تعاىل ، هو عبادة اهللا تعاىل وحده دون سواه واحد    

                                

       { )2(  .  

  :  اإلخالص يف العبادة
،  ، يبعث على الذل وغاية اخلضوع له الق جل وعالوالعبادة هي شعور بعظمة اخل

اهللا  ( فإذا وقف العبد أمام ربه يف الصالة فعليه أن ينسى الدنيا ويتذكر بتكبرية اإلحرام
، فال ينصرف عنه يف صالته بل خيشع   أن اهللا أعظم وأجل وأرفع من كل شيء)  أكرب

، وخضع له   ل لعظمته كل شيء، وال يفكر يف شيء إال أنه أمام من ذ ويتذلل أمام ربه
 {،  ، وكل شيء يف قبضته  كل شيء                   

  { )3( خشوع ، وذلك هو معىن اإلخالص يف الصالة وخضوع القلب و

  .   اجلوارح
، وهناك فروع أخرى  والصالة فرع من فروع العبادة اليت يشترط فيها اإلخالص

الدعاء مخ {  لقول رسول اهللا.   .  للعبادة يشترط فيها اإلخالص أيضا منها الدعاء

إىل ربه متضرعا يف دعائه  أي خالص العبادة ولبها فيجب أن يتجه املسلم )4(  }العبادة

                                 
  . ٣٤: سورة إبراهيم آية) ١(
  . ٥٨: ٥٦: اآلياتاريات سورة الذ) ٢(
  . ٩٣: سورة مرمي آية) ٣(
  ). ٣٣٧١(الترمذي الدعوات ) ٤(
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  ٨

وقال .  )1( }ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة{:   ، كما جاء يف احلديث  موقنا باإلجابة

 {:  تعاىل                        { )2(  وقال ،

 {:  تعاىل         {  )3(   .أن   ب املشروط يف الدعاءفاإلخالص املطلو ،

، فالدعاء حق  ، مهما ارتفع مقام ذلك الغري ، ال يدعو معه غريه  يدعو العبد ربه وحده
 {:  قال تعاىل.  . ، وال جيوز صرفه لغري اهللا  اهللا                  

                             

       { )4( ن ما أن اهللا يضرب املثل ملن يدعو غريه أ:  ، ومعىن اآلية

يدعونه من دون اهللا عاجز عن أن خيلق ذبابا وإن سلبه الذباب شيئا ال يستطيع أن يسترده 
، أو يقصد بأي توع من أنواع   منه فكيف يصح أن يدعى هذا العاجز من دون اهللا

  .  العبادة
، فال   عبادة- وهي طلب العون -، بل االستعانة  والعبادة ال تقتصر على الدعاء فقط

، وقد أرشد اهللا عباده  د أن يطلب العون من أحد غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللاجيوز للعب
   {:  ، اليت يقرأها العبد يف صالته مرارا بقوله إىل ذلك بقوله يف سورة الفاحتة

    { )5(  نعبد إال أنت يا رب وال نستعني إال بك وحدك، أي ال  ،

  .  وذلك هو اإلخالص املطلوب

                                 
  ). ٢/١٧٧(أمحد ) ١(
  . ١٨٦: سورة البقرة آية) ٢(
  . ٦٠: سورة غافر آية) ٣(
  . ٧٣: سورة احلج آية) ٤(
  . ٥: سورة الفاحتة آية) ٥(
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  ٩

، فال جيوز للمسلم أن  ، وهي طلب الغوث وإزالة الشدة وكذلك االستغاثة عبادة
  .  يطلب الغوث إذا نزلت به الشدة أو ابتلي باملصائب إال من اهللا
الغرق يف البحر أو السقوط فإذا ابتلي باألمراض املستعصية مثال أو خشي على نفسه 

وعندئذ .  ، يا رب فرج عين يا رب أغثين:  من الطائرة فلريفع يديه إىل السماء وليقل
  .  يستجيب اهللا دعاءه كما وعد بذلك

 حني استغاثوا اهللا سبحانه  قال تعاىل خمربا عن صفوة اخللق صحابة رسول اهللا
 {:  املشركنيوتعاىل عندما أحدق م اخلطر يف بعض حروم مع        

      { )1(  .  

، فال جيوز للمسلم   وكذلك ذبح القرابني على اسم اهللا تعظيما جلالله وتقربا إليه عبادة
، قال تعاىل  با به إىل غري اهللا من األولياء والصاحلني فضال عن غريهمأن يذبح قربانه متقر

 }  خماطبا أكرم رسله سيدنا حممد       { )2(  أي ذبيحيت اليت ،

 {أذحبها                         

   { )3(الستعانة واالستغاثة وذبح القربان أنواع أخرى  وإىل جانب الدعاء وا

، كالتوكل على اهللا واخلوف واخلشوع من اهللا وغري ذلك من ضروب العبادة  للعبادة
وألواا اليت يشترط فيها اإلخالص والتوجه ا إىل اهللا وحده دون سواه ألا حمض حق 

  .  ، والتوجه ا لغري اهللا شرك مناف للتوحيد  اهللا

                                 
  . ٩: سورة األنفال آية) ١(
  . ١٦٢: سورة األنعام آية) ٢(
  . ١٦٣ ، ١٦٢: اآليتانرة األنعام سو) ٣(



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ١٠

 {:  ىلقال تعا                         

 { )1(   .  
  احللقة الرابعة أركان اإلسالم 

  :   حلاج املتطلع ملعرفة دينهأيها ا
كل بناء ال يرتفع وال يستقيم إال إذا اعتمد على أسس ثابتة وأركان راسخة حتفظه من 

، الذي رضيه الرب جل جالله  ، واإلسالم هو ذلك البناء الشامخ والدين القومي  السقوط
 {:  ، كما قال تعاىل  ، وأكمله خللقه لعباده            

           {  )2(   .  

  .  ، وأن حممدا رسول اهللا شهادة أن ال إله إال اهللا:  فالركن األول من أركان اإلسالم
  :  وشهادة أن ال إله إال اهللا تتطلب

اإلخالص يف توحيد اهللا جل جالله وذلك بأن يتجه املسلم يف العبادات كلها على 
  .  خمتلف ألواا هللا وحده

  :  وشهادة أن حممدا رسول اهللا تتطلب
 ، وذلك باالعتقاد اجلازم أنه رسول اهللا إىل  بالرسالة اإلخالص يف اإلقرار للرسول حممد

  .  )       { )3 {:  ، كما قال تعاىل الناس كافة

                                 
  . ١١٠: سورة الكهف آية) ١(
  . ٣: سورة املائدة آية) ٢(
  . ١٥٨: سورة األعراف آية) ٣(
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  ١١

ث عن رسول  أكثر من حمبة الوالد لولده والولد لوالده كما جاء يف احلدي وحمبته
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس {:    أنه قال اهللا

  .   )1( }أمجعني

 {:   يف كل أمر واجتناب كل ما ى عنه كما قال تعاىل وطاعته    

            {  )2(   .  

 {:  ، كما قال تعاىل ، فال نيب وال رسول بعده واإلميان بأنه خامت األنبياء واملرسلني  

                { )3(  .  

  :  الركن الثاين
الة ويتطلب اإلخالص يف إقام الص.  إقام الصالة:  والركن الثاين من أركان اإلسالم

، وأن حيافظ عليها يف احلضر والسفر ويف   أن يؤديها املسلم على الوجه األكمل املشروع
، ال يتهاون ا وال يكسل عن أدائها يف أوقاا وال يرائي ا وال يترك  املرض أيضا
  .   اخلشوع فيها
 {:   قال تعاىل                { )4(  وقال ،

  {:  تعاىل              { )5(  وقال ،

                                 
، ) ٦٧(، ابن ماجه املقدمة ) ٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٤٤(، مسلم اإلميان ) ١٥(البخاري اإلميان ) ١(

  ). ٢٧٤١(، الدارمي الرقاق ) ٣/٢٠٧(أمحد 
  . ٧: سورة احلشر آية) ٢(
  . ٤٠: سورة األحزاب آية) ٣(
  . ١٠٣: سورة النساء آية) ٤(
  . ٢ ، ١: اآليتانسورة املؤمنون ) ٥(
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  ١٢

، من حافظ عليها كانت  مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد يف اليوم والليلة{  النيب

ا مل تكن له نورا وال برهانا وال ، ومن مل حيافظ عليه له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة
أنه :  أي.   اهـ)1( }، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف  جناة

، وكفى بذلك وعيدا حيفز إىل إقام الصالة والعناية ا وعدم   مع أئمة الكفر يف نار جهنم
  .  التشاغل عنها

  :  مرتلة الصالة من الدين
، أي  ، فهي عمود الدين  مرتلة رفيعة ال تعدهلا أية عبادة أخرىمرتلة الصالة من الدين

؟ فكذلك ال يستقيم اإلسالم  كمثل العمود للخيمة وهل تبقى اخليمة قائمة بدون عمود
، وأول ما حياسب  ، وهي أول فريضة فرضها اهللا على العباد بعد التوحيد بدون صالة

أول ما حياسب عليه {:  ما جاء يف احلديث، ك  عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصالة

 - صلح سائر عمله وإن فسدت - أي قبلت -، فإن صلحت   العبد يوم القيامة الصالة

  .  رواه الطرباين.  )2( } فسد سائر عمله-أي مل تقبل 

 أمته عند مفارقته الدنيا حيث أخذ يقول  ر وصية وصى ا رسول اهللاوهى آخ
، أي احرصوا على  )3( }الصالة وما ملكت أميانكم{:  وهو يف آخر مرحلة احلياة

 عليها حىت وقد بلغ من عناية اإلسالم أن أمر باحملافظة.  الصالة والزموها وال تفرطوا فيها
قال .  يف أحرج املواقف عند اشتداد اخلوف حني يكون املسلمون يف املعركة أمام العدو

                                 
، أمحد ) ١٤٠١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٤٢٠(، أبو داود الصالة ) ٤٦١(النسائي الصالة ) ١(

  ). ١٥٧٧( الصالة ، الدارمي) ٢٧٠(، مالك النداء للصالة ) ٥/٣٢٢(
  ). ٢/٤٢٥(، أمحد ) ١٤٢٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤٦٥(النسائي الصالة ) ٢(
  ). ١٦٢٥(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣(
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 {:  تعاىل                        

        { )1(وشدد  يف حالة اشتداد اخلوف صلوا راجلني أو راكبني:   أي ،

    {:  اهللا النكري على من يفرط فيها أو يضيعها فقال       

               { )2(أي خسارة   .  

 {:  وقال تعاىل             {  )3(   أي ،

  .  الهون غافلون
  احللقة اخلامسة ما يشترط للصالة من طهارة 

  :  أيها احلاج احلريص على صحة صالته
؟ أو ليس من  نيا ملقابلته ماذا يصنعلو أن أحدا من الناس دعاه ملك من ملوك الد

؟ فكيف مبن يدعوه ملك   الالئق به أن يظهر أمام امللك يف أحسن هيئة ويلبس أحسن لباس
، أو ليس من املتحتم  ؟ وهللا املثل األعلى امللوك للوقوف بني يديه يف كل يوم مخس مرات

؟ لذلك   امللوكعليه أن يتنظف ويتطهر ويظهر باملظهر الالئق للوقوف بني يدي ملك
،   شرع اإلسالم للمسلم قبل أن يدخل يف الصالة ويقف بني يدي ربه شرع له الطهارة

  :  وتشتمل على ما يلي
 أن يذهب أثر النجاسة إذا ذهب لقضاء حاجته من بول أو غائط بأن يستنجي : أوال

مها وكل شيء طاهر منق إال العظم وروث البهائم وحنو (  باملاء أو يستجمر باحلجارة
  .  )  وكذلك كتب العلم وغريها مما له حرمة

                                 
  . ٢٣٩ ، ٢٣٨: اآليتانسورة البقرة ) ١(
  . ٥٩: سورة مرمي آية) ٢(
  . ٥ ، ٤: اآليتانسورة املاعون ) ٣(
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، جيب عليه أن  ، أو جامع أهله  إن كان عليه جنابة أي خرج منه املين بشهوة:  ثانيا
  .   ، ويوصل املاء إىل كل جزء من أجزاء بدنه يغتسل ويعمم مجيع بدنه باملاء

وضوء مثل ، وهو ما يوجب ال  إذا مل تكن عليه جنابة بل عليه حدث أصغر:  ثالثا
، أو النوم الذي يستغرق فيه النائم  خروج الريح أو أي خارج من موضع البول أو الغائط

  .   وال يبقى معه إدراك أو وعي أو مس الرجل املرأة أو الفرج
، أي يتوضأ أو يغتسل باملاء قبل أن   يف كل هذه األحوال جيب على املرء أن يتطهر

،  عليه جنابة أو مل يكن متوضئا مل تقبل صالته، فلو صلى بدون غسل و يدخل يف الصالة
 {:  يتوضأ عند وجوب الوضوء ويغتسل عند وجوب الغسل كما قال تعاىل    

     { )1( وقال رسول اهللا ،  } ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت

  .  )2( }يتوضأ

  :  صفة الوضوء
، مث  وصفة الوضوء الكامل أن ينوي املتوضئ يف قلبه أنه يريد التطهر ورفع احلدث

، أي  ثا بثالث غرفات، مث يتمضمض ويستنشق ثال ، ويغسل كفيه ثالثا يقول بسم اهللا
 -، ويغسل يديه إىل املرفقني ثالثا  ، مث يغسل وجهه ثالثا يدخل املاء يف فمه وأنفه وخيرجه

،    مث ميسح رأسه من مقدمه إىل قفاه بيديه-واملرفقان مها العظمان الناتئان يف اية الذراع 
، مث يدخل  ة، يفعل ذلك باملاء مرة واحد مث يعيد يديه إىل احملل الذي بدأ منه

، يدخلها يف أذنيه ميسح ا باطن  ) األصبع الثاين يف اليد اليمىن جهة الشمال ( سبابته
األصبع األوىل يف اليدين اليمىن جهة الشمال  ( األذنني باملاء وميسح ظاهرمها بإامه

                                 
  . ٦: ةسورة املائدة آي) ١(
، أمحد ) ٦٠(، أبو داود الطهارة ) ٧٦(، الترمذي الطهارة ) ٢٢٥(، مسلم الطهارة ) ٦٥٥٤(البخاري احليل ) ٢(

)٢/٣١٨ .(  
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  ١٥

له ، وهذا أكمل وضوء فع  ، مث يغسل رجليه إىل الكعبني ثالثا ثالثا ) واليسرى جهة اليمني
قال تعاىل يف صفة .  )  الكعبان مها العظمان الناتئان يف مؤخر الرجل (   رسول اهللا

 {:   الوضوء وفرضه                   

                     {  )1( وال يقدم غسل عضو متأخر 

، وال يفصل بني غسل األعضاء بفاصل كبري حبيث جيف  أو يؤخر غسل عضو متقدم
  .  العضو مث يبدأ يف غسل اآلخر

  :   فضل الوضوء

إذا توضأ العبد فمضمض خرجت اخلطايا من {  لقد ورد يف فضل الوضوء قوله

فمه فإذا استنشق خرجت اخلطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت اخلطايا من وجهه 
ه فإذا غسل يديه خرجت اخلطايا من يديه حىت خترج من حىت خترج من حتت أشفار عيني

، فإذا  ، فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه حتت أظافر يديه
، مث كان مشيه  غسل رجليه خرجت اخلطايا من رجليه حىت خترج من حتت أظافر رجليه

ه مالك والنسائي وابن ماجه روا.   )2( }زيادة يف أجره:  ، أي  إىل املسجد وصالته نافلة

  .   واحلاكم
  :   ما يشترط للمصلي من طهارة البدن والثوب واملكان

  .  كم جيب أن يتطهر املسلم من احلدث عند ما يقصد الوقوف بني يدي اهللا للصالة
  :  ، وهو النجاسة ويتلخص ذلك فيما يلي  كذلك جيب عليه أن يتطهر من اخلبث

                                 
  . ٦: سورة املائدة آية) ١(
  ). ٦٢(، مالك الطهارة ) ٤/٣٤٩(، أمحد ) ٢٨٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ١٠٣(النسائي الطهارة ) ٢(
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د أن يصلي فيه فال تصح الصالة يف ثوب جنس ولو  تطهري الثوب الذي يري: أوال

 {:   ، قال تعاىل كانت النجاسة قليلة     { )1(  .  

، فال يصح ملن يريد الصالة والوقوف بني يدي اهللا    تطهري املكان من النجاسة:  ثانيا
ترتهوا {:    قال  أن النيب يف احلديث عن أنسأن يكون على بدنه جناسة فقد جاء 

  .  )2( }من البول فإن عامة عذاب القرب منه

 تطهري املكان الذي يريد أن يصلي فيه املصلي فال تصح الصالة يف مكان :  ثالثا
قام أعرايب فبال يف املسجد فقام {:   قال ، فقد جاء يف احلديث عن أيب هريرة  جنس

دعوه وأريقوا على بوله  "   ، فقال النيب ، أي يشتموه أو يزجروه إليه الناس ليقعوا به
د ذهب مجهور العلماء إىل وجوب ، وق  ، أي دلوا كبريا من ماء )3( }ذنوبا من املاء

  .   تطهري البدن والثوب واملكان للصالة
  احللقة السادسة ستر العورة واستقبال القبلة 

يقول اهللا سبحانه يف حمكم :   أيها املسلم املقيم على طاعة اهللا واحلاج إىل بيت اهللا

  {:   كتابه خماطبا بين آدم ممن أسلم وجهه هللا وقام لطاعة اهللا         

    { )4( ومعىن  ، واملراد بالزينة ما يستر العورة واملراد باملسجد الصالة ،

  .   ة والوقوف بني يدي اهللاآلية يا بين آدم استروا عوراتكم عند ما تريدون الصال
                                 

  . ٤: ةسورة املدثر آي) ١(
، أبو داود ) ١٣٠٩(، النسائي السهو ) ٥٨٩(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٧٩٨(البخاري األذان ) ٢(

  ). ٦/١٥٦(، أمحد ) ٣٨٣٨(، ابن ماجه الدعاء ) ٨٨٠(الصالة 
، ) ٣٨٠(ة ، أبو داود الطهار) ٥٦(، النسائي الطهارة ) ١٤٧(، الترمذي الطهارة ) ٢١٧(البخاري الوضوء ) ٣(

  ). ٢/٢٨٢(، أمحد ) ٥٢٩(ابن ماجه الطهارة وسننها 
  . ٣١: سورة األعراف آية) ٤(
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ويكشف هذا التوجيه القرآين أن ستر العورة يف الصالة شرط لصحتها فمن صلى 
، ولكن ما هو حد العورة اليت جيب أن يسترها   وبعض عورته مكشوفة ال تصح صالته

؟ وهل يستوي يف سترها الرجال والنساء أم أن الستر خاص بالنساء دون   املصلي
  .  ؟ الرجال
، فإن اخلطاب يف  أن األمر بستر العورة عام للرجال والنساء دون تفريق:  وابواجل

،  ، وأما حد العورة بالنسبة للرجال والنساء فإنه خيتلف اختالفا كبريا اآلية يشمل اجلنسني
فحد عورة الرجل الذي جيب أن يستره يف الصالة ما بني السرة والركبة خبالف النساء فإن 

، حلديث أم   ورة جيب أن تستره وخاصة يف الصالة إال الوجه والكفنياملرأة كل جسدها ع
 أتصلي املرأة يف درع ومخار  أا سألت النيب{ - رضي اهللا عنها -املؤمنني أم سلمة 

،   )1(  }إذا كان الدرع سابغا يغطي صدور قدميها "    أي النيب-؟ قال  بغري إزار

، ويف   ، واإلزار ما يستر العورة ، واخلمار ما تغطي املرأة به رأسها والدرع هو القميص
  .   احلديث دليل على وجوب ستر املرأة جلميع بدا يف الصالة
 الصالة واستقبال القبلة يف.  أما كشف الرجل رأسه يف الصالة فال يترتب عليه شيء

  {:   ، قال تعاىل  شرط لصحتها            {  )2(   أي اجته يف ،

 {صالتك جهة مكة          {  )3(   فإذا كان املصلي يف ،

، وإذا كان  املسجد احلرام أمام الكعبة يشترط أن يستقبل الكعبة ال مييل عنها وال ينحرف
تصح ، وال  بعيدا عنها بأن كان خارج املسجد أو يف بلده فعليه أن يستقبل جهة الكعبة

  .   الصالة بدون ذلك
                                 

  ). ٣٢٦(، مالك النداء للصالة ) ٦٤٠(أبو داود الصالة ) ١(
  . ١٤٤: سورة البقرة آية) ٢(
  . ١٤٤: سورة البقرة آية) ٣(
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، إذا كانوا يف املسجد احلرام أن يتحروا استقبال الكعبة  فعلى حجاج بيت اهللا احلرام
، وكثري من احلجاج ال يهتم ذا األمر بل يقوم  يف صالم فرضا كانت الصالة أو نفال

بذله يف للصالة فيتجه ميينا ومشاال عن الكعبة ويف ذلك فساد صالته وضياع جمهوده الذي 
  .  الوضوء والسعي إىل املسجد وانتظار الصالة

بقي أن نعرض لشرط من شروط صحة الصالة قد ال خيفى على أحد إال إذا كان يف 
، ففي البلدان  وهو العلم بدخول وقت الصالة:  الصحراء أو يف بلد غري إسالمي

، ويف  يؤذن هلااإلسالمية يتعرف املسلم إىل أوقات الصالة باألذان إذا مسع املؤذن 
، وال مآذن جيتهد يف التعرف على الوقت   ، ويف املواضع اليت ليس فيها مساجد الصحراء

  .  حىت يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت مث يصلي
  :  أوقات الصلوات املكتوبة
 أوقات الصلوات املكتوبة وحدها بعالمات ال خيطئها املتعرف  وقد عني الرسول
:    قال  أن النيب- رضي اهللا عنهما - حديث عبد اهللا بن عمر عليها كما جاء يف

وقت الظهر إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء وكان ظل الرجل كطوله ما {

 أي من بعد خروج وقت الظهر -لشمس ، ووقت العصر ما مل تصفر ا مل حتضر العصر
 ووقت صالة املغرب من بعد غروب -يدخل وقت العصر ويستمر إىل قبيل املغرب 

، فإذا غربت احلمرة خرج وقت    وهي الشفق-الشمس إىل ظهور احلمرة يف السماء 
 اختيارا أو إىل - ووقت صالة العشاء من غروب الشفق األمحر إىل نصف الليل -املغرب 
 ووقت صالة الصبح من - الفجر ضرورة وحيرم تأخريها إال ما بعد نصف الليل ما قبل

 واملراد بالفجر النور الذي يظهر )1( }طلوع الفجر ويستمر إىل قبل طلوع الشمس

                                 
، أمحد ) ٣٩٦( أبو داود الصالة ،) ٥٢٢(، النسائي املواقيت ) ٦١٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

)٢/٢١٠ .(  
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، واألفضل تعجيل الصلوات يف أول  معترضا يف األفق فال تصح الصالة قبل هذه األوقات
  .  الوقت فأول الوقت رضوان اهللا

  :   عن الصالة والنسيان حىت خيرج الوقتالنوم
، وقد يكون اخلطأ غري متعمد وقد  املرء حبكم بشريته معرض للخطأ والنسيان والغفلة

، وقد تصرف املرء صوارف احلياة ومشاغلها عن القيام بالواجب الديين  ينشأ عن النسيان
خروج وقت الصالة املفروض عليه كأن ينسى الصالة أو ينام عنها فال يستيقظ إال بعد 

، وقد رخص ملن  ، فاإلسالم دين السماحة واليسر وإقالة العثرة فليس عليه حرج يف ذلك
، كما جاء يف  نسي الصالة ونام عنها أن يصليها إذا ذكرها أو حني يستيقظ من نومه

من نسي صالة فليصلها إذا {:    قال  أن النيب احلديث عن أنس بن مالك

:   ، وحلديث أيب قتادة قال  ، رواه البخاري ومسلم )1( }، ال كفارة هلا إال ذلك ذكرها

إنه ليس يف النوم {:   نومهم عن الصالة فقال- رضوان اهللا عليهم -ذكروا أي الصحابة 

، فإذا نسي أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إذا  تفريط إمنا التفريط يف اليقظة

  .  ، رواه النسائي والترمذي وصححه )2(  }ذكرها

                                 
، ) ١٧٨(، الترمذي الصالة ) ٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ١(

، الدارمي ) ٣/٢٦٩(، أمحد ) ٦٩٦(، ابن ماجه الصالة ) ٤٤٢(، أبو داود الصالة ) ٦١٣(النسائي املواقيت 
  ). ١٢٢٩(الصالة 

، أبو داود ) ٦١٥(، النسائي املواقيت ) ١٧٧(، الترمذي الصالة ) ٦٨١(ساجد ومواضع الصالة مسلم امل) ٢(
  ). ٦٩٨(، ابن ماجه الصالة ) ٤٤١(الصالة 



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٢٠

وجيب أن ال يتخذ املسلم النوم عن الصالة عادة وخاصة صالة الفجر وصالة العشاء 
، فإن ذلك يدخله يف عداد الغافلني أو الساهني الذين ذمهم اهللا   الئكةاللتني تشهدمها امل

 {:  وتوعدهم بقوله             {  )1(   

  :   كتوبة وركعااعدد الصلوات امل
ليس من شك أن املسلم أول ما يعىن به من دينه صالته فهي أول ما يسأل عنه من 

فرضت الصالة {  ، قال الصحايب اجلليل أنس بن مالك  أعماله وأول ما حياسب عنه

، مث نودي أي يف  ، مث نقصت حىت جعلت مخسا  ليلة أسري به مخسني  النيبعلى
يا حممد إنه ال يبدل  " :  وعرج به إىل السماوات العال السماء ليلة أسري برسول اهللا

، أي أجر مخسني صالة لقاء هذه   )2(  }القول لدي وإن لك ذه اخلمس مخسني

  ، أمة حممد على هذه األمة املرحومةالصلوات اخلمس وذلك فضل من اهللا تفضل به 
  .   يقبل منها القليل ويعطيها عليه األجر الكثري

  :   أما عدد ركعاا فهي كما يلي
  .   الصبح ركعتان- ١
  .   الظهر أربع ركعات- ٢
  .    العصر أربع ركعات- ٣
  .   املغرب ثالث ركعات- ٤
  .   العشاء أربع ركعات- ٥

                                 
   .٥ ، ٤: اآليتانسورة املاعون ) ١(
 ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة) ٤٥٠(، النسائي الصالة ) ١٦٣(، مسلم اإلميان ) ٣٤٢(البخاري الصالة ) ٢(

  ). ٣/١٦١(، أمحد ) ١٣٩٩(فيها 
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  ٢١

، أما ما عداها مما اعتاد املسلم أن  ملفروضة وعدد ركعااهذه هي الصلوات املكتوبة ا
يصليها عقب هذه الفروض فهي نوافل يؤجر عليها العبد وجترب ما لعله أن حيدث يف 

  .  الفروض سهوا ال يشعر به املرء أو خلال
  :  ملحوظة

)  أمل (  ، يسن أن يقرأ اإلمام سورة يف الركعة األوىل من صالة الفجر يوم اجلمعة
 {:  السجدة ويسجد عند قراءة آية السجدة وهي                

   { )1(ترب هذه السجدة زيادة يف ، وال تع  ، مث ينهض لقراءة بقية السورة   اآلية

  .  عدد الركعات كما يظن ذلك بعض الناس

 {:  ويقرأ يف الركعة الثانية سورة           { )2(  .  
  ة عملية احللقة السابعة صفة الصالة بطريق

  :  ، أيها احلاج اللبيب أيها املسلم الواعي
 اتباع سنته والعمل على ما رمسه للمسلمني يف أبواب  من براهني احلب للمصطفى

، ويف  ، وأفضل ما يتقرب به العبد إىل ربه فرائضه اليت فرضها عليه الطاعة والعبادة
  .  مقدمتها الصالة

 أداء الصالة وأمر أمته أن يقتدوا به يف هذا  الطريق السديد يف ولقد أوضح الرسول
، وإذا مل حيظ آخر هذه األمة بشرف   )3(  }صلوا كما رأيتموين أصلي{:   األداء فقال

 عن - رضوان اهللا عليهم - من السلف - رمحهم اهللا - فقد نقل األئمة  رؤية الرسول

                                 
  . ١٥: سورة السجدة آية) ١(
  . ١: سورة اإلنسان آية) ٢(
  ). ٥٦٦٢(البخاري األدب ) ٣(
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  ٢٢

،  ، حىت كأننا نراه فيها فنؤديها كما كان يؤديها ويأمر بأدائها هالصحابة صفة صالت
  .    وحنظى بشرف االقتداء واالهتداء ديه

 دخل:   ويف رواية- دخل املسجد فدخل رجل  أن النيب{  فعن أيب هريرة

 - عليه السالم - فرد  ، مث جاء فسلم على النيب  فصلى-رجل كالبدوي 
 مع الرجل ذلك   أي صنع الرسول- ثالثا - " ارجع فصل فإنك مل تصل " : وقال

والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه  ( : ، أي بعد الثالثة ، فقال الرجل ثالث مرات
فقال .   الصالة كاملة تامة أن يعلمه صفة ، طلب الرجل من الرسول  )  فعلمين
إذا أردت الصالة فتوضأ :   أي- " إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء  "  الرسول

 أي كرب - " مث استقبل القبلة فكرب " وضوءا تستوعب فيه غسل مجيع أعضاء الوضوء
 أي اقرأ - )1(  }مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن " -تكبرية اإلحرام وهي مفتاح الصالة 

  .  الفاحتة وما حتفظ من القرآنب

إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن {:  كما ورد يف حديث آخر موضحا ذلك فقال

، مث اركع حىت  ، مث اقرأ مبا شئت ، مث اقرأ بأم القرآن ، فكرب ، مث استقبل القبلة وضوءك
،    أي انتظر يف ركوعك بقدر ما تسبح تسبيحة واحدة على األقل أو ثالثا-تطمئن راكعا 

 مث -، وانصب ظهرك   ، أي اطمئن يف قيامك من الركوع - مث ارفع حىت تعدل قائما -
، أو    أي اطمئن يف سجودك بقدر تسبيحة واحدة على األقل-اسجد حىت تطمئن ساجدا 

، سواء   أي يف كل الركعات والسجدات)2(  }افعل ذلك يف صالتك كلها، مث  -ثالثا 

                                 
، أبو داود ) ٨٨٤(، النسائي االفتتاح ) ٣٠٣(، الترمذي الصالة ) ٣٩٧(، مسلم الصالة ) ٧٦٠(البخاري األذان ) ١(

  ). ٢/٤٣٧(، أمحد ) ١٠٦٠( فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة) ٨٥٦(الصالة 
، أبو داود ) ١٣١٤(، النسائي السهو ) ٣٠٢(، الترمذي الصالة ) ٥٩٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

  ). ٤٦٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٨٥٦(الصالة 
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  ٢٣

، وسواء  ، أو ثالثية كاملغرب كانت الصالة ثنائية كالصبح أو رباعية كالظهر والعصر
  .  إخل.  . .  ، واستقبال القبلة  كانت الصالة فرضا أو نفال يشترط هلا الوضوء

  :  ومن أركاا
، والرفع من   الركوع واالعتدال من الركوع والسجود، والطمأنينة يف قراءة الفاحتة

  .   السجود
.  ومن مل يكن معه شيء من القرآن أو ال حيسن القراءة فليحمد اهللا ويكربه ويهلله

إن كان معك قرآن :  علم رجال الصالة فقال  أن النيب{حلديث رفاعة بن رافع 

 على أن الواجب أن حيفظ املسلم )1( } . ، وإال فامحد اهللا وكربه وهلله مث اركع فاقرأ

، ليصلي ا وأن يعلمها ألوالده ذكورا  سورة الفاحتة وما تيسر من سور القرآن الكرمي
  .   وإناثا ليحفظوها من الصغر فإن هذا مطلوب وحق علينا

  ، لقوله حالة السجود جيب أن ميكن املصلي أعضاء السجود يف األرضويف 
 واليدين - وأشار بيده على أنفه -أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة {

  .  )2( }والركبتني وأطراف القدمني

وبعد صالة ركعتني جيلس املصلي لقراءة التشهد األول سواء أكانت الصالة ركعتني 
، وجيلس يف الركعة األخرية   ، مث ينهض لإلتيان ببقية الصالة أو ثالث ركعات أو أربع

 يف حديث املسيء   وبذلك تتم صالته لقوله لقراءة التشهد مع الصالة على النيب

                                 
  ). ١١٣٦(، النسائي التطبيق ) ٣٠٢(الترمذي الصالة ) ١(
، أبو داود ) ١٠٩٧(، النسائي التطبيق ) ٢٧٣(، الترمذي الصالة ) ٤٩٠(لصالة ، مسلم ا) ٧٧٧(البخاري األذان ) ٢(

  ). ١٣١٨(، الدارمي الصالة ) ١/٢٨٠(، أمحد ) ٨٨٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٨٨٩(الصالة 
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فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد مث سلمت فقد متت {:  صالته

  .  )1( }صالتك

  :  التشهد
إذا جلس {  قال رسول اهللا:  أصح ما ورد يف التشهد تشهد ابن مسعود قال

، السالم عليك أيها  التحيات هللا والصلوات والطيبات:   فليقل- أي للتشهد -،  أحدكم
 فإنكم إذا قلتم ذلك -، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني   النيب ورمحة اهللا وبركاته

، وأشهد أن حممدا  أن ال إله إال اهللا أشهد -أصاب كل عبد صاحل يف السماء واألرض 

  .   )2(  }عبده ورسوله

  :   يف التشهد األخري صفة الصالة على النيب
ن نصلي أمرنا اهللا أ:  يا رسول اهللا{:   روي عن الصحايب اجلليل بشري بن سعد قال

اللهم صلى على حممد وعلى :  قولوا " : ، مث قال ؟ فسكت ، فكيف نصلي عليك عليك
، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على  ، كما صليت على إبراهيم آل حممد

  .  )3( }آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد

                                 
  ). ١١٣٦(، النسائي التطبيق ) ٣٠٢(الترمذي الصالة ) ١(
، ) ٩٦٨(، أبو داود الصالة ) ١٢٩٨(، النسائي السهو ) ٤٠٢(لصالة ، مسلم ا) ٥٨٧٦(البخاري االستئذان ) ٢(

  ). ١/٤٢٨(أمحد 
، ) ٥/٢٧٤(، أمحد ) ١٢٨٥(، النسائي السهو ) ٣٢٢٠(، الترمذي تفسري القرآن ) ٤٠٥(مسلم الصالة ) ٣(

  ). ١٣٤٣(، الدارمي الصالة ) ٣٩٨(مالك النداء للصالة 
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  ٢٥

ي الدنيا واآلخرة وبذلك خيتم املصلي صالته ويدعو مبا أحب من األدعية من خري
والدعاء مستحب سواء كان مأثورا أو .  )1(  }مث ليتخري من املسألة ما شاء{  لقوله

  .  غري مأثور شريطة أن ال يكون فيه بدعة أو منكر
  :  صالة اجلماعة وفضلها

، والصالة اليت هي عمود الدين  هااإلسالم دين اجلماعة حيث عليها ويعمل على دعم
، وعلى  ويتحد املسلمون يف أقاصي الدنيا ألدائها كل يوم مخس مرات يف وقت واحد

 شرع هلا اجلماعة لتعطي فكرة للمسلمني يف احتاد الكلمة وليقفوا أبدا -شكل واحد 
  .  ، ال ختتلف على بعضها فتتوثق روابطهم ويستقيم بنيام صفوفا متراصة
ع اإلسالم على صالة اجلماعة وحث عليها ورغب يف احملافظة على أدائها وقد شج

  :  بأمرين
  :   األمر األول

  قال رسول اهللا:   قال ، كما جاء يف احلديث عن أيب هريرة مضاعفة أجرها
 )2( }الرجل يف مجاعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفاصالة {

.  أي يضاعف اهللا أجر صالة اجلماعة وتفضل على صالة املنفرد خبمس وعشرين درجة
، فكيف ذا الربح  واحلاذق اللبيب والعاقل الرشيد يسعى للربح يف أعماله ولو كان يسريا

، مث خرج إىل  وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء{  ، ومتام احلديث قوله العظيم

،  ، مل خيط خطوة إال رفعت له ا درجة وحط عنه ا خطيئة املسجد ال خيرجه إال الصالة

                                 
، أبو داود ) ١٢٩٨(، النسائي السهو ) ٢٨٩(، الترمذي الصالة ) ٤٠٢(ة ، مسلم الصال) ٧٩٧(البخاري األذان ) ١(

  ). ١٣٤٠(، الدارمي الصالة ) ٩٦٨(الصالة 
، ابن ماجه ) ٢١٦(، الترمذي الصالة ) ٦٤٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢٠١٣(البخاري البيوع ) ٢(

  ). ١٢٧٦(، الدارمي الصالة ) ٢٩١(ة ، مالك النداء للصال) ٢/٢٥٢(، أمحد ) ٧٨٦(املساجد واجلماعات 
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  ٢٦

 أي ما مل ينتقض -، ما مل حيدث  ام يف مصالهفإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما د
 أي تدعو له املالئكة - اللهم صل عليه اللهم ارمحه -، بناقض من نواقض الوضوء  وضوءه

 أي )1( } وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة-بذلك ويا لسعادة من دعت له املالئكة 

  .  ر الصالةيكتب له أجر الصالة طوال املدة اليت يلبث يف املسجد النتظا
وإنه لفضل عظيم سابغ للمحافظني على صالة اجلماعة الذين تعلقت قلوم 

سبعة يظلهم اهللا {:  ، فقد ورد يف احلديث ، فهم ممن يظلهم اهللا بظل عرشه باملساجد

 منهم الرجل الذي  وعد- أي يتفضل اهللا عليهم باالستظالل بظل العرش - )2( }بظله

فهنيئا له .   ، أي ألداء الصلوات فيها مع اجلماعة ولذكر اهللا عز وجل تعلق قلبه باملساجد
  .  مث هنيئا له

  :  األمر الثاين يف احلث على اجلماعة 
 املتخلف عن صالة اجلماعة  الترهيب والتخويف والوعيد الذي توعد به رسول اهللا

، مث آمر  لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب:  والذي نفسي بيده{:  حيث يقول

ال :   ويف رواية-، مث أخالف إىل رجال  ، مث آمر رجال فيؤم الناس بالصالة فيؤذن هلا
 ال يتوعد إال  رسول اهللا، و  متفق عليه)3(  }حيضرون الصالة فأحرق عليهم بيوم

ما من {:    يقول مسعت رسول اهللا:    قال ، وعن أيب الدرداء على شيء عظيم

                                 
، أمحد ) ٥٥٩(، أبو داود الصالة ) ٦٤٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٢٠(البخاري األذان ) ١(

)٢/٢٥٢ .(  
، ) ٥٣٨٠(، النسائي آداب القضاة ) ٢٣٩١(، الترمذي الزهد ) ١٠٣١(، مسلم الزكاة ) ٦٢٩(البخاري األذان ) ٢(

  ). ١٧٧٧(اجلامع ، مالك ) ٢/٤٣٩(أمحد 
  ). ٧٩١(، ابن ماجه املساجد واجلماعات ) ٨٤٨(، النسائي اإلمامة ) ٦١٨(البخاري األذان ) ٣(
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  ٢٧

،  طان إال استحوذ عليهم الشي- أي مجاعة -ثالثة يف قرية وبدو ال تقام فيهم الصالة 

  .   أي البعيدة رواه أبو داود)1(  }فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية

،   ، أما النساء فصالن يف البيوت أفضل  وصالة اجلماعة خاصة بالرجال دون النساء
صالتك {:    ملن رغبت يف الصالة معه يف املسجد صونا هلن ولعدم االفتتان ن لقوله

، وصالتك يف مسجد قومك خري من  يف حجرتك خري من صالتك يف مسجد قومك

  .   أي كلما استترت املرأة بصالا كان أفضل- )2( }صالتك يف مسجد اجلماعة

                                 
  ). ٦/٤٤٦(، أمحد ) ٥٤٧(، أبو داود الصالة ) ٨٤٧(النسائي اإلمامة ) ١(
  ). ٦/٣٧١(أمحد ) ٢(
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  ٢٨

  احللقة الثامنة يوم اجلمعة وفضله 
، أيها احلال يف منازل الرضوان إن دين اإلسالم دين   م االجتماعيأيها املسل

، ويهيئ الفرص للمسلمني الجتماعات تتكرر بتكرر اليوم  ، يعىن بأمر اجلماعة  اجتماعي
  .  واألسبوع والعام

أما االجتماع اليومي ففي املساجد لصالة اجلماعة وتفقد شؤون األسر اإلسالمية يف 
  .  األحياء املتجاورة

، بشكل أوسع يف  وأما االجتماع األسبوعي أو عيد األسبوع فهو اجتماع يوم اجلمعة
  .   اجلوامع الكبرية اليت تضم أكرب عدد من مساجد األحياء

وجيتمع فيها القاصي بالداين ممن تباعدت أحياؤهم وتناءت مساكنهم جيتمعون يف 
،    خط سريه الراشداملساجد لسماع التوجيه اإلسالمي الذي يشجع صاحلهم للمضي يف

  .  ويصلح فاسدهم ويأخذ بيده النتشاله من وهدة الرذيلة ويهديه إىل اليت هي أقوم
:    أنه قال ويوم اجلمعة هو أفضل أيام األسبوع كما جاء يف احلديث عن املصطفى

سيد األيام يوم اجلمعة وأعظمها عند اهللا تعاىل من يوم الفطر ويوم األضحى وفيه ساعة {

 أي أن اهللا يستجيب - )1( }، ما مل يسأل حراما  ال يسأل العبد فيها شيئا إال آتاه إياه

، مثل أن   للعبد يف هذه الساعة كل ما يدعو به شريطة أن ال يدعو اهللا بشيء حمرم يأمث به
إن هذه الساعة اليت يستجيب اهللا فيها :   ، وقيل هللا أن ميكنه من عمل املعاصييسأل ا

  .   ، وقيل غري ذلك الدعاء هي آخر ساعة من يوم اجلمعة
، حبيث ال يضيعون فرصة يف يوم اجلمعة  واحلكمة يف إخفائها ليعىن املسلمون بكل أوقاا
 يف هذا اليوم  في الصالة على النيب ف عن االشتغال بالعبادة والدعاء والصالة على النيب

                                 
  ). ٣/٤٣٠(، أمحد ) ١٠٨٤(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١(
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  وهو.  )1( }أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة وليلة اجلمعة{  ، لقوله مزية خاصة

،  ريه، فللصالة عليه يف هذا اليوم مزية ليست لغ ، ويوم اجلمعة سيد األيام  سيد األنام
ويستحب ملن جتب عليه اجلمعة أي من كان حرا بالغا مقيما أن يتنظف ويتطيب ويلبس 

  .   أحسن ثيابه ويبكر إليها ويقترب من اإلمام ليستمع للوعظ ويتذكر
ال يغتسل رجل يوم {  قال النيب:   قال روى الصحايب اجلليل سلمان الفارسي

 أو ميس - أي يزيل شعث الرأس ويتجمل -اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من طهر ويدهن 
 أي من -، مث يصلي ما كتب له  ، مث يروح إىل املسجد وال يفرق بني اثنني من طيب بيته

 - مث ينصت لإلمام إذا تكلم -الوقت الذي يصل فيه املسجد حىت يصعد اإلمام إىل اخلطبة 
رواه .  )2( } إال غفر له من اجلمعة إىل اجلمعة األخرى-أي إذا وعظ وذكر يف خطبته 

  .  اإلمام أمحد والبخاري
  :   الوعيد يف ترك اجلمعة

، وخص صالة اجلمعة مبزيد  وحيث قد جعل اإلسالم ليوم اجلمعة هذا الفضل العظيم
 {:   املسارعة إليها كما قال تعاىلمن التذكري والتوجيه واحلث على         

                                  

   { )3(  :املعرض عن أداء فريضة  كان للمحروم من هذا الفضل العظيم ،

، روي عن أيب هريرة وعبد اهللا   اجلمعة وعيد صارخ يقض مضجعه وينذره بسوء املصري
 : أي يف اخلطبة- يقول على أعواد منربه   أما مسعا النيب- رضي اهللا عنهما -بن عمر 

                                 
  ). ١٦٣٧(ن ماجه ما جاء يف اجلنائز اب) ١(
  ). ١٥٤١(، الدارمي الصالة ) ٥/٤٣٨(، أمحد ) ٨٤٣(البخاري اجلمعة ) ٢(
  . ٩: سورة اجلمعة آية) ٣(
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 أو ليختمن اهللا - أي عن تركهم لصالة اجلمعات -لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات {

  .   رواه مسلم وغريه.   )1( }على قلوم مث ليكونن من الغافلني

  :  م واإلمام خيطب وختطي الرقابالنهي عن الكال
وملا كانت حصيلة املسلم من حضور اجلمعة والتبكري إليها والقرب من اإلمام هو 

، حظر اإلسالم كل ما يشغل املسلم عنها ووجهه إىل االستماع  مساع اخلطبة واالنتفاع ا
 -باس روي عن أيب ع.   واإلنصات حىت ولو كان بعيدا عن اإلمام لئال يشوش على غريه

من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو {:    قال  أن رسول اهللا-رضي اهللا عنهما 

 ال مجعة - أي واإلمام خيطب -، والذي يقول لصاحبه أنت  كاحلمار حيمل أسفارا

  .  عة كاملة له أي ال مج)2( }له

حيضر اجلمعة {:   قال  أن النيب- رضي اهللا عنهما -وصح عن عبد اهللا بن عمر 

 - أي نصيبه من اجلمعة اللغو دون األجر -،  ، فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ثالثة نفر
، ورجل حضرها   إن شاء أعطاه وإن شاء منعه- أي يدعو اهللا ساعة اخلطبة -ورجل يدعو 

ها يبإنصات وسكوت ومل يتخط رقبة مسلم ومل يؤذ أحدا فهي كفارة إىل اجلمعة اليت تل
   {:   يقول وذلك أن اهللا - أي تكفر ذنوب عشرة أيام -وزيادة ثالثة أيام 

    { )3({  .  

  .   رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد

                                 
، ) ١/٢٣٩(، أمحد ) ٧٩٤(، ابن ماجه املساجد واجلماعات ) ١٣٧٠(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٥(مسلم اجلمعة ) ١(

  ). ١٥٧٠(الدارمي الصالة 
  ). ١/٢٣٠(أمحد ) ٢(
  . ١٦٠: سورة األنعام آية) ٣(
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  :   مب تدرك اجلمعة وكم عدد ركعاا
هر للتأخر قد تصرف املسلم عن التبكري إىل اجلمعة صوارف احلياة أو يكون له عذر قا

فماذا يصنع هل يتم صالته مجعة .   فال يدرك اإلمام إال وهو راكع أو ساجد أو يف التشهد
  .  ؟ أم ظهرا

أن أكثر أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من اجلمعة مع اإلمام فهو :  واجلواب
، فعليه أن يضيف إىل الركعة اليت أدركها مع اإلمام ركعة أخرى فتتم له  مدرك اجلمعة

، فإن أدرك املأموم إمامه بعد  ؛ ألن اجلمعة ركعتان وتدرك الركعة بالركوع ال بعده عةمج
الرفع من الركوع يف الركعة الثانية كأن أدركه يف السجود أو التشهد مثال فقد فاتته 

وعليه أن يتم صالته ظهرا إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقتها وذلك قول أكثر .  اجلمعة
  .   العلماء

من أدرك من اجلمعة ركعة   (  :   قال ن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعودنقل ع
رواه الطرباين بسند .  ) ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا واحدة فليضف إليها أخرى

  .   حسن
إذا أدركت من اجلمعة ركعة فأضف  ( : - رضي اهللا عنهما -وقال عبد اهللا بن عمر 

  .   رواه البيهقي)   سا فصل أربعا، وإن أدركتهم جلو  إليها أخرى
 وصاحبه أبو يوسف أن من أدرك التشهد مع - رمحه اهللا -ويرى اإلمام أبو حنيفة 

  .   ، وقد متت مجعته  ، فيصلي ركعتني بعد سالم اإلمام  اإلمام فقد أدرك اجلمعة
  :  الصالة يف زحام الناس

فضلية صالة اجلمعة من املعلوم بداهة أن كل صاحب عقل سليم بعد أن يطرق مسعه أ
، حيرص احلرص كله على حضور  واجلماعة وما وعد اهللا عليها من األجر العظيم
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،   ، وخاصة يف املسجد احلرام الذي تضاعف فيه أجر الصالة إىل مائة ألف صالة اجلماعة
  ؟  فيحدث من ذلك تزاحم الناس حىت ال جيد املصلي موضعا لسجوده فماذا يصنع

 حيث قال وهو  جابة اخلليفة الراشد عمر بن اخلطابلقد أغىن املسلمني إ
،   ، وحنن معه - يعين مسجد املدينة -،    بىن هذا املسجد إن رسول اهللا ( : خيطب

ورأى .  ) ، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه املهاجرون واألنصار
  .  )  صلوا يف املسجد ( : قوما يصلون يف الطريق فقال

  :   عة اإلمام ومسابقتهمتاب

 - أي ليكون قدوة يقتدي به املصلون -إمنا جعل اإلمام ليؤمت به {  يقول رسول اهللا

:  ع اهللا ملن محده فقولوا، وإذا قال مس ، فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا فال ختتلفوا عليه
ويف .  ، احلديث رواه البخاري ومسلم )1( }، وإذا سجد فاسجدوا اللهم ربنا لك احلمد

، فإذا  م ليؤمت بهإمنا جعل اإلما{  رواية أخرى مزيد من اإليضاح حيث يقول رسول اهللا

، وإذا سجد  ، وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع ، وال تكربوا حىت يكرب كرب فكربوا
ويف ذلك إشعار بضرورة أن تكون انتقاالت .  )2( }، وال تسجدوا حىت يسجد فاسجدوا

  .  املأموم يف الصالة بعد إمامه ال قبله وال معه

                                 
، ابن ) ٦٠٣(، أبو داود الصالة ) ٩٢١(، النسائي االفتتاح ) ٤١٤(، مسلم الصالة ) ٦٨٩(البخاري األذان ) ١(

  ). ١٣١١(، الدارمي الصالة ) ٢/٣١٤(، أمحد ) ٨٤٦(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
، ابن ) ٦٠٣(، أبو داود الصالة ) ٩٢١(، النسائي االفتتاح ) ٤١٤(، مسلم الصالة ) ٦٨٩(البخاري األذان ) ٢(

  ). ١٣١١(، الدارمي الصالة ) ٢/٤٢٠(، أمحد ) ٨٤٦(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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، فهي حمرمة بدليل  ، والركوع والسجود قبله قبله أما مسابقة اإلمام مبعىن التكبري 
أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه {  ، حيث يقول رسول اهللا الوعيد الوارد يف ذلك

  .  )1( } ؟ ه صورة محارقبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار أو حيول صورت

أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع {  قال رسول اهللا:  وعن أنس قال

 رواه .  أي بالتسليم)2( }، وال باالنصراف ، وال بالقيام وال بالقعود  وال بالسجود

  .   مسلم
  احللقة التاسعة صالة النوافل 

، كم قد أتاح لك اإلسالم  ، أيها احلاج الدائب على عبادة اهللا أيها املسلم القانت هللا
، وكم قد أعانك على نفسك بأعمال الرب واخلري يشرعها  من فرص تزدلف فيها إىل ربك

ل العمل القليل فيعطيك اهللا عليه ، تعم  لك لتنال عليها أجر القانتني وثواب الربرة الصاحلني
؛ لتجرب نقص  ، ومل يقف اإلسالم يف فرض الفرائض بل أردفها بنوافل العبادة األجر الكثري

، وإىل جانب كل فريضة نوافل مشروعة يقوم ا   الفرائض ولتلتئم ا الفتوق يف الواجبات
  .   ، وطلبا لألجر من اهللا  العبد ابتغاء رضوان اهللا

، حدد الشرع عدد  ، شرع إىل جانب كل صالة نوافل  ملكتوبة مثالفالصلوات ا
، وهي  ، وحث عليها ورغب فيها لدرجة أا إذا فاتت املسلم شرع له قضاءها ركعاا

  .  ما مسيت بالسنن الراتبة

                                 
، أبو داود ) ٨٢٨(، النسائي اإلمامة ) ٥٨٢(، الترمذي اجلمعة ) ٤٢٧(، مسلم الصالة ) ٦٥٩(البخاري األذان ) ١(

  ). ١٣١٦(، الدارمي الصالة ) ٢/٥٠٤(، أمحد ) ٩٦١(ن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ، اب) ٦٢٣(الصالة 
  ). ٣/١٠٢(، أمحد ) ١٣٦٣(، النسائي السهو ) ٤٢٦(مسلم الصالة ) ٢(
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من صلى يف يوم وليلة اثنيت عشرة {:   قال صح عن أم حبيبة زوج النيب أن النيب

، وركعتني بعد  ، أربعا قبل الظهر وركعتني بعدها )1(  }ركعة بين له بيت يف اجلنة

، وركعتني قبل صالة الفجر ومها آكد السنن بدليل أن   املغرب وركعتني بعد العشاء
من مل {:   قال  أن النيب ، كما يف حديث أيب هريرة   أمر بقضائها رسول اهللا

  .   رواه البيهقي.   )2( }يصل ركعيت الفجر حىت تطلع الشمس فليصلهما

 على شيء من النوافل  مل يكن رسول{:   قالت- رضي اهللا عنها -وعن عائشة 

  .  رواه البخاري ومسلم.  )3( } من الركعتني قبل الصبح- أي مواظبة -أشد معاهدة 

مصليا بعد اجلمعة من كان منكم {:    أنه قال أما نافلة اجلمعة فقد صح عنه

  .  رواه مسلم.   )4(  }فليصل أربعا

:  ، وللجمع بني احلديثني قال العلماء  صلى بعد اجلمعة ركعتني يف بيته وصح أنه
  .  ، وإن صلى يف بيته صلى ركعتني  إن صلى يف املسجد صلى أربعا

، لورود   كعات قبل العصرروهناك نوافل غري مؤكدة كصالة ركعتني أو أربع 
، صلوا قبل  صلوا قبل املغرب " {  ، وصالة ركعتني قبل املغرب لقوله ث اأحادي

                                 
، أبو داود ) ١٨٠٦(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٤١٥(، الترمذي الصالة ) ٧٢٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

  ). ١٤٣٨(، الدارمي الصالة ) ٦/٣٢٦(، أمحد ) ١١٤١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٢٥٠(الة الص
  ). ٤٢٣(الترمذي الصالة ) ٢(
، أمحد ) ١٢٥٤(، أبو داود الصالة ) ٧٢٤(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١١١٠(البخاري اجلمعة ) ٣(

)٦/٥٤ .(  
، ) ١١٣١(، أبو داود الصالة ) ١٤٢٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٢٣(اجلمعة ، الترمذي ) ٨٨١(مسلم اجلمعة ) ٤(

  ). ١٥٧٥(، الدارمي الصالة ) ١١٣٢(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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 كراهية أن يتخذها الناس )1(  }ملن شاء  "  : مث قال يف الثالثة  "  ، صلوا قبل املغرب  املغرب

 يف ، أي نافلة)2(  }بني كل أذانني صالة{  ، وكصالة ركعتني قبل العشاء لقوله نةس

  .   كل النوافل أجر مضمون إن شاء اهللا واألجر على قدر املشقة
صالة الرجل يف بيته تطوعا {  وأفضل صالة النافلة ما كان يف البيت ملا روي عنه

  .   )3(  }، فمن شاء نور بيته نور

 أي - )4( }اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا{:  وقال أيضا

  .   كالقبور ال يصلى فيها
  :  لوترصالة ا

 أنه  فقد صح عن اإلمام علي)  الوتر  (  من النوافل اليت حث عليها رسول اهللا
يا {:   أوتر مث قال  ولكن رسول اهللا- أي ليس بالزم -إن الوتر ليس حبتم  (  :  قال

  .  )5( }تر حيب الوتر، فإن اهللا و  أهل القرآن أوتروا

                                 
  ). ٥/٥٥(، أمحد ) ١١٢٨(البخاري اجلمعة ) ١(
، النسائي األذان ) ١٨٥(، الترمذي الصالة ) ٨٣٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥٩٨(البخاري األذان ) ٢(

، ) ٥/٥٦(، أمحد ) ١١٦٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٢٨٣(، أبو داود الصالة ) ٦٨١(
  ). ١٤٤٠(الدارمي الصالة 

  ). ١/١٤(، أمحد ) ١٣٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٣(
، النسائي قيام ) ٤٥١(ترمذي الصالة ، ال) ٧٧٧(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٤٢٢(البخاري الصالة ) ٤(

، ) ١٣٧٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٤٤٨(، أبو داود الصالة ) ١٥٩٨(الليل وتطوع النهار 
  ). ٢/١٦(أمحد 

، ابن ماجه ) ١٤١٦(، أبو داود الصالة ) ١٦٧٥(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٤٥٣(الترمذي الصالة ) ٥(
  ). ١١٦٩(ة والسنة فيها إقامة الصال
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  ٣٦

  ، ملا روي من حديث أيب بصرة  ، وميتد إىل الفجر ووقت الوتر بعد صالة العشاء
بني صالة  فصلوها فيما - وهي الوتر -،  إن اهللا زادكم صالة{:   قال أن النيب

  .  )1( }العشاء إىل صالة الفجر

، وال   ويستحب تعجيل صالة الوتر أول الليل ملن خشي أن يغلبه النوم ويستغرق فيه
، وعلى العكس من وثق من نفسه القيام آخر الليل فيستحب له  يستيقظ آخر الليل

من ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر {:   قال  أن النيب ، حلديث جابر تأخريه

 رواه - )2( } وهي أفضل- أي حتضرها املالئكة -آخره فإن صالة آخر الليل حمضورة 

  .  مسلم والترمذي
  :   عدد ركعات الوتر وصفته

،  ، وتسع ركعةالوتر بثالث عشرة ركعة وإحدى عشرة {  روي عن النيب

 وجيوز أداء الوتر }وأقله ثالث ركعات بسالمني.  ، وواحدة ، وثالث ، ومخس وسبع

ويتشهد .  ، يسلم املصلي على رأس كل ركعتني مث يصلي ركعة ، ركعتني  ركعتني
وال جيوز التعصب ألداء الوتر .    ، وجيوز غري ذلك مما صح به النقل عن النيب  ويسلم

،  تزامها دون غريها من الطرق الواردة تعصبا ملذهب من املذاهبعلى طريقة معينة وال
،   وسنته هي املورد العذب فكل املذاهب ملتمسة السداد والصواب من هدي الرسول
، واالختالف يف الدين رأس  فما صح منها جيب أن يؤخذ به دون تردد أو تعصب

  .  اخلطايا

                                 
  ). ٦/٧(أمحد ) ١(
  ). ٣/٣٠٠(، أمحد ) ١١٨٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤٥٥(الترمذي الصالة ) ٢(
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  ٣٧

 {:  ن صنيعهم فقال تعاىلوقد ذم اهللا عليه بعض األمم السابقة حتذيرا م     

              { )1(  .  

  :  دعاء القنوت وموضعه
من حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنهما روى اإلمام أمحد وأهل السنن وغريهم 

اللهم اهدين فيمن هديت  " :   كلمات أقوهلن يف الوتر علمين رسول اهللا{:   قال

، وقين شر ما   ت، وبارك يل فيما أعطي  ، وتولين فيمن توليت وعافين فيمن عافيت
،  ، وإنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت  ، فإنك تقضي وال يقضى عليك قضيت

  .   )2( }تباركت ربنا وتعاليت وصلى اهللا على النيب حممد

  .   وجيوز أن يدعو املصلي يف القنوت مبا شاء
أما موضع القنوت فقد نقل أهل العلم جواز القنوت قبل الركوع وبعد الرفع من 

أي نقنت قبل الركوع .  نفعل قبل وبعد:   سئل بعض السلف عن ذلك فقال.  ركوعال
  .  وبعده

  :  صالة التراوح
من السنن املشروعة يف رمضان صالة التراويح يقوم املسلمون بأدائها مجاعة يف 

،  ، حييون ا جزءا من أول الليل من بعد صالة العشاء املساجد والدور أو منفردين
، وقيام الليل ال يقتصر على جزء    إىل آخر الليل ألا يف الواقع من قيام الليلويستمر وقتها

  .   معني منه

                                 
  . ١٧: سورة اجلاثية آية) ١(
، ابن ماجه ) ١٤٢٥(، أبو داود الصالة ) ١٧٤٥(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٤٦٤(الترمذي الصالة ) ٢(

  ). ١/١٩٩(، أمحد ) ١١٧٨(قامة الصالة والسنة فيها إ
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  ٣٨

 ما  أن النيب{ - رضي اهللا عنها -أما عدد ركعاا فصح عن أم املؤمنني عائشة 

  .   )1(  }  يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعةكان يزيد

ونقل أن الناس كانوا يصلون على عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب وعثمان وعلي 
  .   رضي اهللا عنهم عشرين ركعة

  :  صالة املريض
 {:   دين اإلسالم هو دين السماحة واليسر كما قال تعاىل          

   { )2(وقال   }3(  }بعثت باحلنيفية السمحة(   .  

ومن يسر اإلسالم ومساحته ورفعه احلرج عن األمة أن رخص للمريض يف الصالة 
، وله أن  ، فله أن يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام ، وعلى قدر استطاعته  فما تيسر لهكي

  .  يصلي على جنبه يومئ بالركوع والسجود وجيعل سجوده أخفض من ركوعه
، فسألت  كانت يب بواسري{:   قال روي عن الصحايب اجلليل عمران بن حصني

، فإن مل تستطع فعلى   ، فإن مل تستطع فقاعدا صل قائما " :  عن الصالة فقال النيب
  {:   قال تعاىل-تلقيا فإن مل تستطيع فمس{:   ويف رواية للنسائي.   )4(  }جنب

         {  )5({  .وإذا جاز هذا يف الفرض فجوازه يف النفل مطرد   .  

                                 
  ). ٢٦٥(، مالك النداء للصالة ) ٦/٧٣(، أمحد ) ٤٣٩(، الترمذي الصالة ) ٣٣٧٦(البخاري املناقب ) ١(
  . ٧٨: سورة احلج آية) ٢(
  ). ٥/٢٦٦(أمحد ) ٣(
  ). ١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ٤(
  . ٢٨٦: سورة البقرة آية) ٥(
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  ٣٩

 ويف رواية )1( }فإن مل تستطع فعلى جنب{   عن النيب ويف حديث علي

، وجعل  فإن مل يستطع صلى قاعدا فإن مل يستطع أن يسجد أومأ برأسه{:   النسائي

 على جنبه األمين صلى مستلقيا ، فإن مل يستطع أن يصلي سجوده أخفض من ركوعه

  .   رواه الدارقطين)2(  }رجاله مما يلي القبلة

  :  صالة العيدين وصفتهما
، ويئة  سبق أن عرضنا يف إحدى احللقات لعناية اإلسالم بأمر اجلماعة ودعمها

، وأخذ  ، إلشاعة التضامن وبذل التعاون الفرص للمسلمني الجتماعات يومية وأسبوعية
قوف أمام اهللا صفا واحدا لوحدة الصف واجتماع الكلمة وإىل جانب فكرة بالو

االجتماعات اليومية واألسبوعية اجتماع سنوي هيأه اإلسالم حملتضنيه إلظهار الفرحة 
 أحدمها عقب الفراغ -، وشكر النعمة على التوفيق للطاعة والتمكني من العبادة  والبهجة

، ويف الصحراء خيرج إليه   ع عيد الفطر، وهو اجتما من صيام شهر رمضان املبارك
، حىت احليض شرع أن حيضرن هذا االجتماع  ، شيوخا وأطفاال املسلمون رجاال ونساء

 واحليض إىل املصلى )3( أمرنا أن خنرج العواتق{:  كما جاء يف حديث أم عطية قالت

قال .  رواه البخاري ومسلم.   }، ويعتزل احليض املصلى  يشهدن اخلري ودعوة املسلمني

  .  )         { )4 {:  تعاىل

                                 
  ). ٩٥٢(، أبو داود الصالة ) ١٠٦٦(ة البخاري اجلمع) ١(
  ). ٤٠٥(مالك النداء للصالة ) ٢(
  . البنات األبكار: العواتق) ٣(
  . ١٨٥: سورة البقرة آية) ٤(
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  ٤٠

اجتماع عيد األضحى بالطريقة نفسها اليت يتم ا االجتماع لعيد :  واالجتماع الثاين
  .  الفطر إال أن احلاج قد يشتغل عنه بأعمال النسك

  :  وقت صالة العيد
  .   وقت صالة العيد من حني ترتفع الشمس قيد رمح أي بقدر ستة أذرع

  :  فتها وعدد ركعااص
وصالة العيد ركعتان كصالة اجلمعة إال أنه يسن فيها أن يكرب املصلي قبل قراءة 
،  الفاحتة يف الركعة األوىل سبع تكبريات ويف الثانية بعد القيام من السجود مخس تكبريات

داود ، وليس لصالة العيدين سنة ال قبلها وال بعدها حلديث أيب   يرفع يديه مع كل تكبرية
وملا روى .  }ليس لصالة العيدين سنة ال قبلها وال بعدها{  قال النيب:   قال

 يوم فطر فصلى  خرج رسول اهللا{:  - رضي اهللا عنهما -البخاري عن ابن عباس 

  .  )1( }ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها ومعه بالل

، إال بعد الصالة حلديث أيب سعيد   وسن أن خيطب اإلمام للعيد خطبتني كاجلمعة
 خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى وأول شيء يبدأ به  كان النيب{  اخلدري

الصالة مث ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم يعظهم ويوصيهم 

  .   ، احلديث  )2(  }ويأمرهم

                                 
  ). ١/٣٤٠(، أمحد ) ١١٤٢(أبو داود الصالة ) ١(
  ). ١٥٧٦(، النسائي صالة العيدين ) ٩١٣(البخاري اجلمعة ) ٢(
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  ٤١

  :  صالة اجلنازة

  {  قال تعاىل- لقد عين اإلسالم بكرامة املسلم حيا وميتا       

                               

  { )1(  .  

ن من تكرمي املسلم ميتا أن شرع للمسلمني غسله وتكفينه ومحله والصالة عليه مث ولقد كا
، يقدم على رب  ، وبالدفن تنتهي الصلة بينه وبني عامل األحياء ويقدم على ما قدم من عمل دفنه

  .  كرمي يعفو عن السيئة ويتجاوز عن الذنب العظيم
 يقف املصلون صفوفا ثالثة على األفضل أما صفة صالة اجلنازة أو الصالة على امليت فهي أن

، ويقرءون  ، فيكربون على امليت أربع تكبريات يقرءون بعد التكبرية األوىل الفاحتة يتقدمهم اإلمام
، ويقرءون بعد التكبرية الثالثة   اليت تقرأ يف التشهد األخري بعد التكبرية الثانية الصالة على النيب

، وذكرنا  ، وصغرينا وكبرينا ، وشاهدنا وغائبنا ر حلينا وميتنااللهم اغف ( الدعاء للميت ومنه
، اللهم اغفر  ، ومن توفيته منا فتوفه عليهما حيه على اإلسالم والسنةأ، اللهم من أحييته منا ف وأنثانا

، واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من  ، ووسع مدخله ، وأكرم نزله له وارمحه وعافه واعف عنه
، وأهال خريا من  ، وأبدله دارا خريا من داره خلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنسالذنوب وا

مث يكربون .  ) ، وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار ، وأدخله اجلنة أهله وزوجا خريا من زوجه
  .  التكبرية الرابعة ويسلمون

أن امليت إذا {، جاء يف احلديث  والصالة على امليت شفاعة من األحياء يف امليت

  .  )2( }صلى عليه أربعون من املسلمني شفعهم اهللا فيه

                                 
  . ٧٠: سورة اإلسراء آية) ١(
  ). ١/٢٧٨(، أمحد ) ١٤٨٩(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣١٧٠(، أبو داود اجلنائز ) ٩٤٨(سلم اجلنائز م) ٢(
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  ٤٢

ومن توفيته منا فتوفه   ( : وإذا كان امليت صغريا قال املصلي يف دعائه بعد قوله
، اللهم ثقل به  ، وشفيعا جمابا طا وأجرا، وفر ، اللهم اجعله ذخرا لوالديه عليهما

، واجعله يف كفالة إبراهيم  ، وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني ، وأعظم به أجورمها موازينهما
  .  مث يسلم املصلي عن ميينه تسليمة واحدة)  وقه برمحتك عذاب اجلحيم

  احللقة العاشرة الركن الثالث من أركان اإلسالم إيتاء الزكاة 
إن ثالث أركان :  ، أيها احلاج املتتبع ألركان اإلسالم م احلريص على إقامة دينهأيها املسل

وهي فريضة اجتماعية تعبدية تشعر )  فريضة الزكاة ( اإلسالم اليت ال يقوم اإلسالم إال باستكماهلا
، تنميه وتباركه وترتفع  ، من عطف ورمحة وحدب وتعاون إا حق املال بسمو أهداف اإلسالم

  .   من رذيليت الشح واألثرةبأهله
 )      { )1 {:  يقول اهللا تعاىل خماطبا أشرف خلقه

آيات كثرية من القرآن مما يشعر مبكانتها يف وقد قرن اهللا سبحانه الزكاة بالصالة يف 
 {:   من ذلك قوله سبحانه.  اإلسالم            

     {  )2(وقال تعاىل يف وصف عباده املؤمنني   :  

}            

           {  )3(   .

إىل غري ذلك من اآليات الكثرية اليت تقترن فيها الزكاة بالصالة لعظم شأا والتنويه 
  .  بأمهيتها

                                 
  . ١٠٣: سورة التوبة آية) ١(
  . ٥٦: سورة النور آية) ٢(
  . ٧١: سورة التوبة آية) ٣(
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  ٤٣

،   فقد توعده اهللا بسوء املصريأما من أحجم عن إخراج الزكاة بعد أن وجبت عليه
،  ، وهي تزيد عن نار الدنيا حرارة ومرارة مبراحل كثرية  ، نار اآلخرة وباالصطالء بالنار

 {:  قال تعاىل                  

                             
               {  )1(   .  

،   وحلق بالرفيق األعلى منع بعض قبائل العرب زكاة أمواهلم وعندما تويف الرسول
واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه  ( :  وقال فقاتلهم اخلليفة الراشد أبو بكر الصديق

  .   )   لقاتلتهم عليه ل اهللاإىل رسو
  .  ) ، فالزكاة حق املال واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ( : وقال

له إال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إ{:    أنه قال وصح عن رسول اهللا

، وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين   اهللا

  .   )2(  }دهاءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا

وجتب الزكاة على املسلم احلر الذي ميلك نصابا من أي نوع من أنواع املال يشترط 
  :   فيها

 أو الفضة أو عروض التجارة أن تبلغ قيمته نصابا وإن  إن كان املال من الذهب: أوال
  .  مل يكن املال ذهبا أو فضة أو عروض جتارة بل كان للقوت أو القنية فال زكاة فيه

، أي ميضي عليه عام وهو يف يد املالك    أن حيول على النصاب منذ ملكه حول:  ثانيا
ن زكاا يوم احلصاد كما وهذا الشرط ال يشترط يف احلبوب والثمار أل.  وحتت تصرفه

                                 
  . ٣٥ ، ٣٤: اآليتانسورة التوبة ) ١(
  ). ٢٢(، مسلم اإلميان ) ٢٥(البخاري اإلميان ) ٢(
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  ٤٤

  {:   قال تعاىل    { )1( ومن مات وعليه زكاة مل خيرجها خترج 

أخريها إال إذا مل يتمكن من وعلى املسلم أن يبادر بإخراج الزكاة وحيرم عليه ت.   من ماله
 عندنا فكرهت أن ميسي أو - أي ذهبا -ذكرت وأنا يف الصالة تربا {  أدائها لقوله

  .  )2( }يبيت عندنا فأمرت بقسمته

  :   األصناف اليت جيب فيها الزكاة
، وإذا  وفيهما ربع العشر إذا بلغ الذهب عشرين مثقاال:   الذهب والفضة: أوال

اثنني ونصف يف كل مائة مبا )   %٥.  ٢ (  أي خيرج املزكي-بلغت الفضة مائيت درهم 
يف ذلك األوراق املالية وسندات الديون ألا وثائق بديون مضمونة فيجب فيها الزكاة إذا 

  .  قبضها
تقوم السلع فإذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة :  التجارة عروض :  ثانيا

  .   خيرج منها الزكاة
 والوسق ستون -ال زكاة فيها حىت تبلغ مخسة أوسق :    زكاة احلبوب والثمار:  ثالثا
  .  ، والصاع قدح وثلث تقريبا صاعا

  :  املقدار الواجب إخراجه يف زكاة احلبوب والثمار
  .  ي جيب إخراجه باختالف السقيخيتلف املقدار الذ

،  ، أي باملطر والعيون والسيل خيرج منه العشر  فإن سقي الزرع بدون استعمال آالت
  .  )3( وإن سقي تارة باالآلت والكلفة وأخرى باملطر والعيون خيرج منه ثالثة أرباع العشر

                                 
  . ١٤١: سورة األنعام آية) ١(
  ). ٤/٨(، أمحد ) ١٣٦٥(، النسائي السهو ) ١١٦٣(البخاري اجلمعة ) ٢(
وجيب فيما يشرب ما أي بكلفة وغري كلفة نصفني أي نصف مدته بال : ()٣٩ / ١(قال يف شرح املنتهى ) ٣(

  . بعه لآلخركلفة ونصفها بكلفة بثالثة أرباعه أي العشر نصفه لنصف العام بال كلفة ور
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  ٤٥

، وخيرج   وال جتب الزكاة يف احلبوب والثمار إال إذا اشتد احلب وبدأ صالح الثمر
  .   نصف العشر فيما سقي باآلالت والكلفة

ومعىن السائمة  ( وهي اإلبل والبقر والغنم:    زكاة السائمة من يمة األنعام:  رابعا
  .   أما األنعام املعلوفة فال زكاة فيها)   هي اليت ترعى العشب أكثر احلول

  :  أوائل األنصبة يف زكاة السائمة من يمة األنعام
  .   فال زكاة فيها قبل ذلك وخترج عنها شاة-صاب لإلبل مخس  أول ن-أ 

 فال زكاة فيما دون ذلك ويف الثالثني تبيع أو تبيعة - أول نصاب البقر ثالثون -ب 
  .   عمرها سنة

ويؤخذ اجلذع .   أربعون وفيها شاة-جـ أول نصاب الغنم ويشمل الضأن واملعز 
  .  ين من املعز وهو ما بلغ عمره سنة، والث من الضأن وهو ما بلغ عمره ستة أشهر

  :  ما ال جيوز أخذه يف الزكاة
، وال املهازيل  ال يؤخذ يف الزكاة خيار املال وال احليوان املعيب عيبا ينقص من قيمته

  .   وال زكاة يف اخليل والبغال واحلمري إال إذا أعدت للتجارة.  ولكن يؤخذ من أوسط املال
  :  أهل الزكاة

:  لذين ال جيوز صرفها إىل غريهم نظمهم القرآن يف آية واحدة قال تعاىلأهل الزكاة ا
}                                

             { )1(  . وهذه األصناف املنصوص عليها يف كتاب

اهللا تعاىل تعطى من الزكاة لسد حاجتهم أو لضرورات تبيح هلم أن يعانوا من الزكاة 
  .  بقسط

                                 
  . ٦٠: سورة التوبة آية) ١(
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  ٤٦

وأبناء األبناء وال جيوز أن تدفع وال جيوز أن تصرف لآلباء واألجداد وال لألبناء 
  .  للزوجة ألن نفقتها واجبة على الزوج

وإذا كان للمسلمني إمام يدين بدين اإلسالم جيوز دفع الزكاة إليه وتربأ ذمة رب املال 
  .  بذلك

، وإذا كان للزوجة  وال جيوز للمسلم أن يشتري زكاته حىت ال يرجع فيما تركه هللا
، وكذلك األقارب   أن تعطي لزوجها املستحق من زكاامال جتب فيه الزكاة فلها

الصدقة {   ففي ذلك بر وصلة شرعها اإلسالم لقوله-احملتاجون يعطون من الزكاة 

، رواه   )1( } صلة وصدقة-ابة اثنتان  وعلى القر- أي فيها أجر -على املسكني صدقة 

  .  أمحد والنسائي والترمذي
 على جواز نقل الزكاة من بلد إىل بلد آخر إذا استغىن - رمحهم اهللا -ونص العلماء 

أما إذا مل يستغن قوم .  عن الزكاة أهل بلد املزكي ومل يوجد منهم من يستحق الزكاة
؛ ألن الغرض من الزكاة إغناء  بلد إىل بلداملزكي عن الزكاة فال جيوز نقل الزكاة من 

فإن {  الفقراء من كل بلد مبا خيرج من زكاة أغنياء بلدهم كما جاء يف حديث معاذ

  .   )2(  }اهللا اقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

                                 
  ). ١٦٨٠(، الدارمي الزكاة ) ٤/١٧(، أمحد ) ١٨٤٤(، ابن ماجه الزكاة ) ٢٥٨٢(النسائي الزكاة ) ١(
، أبو داود ) ٢٤٣٥(، النسائي الزكاة ) ٦٢٥(، الترمذي الزكاة ) ١٩(، مسلم اإلميان ) ٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ٢(

  ). ١٦١٤(، الدارمي الزكاة ) ١/٢٣٣(، أمحد ) ١٧٨٣(جه الزكاة ، ابن ما) ١٥٨٤(الزكاة 
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  ٤٧

  :  زكاة الفطر
وهي طهرة للصائم وجرب لصيامه مما لعله أن يكون .  ، زكاة الفطر من أنواع الزكاة
أغنوهم ا عن {  ، ولتكون خري عون للفقراء يوم العيد لقوله قد وقع فيه من اللغو

  .  }السؤال هذا اليوم

؛ لذا حرص   الم دين التعاطف والتراحم ويوم العيد هو يوم فرحة وسرورودين اإلس
  .  اإلسالم أن ميسح البؤس عن الفقراء يف يوم فرحة املسلمني ليكون السرور عاما شامال

وزكاة الفطر فريضة على املسلم إذا بقي عنده من القوت ما يزيد عن كفايته وكفاية 
:   زاد عن قوته وقوت عياله صاعا من األصناف اآلتية، فيخرج مما  عياله يوم العيد وليلته

 فإذا عدم هذه األصناف - وهو اللنب املتجمد -، األقط  ، الزبيب  ، التمر ، الشعري الرب
خيرج القدر .   ، كاألرز والذرة وغري ذلك أخرج زكاة الفطرة من سائر قوت أهل بلده

بري والصغري والذكر واألنثى املنصوص عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته وجتب على الك
  .  واحلر والعبد

 خنرج   كنا إذا كان معنا رسول اهللا{:   قال  سعيد اخلدرييبروي عن أ

، أو  ، أو صاعا من متر ، صاعا من شعري ، حر ومملوك زكاة الفطر عن كل صغري وكبري

  .  )1(  }  ، وأفضل وقت إلخراجها يوم العيد قبل الصالة صاعا من زبيب

، وجيوز إخراجها قبل  وجتب زكاة الفطر بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان
  .  العيد بيوم أو يومني

                                 
، ) ١٦١٦(، أبو داود الزكاة ) ٢٥١٢(، النسائي الزكاة ) ٦٧٣(، الترمذي الزكاة ) ١٤٣٥(البخاري الزكاة ) ١(

  ). ٦٢٨(، مالك الزكاة ) ٣/٩٨(، أمحد ) ١٨٢٩(ابن ماجه الزكاة 



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٤٨

  احللقة احلادية عشرة الركن الرابع من أركان اإلسالم صوم رمضان 
من حماسن دين :  ، أيها احلاج املتمسك بشرائع اإلسالم ب يف دينهأيها املسلم الصل

اإلسالم وفضائله أنه مجع للمسلم بني الروحانيات واملاديات ليجمع له بني سعادة الدنيا 
، ويبعد عن منازل  فاألخذ باملاديات وحدها يطغي ويلهي عن اآلخرة.  والدين

سلم قدرته على العمل لعمارة الكون واألخذ بالروحانيات وحدها يفقد امل.  الصاحلني
، وتصرف جهوده كلها إىل العمل لآلخرة دون أن يكون له نصيب  الذي أراد اهللا عمارته

 {:  يف عمارة الدنيا كما قال تعاىل              

      { )1(  .وقال تعاىل حكاية عن املؤمنني من صاحلي العباد  :}  

             { )2(  .  

والصوم تدريب على الروحانيات وكبح جلماح النفس عن امللذات والشهوات املباحة 
مدة من الزمن يأخذ املسلم فيها دروسا عملية ملعاجة الروحانيات واألخذ يف مضمارها 

 نفسه وليخلص من صومه وقد بلغ مستوى أرفع يف تعشق املثل لكيال تطغى املادة على
  .  العليا والسري على مناهج الصاحلني واألخذ يف دورا

والصوم بطبيعته حيد من طغيان املادة ويعطي للبدن فرصة للتخلص من أوضارها 
ويرتفع بنفسية الصائم وروحه لكي تصبح أشبه مبالك من حيث الطهر والعفاف والتصون 

  .  اإلسفافعن 
وصوم رمضان جتربة عملية لألخذ يف مدارج التكمل الذايت والروحي شهرا كامال من 

  .   جمموعة شهور العام االثىن عشر شهرا

                                 
  . ٧٧: سورة القصص آية) ١(
  . ٢٠١: ة آيةسورة البقر) ٢(
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  ٤٩

، وملا  }سيد الشهور{  وخص شهر رمضان بالصيام ألنه كما قال رسول اهللا

ملي صاحل لكل اقترن به من مزايا أفضلها نزول القرآن كتاب هداية وإرشاد وهو دستور عا
 {:   قال تعاىل.  زمان ومكان                  

      { )1(  .  

قد جاءكم شهر رمضان شهر {:   يبشر به أصحابه ويقول د كان رسول اهللاولق

، وتغل فيه   ، تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار  مبارك افترض اهللا عليكم صيامه
ويف حديث أيب .  )2( }لة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرم، فيه لي الشياطني

من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم {  قال رسول اهللا:    قال هريرة

  .  رواه أمحد وأصحاب السنن.  )3(  }من ذنبه

 -، يف حديث ابن عباس  الترهيب عن الفطر يف رمضان استهتارا ولغري عذروجاء يف 
، عليهن  عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة{:   قال  أن رسول اهللا-رضي اهللا عنهما 

،   ة منهن فهو ا كافر حالل الدم شهادة أن ال إله إال اهللاأسس اإلسالم من ترك واحد

  .  }والصالة املكتوبة وصوم رمضان

                                 
  . ١٨٥: سورة البقرة آية) ١(
  ). ٢/٣٨٥(، أمحد ) ٢١٠٦(، النسائي الصيام ) ٦٨٢(الترمذي الصوم ) ٢(
  ). ١٣٢٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١٨٠٢(البخاري الصوم ) ٣(



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٥٠

من أفطر يوما من رمضان يف {:   قال  أن النيب وجاء يف حديث أيب هريرة

رواه أبو داود .   )1(  }صها اهللا مل يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامهغري رخصة رخ

  .  ذلك ألن رمضان ليس له مثيل يف فضله وشرفه ومزاياه.  وغريه
  :   فصل الصيام

  :   ورد يف فضل الصيام أحاديث كثرية نذكر منها ما يأيت
 كل عمل ابن آدم له قال اهللا {:    قال  أن النيب حديث أيب هريرة:  أوال

 -، أي وقاية من املعاصي    بضم اجليم-، والصيام جنة   ، وأنا أجزي به  إال الصيام فانه يل
 أي ال - وال يصخب - أي ال يفحش يف القول -فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث 

 أي ال يتجىن على أحد - وال جيهل -صوته حىت بالكالم املباح أدبا مع الصيام يرفع 
، والذي نفس  ، أو قاتله فليقل إين صائم إين صائم فإن شامته أحد -بسباب أو قتال 

 واخللوف تغري رائحة الفم -يح املسك  الصائم أطيب عند اهللا من ِرِم فَوفلُخحممد بيده لَ
، وإذا لقي ربه فرح  إذا أفطر فرح بفطره:  رحتان يفرح ما للصائم ف-بسبب الصوم 

  .   ، رواه أمحد والنسائي ومسلم أي باجلزاء العظيم الكرمي على الصيام.   )2(  }بصومه

الصيام والقرآن يشفعان للعبد {:    قال حديث عبد اهللا بن عمر أن النيب:   ثانيا

ويقول .   أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعين فيه:   ، يقول الصيام  يوم القيامة

  .  رواه أمحد.  )3( }منعته النوم فشفعين فيه فيشفعان:  القرآن

                                 
، ) ٢/٣٨٦(، أمحد ) ١٦٧٢(، ابن ماجه الصيام ) ٢٣٩٦(، أبو داود الصوم ) ٧٢٣(الترمذي الصوم ) ١(

  ). ١٧١٤(الدارمي الصوم 
، ) ٢٢١٦(، النسائي الصيام ) ٧٦٤(، الترمذي الصوم ) ١١٥١(، مسلم الصيام ) ١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٢(

  ). ٢/٢٧٣(، أمحد ) ١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
  ). ٢/١٧٤(أمحد ) ٣(
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  ٥١

مرين بعمل يدخلين :   فقلت أتيت رسول اهللا{:  حديث أيب أمامة قال:  ثالثا

عليك بالصوم ال  " : مث أتيته ثانية فقال.  " ، فإنه ال عدل له عليك بالصوم " : قال.  اجلنة

  .  )1( }مثل له

.  إن للجنة بابا يقال له الريان{:   قال حديث سهل بن سعد أن النيب:   رابعا

رواه البخاري .   )2(  }يقول يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب

  .  ومسلم
  :   ثبوت هالل رمضان

ن رؤية فبإكمال عدة ، فإن مل تك ويثبت هالل رمضان برؤية شخص واحد عدل
، فإن غم عليكم فأكملوا  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته{  ، لقوله شعبان ثالثني يوما

  .    رواه البخاري ومسلم)3( }عدة شعبان ثالثني يوما

  :  معلى من جيب الصو
 {:  قال تعاىل.  جيب الصوم على املسلم العاقل البالغ الصحيح املقيم    

       {  )4( أي فرض عليكم الصيام }          

                            

                                 
  ). ٢٢٢٣(النسائي الصيام ) ١(
، ) ٢٢٣٦(، النسائي الصيام ) ٧٦٥(، الترمذي الصوم ) ١١٥٢(، مسلم الصيام ) ١٧٩٧(اري الصوم البخ) ٢(

  ). ٥/٣٣٥(، أمحد ) ١٦٤٠(ابن ماجه الصيام 
، ) ٢١١٧(، النسائي الصيام ) ٦٨٤(، الترمذي الصوم ) ١٠٨١(، مسلم الصيام ) ١٨١٠(البخاري الصوم ) ٣(

  ). ١٦٨٥(، الدارمي الصوم ) ٢/٤٩٧(، أمحد ) ١٦٥٥(ابن ماجه الصيام 
  . ١٨٣: سورة البقرة آية) ٤(
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  ٥٢

    { )1( فاملريض واملسافر بنص هذه اآلية رخص اهللا هلما يف الفطر لعذر السفر 

، على أن ال يؤخر القضاء حىت يأيت رمضان  واملرض مع قضاء الصوم من سائر أيام العام
  .  آخر لغري عذر

، فالصوم منهما ال  قضاء من أيام أخر على احلائض والنفساءوجيب الفطر حتما وال
كنا حنيض على عهد {:   قالت- رضي اهللا عنها -، حلديث أم املؤمنني عائشة  يصح

  .   )2(  }قضاء الصالة فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر ب رسول اهللا

  :  صوم احلبلى واملرضع
، إال أن الشرع رخص هلما يف الفطر مع القضاء  أما صوم احلبلى واملرضع فصحيح

وقيل عليهما القضاء وال فدية سواء خافتا على ولديهما .  والفدية إن خافتا على ولديهما
  .  أو على نفسيهما

  :  من يسقط عنه الصوم وجتب عليه الكفارة
، ويف   ط الصوم وجتب الكفارة على الشيخ الكبري واملرأة الكبرية لعجزمها عنهيسق

وجيب على هؤالء الكفارة وهي إطعام مسكني .  حكمهما املريض الذي ال يرجى برؤه
 عندما كرب وعجز عن الصوم يصنع  ، وكان أنس بن مالك عن كل يوم طعاما يشبعه

رخص للشيخ الكبري أن يفطر ويطعم { : - رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس .   ذلك

  .  )3( }عن كل يوما مسكينا وال قضاء عليه

                                 
  . ١٨٤ ، ١٨٣ :اآليتانسورة البقرة ) ١(
، أبو داود ) ٢٣١٨(، النسائي الصيام ) ١٣٠(، الترمذي الطهارة ) ٣٣٥(، مسلم احليض ) ٣١٥(البخاري احليض ) ٢(

  ). ٩٨٦(الدارمي الطهارة ، ) ٦/٢٣٢(، أمحد ) ٦٣١(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٢٦٢(الطهارة 
  ). ٢٣١٨(، أبو داود الصوم ) ٢٣١٧(، النسائي الصيام ) ٤٢٣٥(البخاري تفسري القرآن ) ٣(
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  ٥٣

  :  األيام اليت حيرم صيامها
  ر، عيد الفطر وعيد األضحى لقول عم  األيام اليت حيرم صيامها هي يوما العيدين

،  أما يوم الفطر ففطركم من صومكم.   ى عن صيام هذين اليومني إن رسول اهللا{

  .   رواه اإلمام أمحد.  )1(  }وأما يوم األضحى فكلوا من نسككم

  :  األيام املنهي عن صيامها
، وأوضح السبب واحلكمة يف النهي عن صيامها  ى الشارع عن صيام أيام عينها

  :  وهي
، وهي األيام الثالثة اليت تلي يوم عيد النحر ملا روى أبو هريرة   أيام التشريق- ١

أال تصوموا هذه األيام فإا :   بعث عبد اهللا بن حذافة يطوف يف مىن  اهللاأن رسول{

  .   )2(  }أيام أكل وشرب وذكر اهللا

، والنهي عن صيامه للكراهة ال   إفراد يوم اجلمعة بالصوم ألنه عيد األسبوع- ٢
ال تصوموا يوم {:   قال  أن النيب ففي الصحيحني من حديث جابر.   للتحرمي

  .   )3( }اجلمعة إال وقبله يوم أو بعده يوم

  .   النهي عن صوم يوم السبت ألن اليهود يعظمونه- ٣

                                 
، ) ٢٤١٦(، أبو داود الصوم ) ٧٧١(، الترمذي الصوم ) ١١٣٧(، مسلم الصيام ) ٥٢٥١(البخاري األضاحي ) ١(

  ). ٤٣١(الة ، مالك النداء للص) ١/٢٤(، أمحد ) ١٧٢٢(ابن ماجه الصيام 
، ) ٤٤٣٢(، النسائي الضحايا ) ١٥١١(، الترمذي األضاحي ) ١٩٧١(، مسلم األضاحي ) ٥٢٥٠(البخاري األضاحي ) ٢(

، الدارمي ) ١٠٤٧(، مالك الضحايا ) ٦/١٨٧(، أمحد ) ٣١٥٩(، ابن ماجه األضاحي ) ٢٨١٢(أبو داود الضحايا 
  ). ١٩٥٩(األضاحي 

، ) ٢٤٢٠(، أبو داود الصوم ) ٧٤٣(، الترمذي الصوم ) ١١٤٤(لم الصيام ، مس) ١٨٨٤(البخاري الصوم ) ٣(
  ). ٢/٤٩٥(أمحد 
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  ٥٤

من صام اليوم الذي {   النهي عن صوم يوم الشك لقول عمار بن ياسر- ٤

ويوم الشك هو اليوم الذي ال يعلم أهو .  - ){ )1 -يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

  .  من رمضان أم من شعبان
  :   وقت الصيام

  {:  يبدأ وقت الصيام من طلوع الفجر الثاين وينتهي بغروب الشمس قال تعاىل

                { )2( أي حىت يبدو نور 

  {النهار يف ظلمة الليل        { )3( أي أكملوا صوم النهار إىل أن 

  .  يبدو ظالم الليل بغروب الشمس
  :  الصوم يف البالد اليت يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل

فيها الليل كبالد الصوم يف البالد اليت يطول فيها النهار عن األيام املعتادة ويقصر 
، تقدر ساعات الصوم على   ، أو العكس اليت يقصر فيها النهار ويطول فيها الليل  القطبني

، فإذا كان ار الصوم فيها مثال سبع ساعات أو أكثر يصوم أهل  أقرب بالد إليهم
  .  القطبني هذه الساعات مث يفطرون وحيسبون ليوم آخر

  :   تبييت نية الصوم
، أي قبل أن يطلع فجر يوم الصيام كل ليلة من   بييت النية من الليليشترط للصيام ت

من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال {  قال رسول اهللا:  ، حلديث صفية قالت رمضان

                                 
) ١٦٤٥(، ابن ماجه الصيام ) ٢٣٣٤(، أبو داود الصوم ) ٢١٨٨(، النسائي الصيام ) ٦٨٦(الترمذي الصوم ) ١(

  ). ١٦٨٢(، الدارمي الصوم 
  . ١٨٧: سورة البقرة آية) ٢(
  . ١٨٧: سورة البقرة آية) ٣(
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  ٥٥

ح النية يف أي جزء من وتص.  ومعىن جيمع الصيام أي حيكم العزم عليه.   )1(  }صيام له

وحقيقتها قصد الفعل فمن تسحر .  والنية عقد القلب ال دخل للسان فيها.  أجزاء الليل
  .  بالليل قاصدا الصيام تقربا إىل اهللا وقياما بفريضة اهللا فقد نوى وصح صيامه

، وهي األكلة اليت يتناوهلا من يعتزم الصيام وقت   يستحب للصيام السحور:   السحور
وأثره تقوية الصائم .  )2( }عليكم بالسحور فإنه الغذاء املبارك{   لقولهالسحر

السحور بركة فال {  ويكفي يف السحور ولو جرعة ماء لقوله.  ووين الصيام عليه

  .  )3( }، فإن اهللا ومالئكته يصلون على املتسحرين ، ولو أن جيرع أحدكم جرعة ماء تدعوه

طر ال تزال أميت خبري ما عجلوا الف{  ويسن تأخري السحور وتعجيل الفطور لقوله

  .  )4( }وأخروا السحور

ولو شك من يريد الصيام يف طلوع الفجر فله أن يأكل أو يشرب حىت يستيقن طلوع 
؟   تسحرت فإذا شككت أمسكت- رضي اهللا عنهما -قال رجل البن عباس .   الفجر

، أي حىت يستقر يف نفسك أنك  ) كل ما شككت حىت ال تشك  ( : فقال ابن عباس
  .   الفجرمتيقن ال شاكا يف طلوع

                                 
، ) ١٧٠٠(، ابن ماجه الصيام ) ٢٤٥٤(، أبو داود الصوم ) ٢٣٣١(، النسائي الصيام ) ٧٣٠(الترمذي الصوم ) ١(

  ). ١٦٩٨(، الدارمي الصوم ) ٦٣٧(، مالك الصيام ) ٦/٢٨٧(أمحد 
  ). ٤/١٣٢(، أمحد ) ٢١٦٤(النسائي الصيام ) ٢(
  ). ٣/١٢(أمحد ) ٣(
، ) ١٦٩٧(، ابن ماجه الصيام ) ٦٩٩(، الترمذي الصوم ) ١٠٩٨ (، مسلم الصيام) ١٨٥٦(البخاري الصوم ) ٤(

  ). ١٦٩٩(، الدارمي الصوم ) ٦٣٨(، مالك الصيام ) ٥/٣٣٧(أمحد 
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  ٥٦

  :  ما يبطل الصيام
  :  يبطل الصيام ما يأيت

  .   األكل والشرب عمدا- ١

ومن .   فليس عليه قضاء- أي غلبه -من ذرعه القيء {   القيء عمدا لقوله- ٢

  .  )1( } فليقض-عمد القيء واستخرجه عمدا  أي ت-استقاء 

  .    احليض والنفساء- ٣
  .    االستمناء بأي وسيلة من الوسائل يبطل الصوم ويوجب القضاء- ٤
 واألكل والشرب واجلماع مع الظن يف غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر - ٥

جز فصيام ، إما عتق رقبة فإن ع مفسد للصوم وموجب للكفارة والكفارة على الترتيب
جاء رجل {:   قال فعن أيب هريرة.  شهرين متتابعني فإن عجز فإطعام ستني مسكينا

وقعت على :  قال  " ؟  وما أهلكك "  : ، قال هلكت يا رسول اهللا:    فقال إىل النيب
فهل تستطيع أن  " :  قال.  قال ال " ؟ هل جتد ما تعتق رقبة  "  : قال.    يف رمضانامرأيت

:  قال "  ؟ فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا "  :  قال.  ال:  قال  " ؟  تصوم شهرين متتابعني

  .  احلديث.  )2( }ال

                                 
، ) ٢/٤٩٨(، أمحد ) ١٦٧٦(، ابن ماجه الصيام ) ٢٣٨٠(، أبو داود الصوم ) ٧٢٠(الترمذي الصوم ) ١(

  ). ١٧٢٩(الدارمي الصوم 
، ) ٢٣٩٠(، أبو داود الصوم ) ٧٢٤(، الترمذي الصوم ) ١١١١(، مسلم الصيام ) ٦٣٣١(البخاري كفارات األميان ) ٢(

  ). ١٧١٦(، الدارمي الصوم ) ٦٦٠(، مالك الصيام ) ٢/٢٤١(، أمحد ) ١٦٧١(ابن ماجه الصيام 
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  ٥٧

  :  الواجب واملستحب للصائم
، وقول  ، والشتم لكذبجيب على الصائم صيانة صيامه باجتناب الغيبة والنميمة وا

من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف {  ، وشهادة الزور لقوله  الزور

  .  )1( }فإن شامته أحد أو خاصمه فليقل إين صائم.  أن يدع طعامه وشرابه

سن له كثرة قراءة القرآن وذكر اهللا والصدقة واالجتهاد يف العبادة وخاصة يف العشر وي
 وتعين -كان جيتهد {:  - رضي اهللا عنها -األواخر من رمضان لقول أم املؤمنني عائشة 

وروى البخاري .  )2( } يف العشر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريه اهللارسول 

 كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل  أن النيب{ - رضي اهللا عنها -ومسلم عنها 

؛ ألن يف ليايل العشر األخرية وأوتارها   أي تفرغ للعبادة)3( }ملئزروأيقظ أهله وشد ا

 {:   تطلب ليلة القدر اليت تفضل العبادة فيها عبادة ألف شهر كما قال تعاىل        

                                       

                            { )4(  .  

                                 
، ) ١٦٨٩(، ابن ماجه الصيام ) ٢٣٦٢(، أبو داود الصوم ) ٧٠٧(، الترمذي الصوم ) ١٨٠٤(البخاري الصوم ) ١(

  ). ٢/٥٠٥(أمحد 
، النسائي قيام الليل ) ٧٩٦(، الترمذي الصوم ) ١١٧٥(، مسلم االعتكاف ) ١٩٢٠(البخاري صالة التراويح ) ٢(

  ). ٦/٢٥٦(، أمحد ) ١٧٦٧(، ابن ماجه الصيام ) ١٣٧٦(، أبو داود الصالة ) ١٦٣٩(وتطوع النهار 
، النسائي قيام الليل ) ٧٩٦( ، الترمذي الصوم )١١٧٤(، مسلم االعتكاف ) ١٩٢٠(البخاري صالة التراويح ) ٣(

  ). ٦/٤١(، أمحد ) ١٧٦٨(، ابن ماجه الصيام ) ١٣٧٦(، أبو داود الصالة ) ١٦٣٩(وتطوع النهار 
  . سورة القدر) ٤(



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٥٨

  .  )1( } غفر له ما تقدم من ذنبه- أي أحياها يف العبادة -لة القدر من قام لي{  وقال

االعتكاف مسنون كل وقت بنية غري أنه يف العشر األواخر من رمضان :  االعتكاف
،  آكد وهو لزوم املسجد لطاعة اهللا وذكر اهللا واالشتغال بالقرب وقطع الصلة بالناس

  .  نتهي بانتهاء آخر يوم من رمضان ليلة العيدويبدأ زمن االعتكاف يف أوىل ليايل العشر وي
  احللقة الثانية عشرة الركن اخلامس من أركان اإلسالم احلج 

  :   ، أيها احلاج بني مجوع الوافدين أيها املسلم املعتز بدينه
 عليه وعلى نبينا -إا لنعمة عظيمة أن من اهللا عليك بتلبية دعوة أبيك إبراهيم اخلليل 

فكم من مؤمل ذلك حال دون .   حلج بيت اهللا املقدس-لصالة والتسليم املصطفى أفضل ا
، وكم من مستشرف ملشاهدة هذه الرحاب املقدسة والوقوف على  أمله قصر األجل

،  فهنيئا لك هذا القرب والوصال.  مشاعر احلج املعظمة مل يظفر ببغيته ومل يصل إىل غايته
  .  وهنيئا لك بالسعادة وبلوغ اآلمال

، وجتتمع منافعهم وجتدد  ج أيها املسلم فريضة تأتلف فيها مصاحل املسلمنيواحل
، وتصدق العزائم عند اللقاء الكرمي لقاء األخ بأخيه يف رحاب البلد   الروابط بينهم

، وذلك ما تشري إليه اآلية الكرمية اليت خياطب اهللا ا خليله إمام احلنفاء حني بىن  األمني
 {:  البيت املعظم قال تعاىل                     

             { )2(  .  

ففي حديث أيب .   وفرض احلج على املسلم يف العمر مرة رمحة به ودفعا للحرج عنه
يا أيها الناس إن اهللا كتب عليكم  " :  فقال سول اهللاخطبنا ر{:   قال هريرة

                                 
، النسائي ) ٦٨٣(، الترمذي الصوم ) ٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١٨٠٢(البخاري الصوم ) ١(

  ). ١٧٧٦(، الدارمي الصوم ) ٢/٢٤١(، أمحد ) ١٣٧٢(بو داود الصالة ، أ) ٢٢٠٢(الصيام 
  . ٢٨ ، ٢٧: اآليتانسورة احلج ) ٢(
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  ٥٩

، أي ردد  ؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رجل أكل عام يا رسول اهللا.   "  احلج فحجوا
لو قلت نعم لوجبت وملا   "  مث قال.  الرجل السؤال على الرسول ثالث مرات

  .   احلديث.   )1( }استطعتم

، واالستطاعة   على البالغ العاقل احلر املستطيعومنه أنه يف العمر مرة ال جيب إال 
  :   تتحقق مبا يأيت

فإن كان من يعتزم احلج مريضا أو شيخا .   صحة البدن والقدرة على الركوب- ١
، أو مريضا مرضا ال يرجى برؤه أقام من حيج  كبريا ال يستطيع الركوب ومشقات السفر

  .   عنه
  .   ا على نفسه وماله أمن الطريق حبيث يسري فيه احلاج آمن- ٢
، وأن يكفي أهله ومن يعوهلم مؤونة    احلصول على الزاد والراحلة الصاحلة ملثله- ٣

  .   النفقة حىت يعود من أداء احلج
فإذا تيسر كل ذلك فعليه أن يبادر باحلج خشية أن يعتريه ما يشغله من مرض 

من أراد احلج {:   قال  أن رسول اهللا كما جاء يف حديث ابن عباس.   وحاجة

  .  )2( }فليتعجل فإنه قد ميرض املريض وتضل الراحلة

، أو من حترم عليه أبدا كاألب  ويشترط حلج املرأة أن يصحبها حمرمها وهو زوجها
ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو {  ؛ لقوله واالبن واألخ وغريهم من حمارمها

  .   )3(  }وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم.   حمرم

                                 
  ). ٢/٥٠٨(، أمحد ) ٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج ) ١٣٣٧(مسلم احلج ) ١(
  ). ١٧٨٤(، الدارمي املناسك ) ١/٣٥٥(، أمحد ) ٢٨٨٣(، ابن ماجه املناسك ) ١٧٣٢(أبو داود املناسك ) ٢(
  ). ١/٢٢٢(، أمحد ) ١٣٤١(، مسلم احلج ) ١٧٦٣(البخاري احلج ) ٣(
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  ٦٠

ويشترط ملن حيج عن غريه أن يكون قد حج عن نفسه حجة اإلسالم حلديث 
لبيك عن :    مسع رجال يقول  أن رسول اهللا{ -  رضي اهللا عنهما - ابن عباس 

فحج عن نفسك   "  :  قال.   ال:   قال  "  ؟  أحججت عن نفسك  "  :  فقال.   شربمة

  .   )1(  }مث حج عن شربمة

  :   فضل احلج والعمرة
 جنتزئ منها بذكر   والعمرة أحاديث عن خري الورىروي يف فضل احلج 

  :   اليسري ليكون حافزا للقيام ما واملتابعة بينهما كسبا ألجرمها فمن ذلك
تابعوا بني {:    قال   أن رسول اهللا   حديث عبد اهللا بن مسعود:  أوال

، فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث الذهب   احلج والعمرة

  .   رواه النسائي والترمذي.   )2(  }وليس للحجة املربورة جزاء إال اجلنة.   والفضة

العمرة إىل العمرة {   قال رسول اهللا:    قال   حديث أيب هريرة:  ثانيا

رواه البخاري .   )3(  }، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة  كفارة ملا بينهما

  .   ومسلم
، أي بيت   هذا البيت{:    قال   أن رسول اهللا   حديث جابر:  ثالثا

فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا .   ، دعامة اإلسالم  اهللا

  .   }، وإن رده بأجر وغنيمة  على اهللا إن قبضه أن يدخله اجلنة

                                 
  ). ٢٩٠٣(، ابن ماجه املناسك ) ١٨١١(أبو داود املناسك ) ١(
  ). ١/٣٨٧(، أمحد ) ٢٦٣١(، النسائي مناسك احلج ) ٨١٠(الترمذي احلج ) ٢(
، ) ٢٦٢٩(ئي مناسك احلج ، النسا) ٩٣٣(، الترمذي احلج ) ١٣٤٩(، مسلم احلج ) ١٦٨٣(البخاري احلج ) ٣(

  ). ١٧٩٥(، الدارمي املناسك ) ٧٧٦(، مالك احلج ) ٢/٢٤٦(أمحد 
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  ٦١

من حج فلم يرفث ومل {   قال رسول:    قال   حديث أيب هريرة:  رابعا

  .    رواه البخاري ومسلم)1(  }يفسق رجع كيوم ولدته أمه

  :  ما جيب للنفقة يف احلج
وأن .   ؛ ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وجيب أن تكون نفقة احلج من مال حالل

  .  بادةيقصد احلاج حبجه ال الرياء والسمعة فإما يتنافيان مع اإلخالص يف الع
  :املواقيت 

، فال   ، وهي مواعيد يفد احلاج فيها على اهللا ولبلد اهللا للحج للحج مواقيت زمانية
  {:   أوضحها اهللا سبحانه بقوله-يصح احلج يف غريها      { )2( أي 

وقت أعمال احلج أشهر معلومات وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي 
  .  - رمحهم اهللا -أو شهر ذي احلجة بتمامها على قول لبعض األئمة .  احلجة

أما املواقيت املكانية فهي املواضع اليت مير عليها احلاج وحيرم منها للحج أو العمرة ومن 
، وقد أوضحها ابن عباس فيما يرويه   أو طريقه ال يأيت عليها أحرم إذا حاذاهاكان بعيدا عنها
وألهل )  ذا احلليفة (  ألهل املدينة وقت رسول اهللا{:   إذ يقول عن رسول اهللا

  .  )3( }) يلملم ( ، وألهل اليمن ) قرن املنازل (  وألهل جند، ) اجلحفة ( الشام

                                 
، ) ٢٦٢٧(، النسائي مناسك احلج ) ٨١١(، الترمذي احلج ) ١٣٥٠(، مسلم احلج ) ١٤٤٩(البخاري احلج ) ١(

  ). ١٧٩٦(، الدارمي املناسك ) ٢/٢٤٨(، أمحد ) ٢٨٨٩(ابن ماجه املناسك 
  . ١٩٧:  آيةسورة البقرة) ٢(
، ) ١/٢٥٢(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٢(البخاري احلج ) ٣(

  ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك 
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  ٦٢

هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج {  وقال رسول اهللا

 أي من كان )1(  }حىت أهل مكة يهلون منهاوالعمرة فمن كان دون فمهله من أهله 

وإن أراد العمرة فميقاته أن خيرج إىل احلل وأدىن احلل .  مبكة وأراد احلج فميقاته من مرتله
  .   التنعيم

ويف رواية عن أم املؤمنني )  ذات عرق (  ألهل العراق وقت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
رواه .  )2( }) ذات عرق  (  وقت ألهل العراق أن النيب{:  - رضي اهللا عنها -عائشة 

  .  أبو داود والنسائي
  :  حج الصغري

 ومن - أي بلوغ احللم وهو سن التكليف -تقدم يف شروط وجوب احلج البلوغ 
؛  عن حجة اإلسالم، إال أنه ال جيزئ  ، وإن حج صح منه كان دون ذلك فليس عليه حج

أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة  ( : - رضي اهللا عنهما -لقول ابن عباس 
  .  وبلوغ احلنث أن يصبح مكلفا يكتب عليه ما أمث فيه)   أخرى

  :  اإلحرام
اإلحرام هو أن ينوي من يريد احلج الدخول يف نسك احلج والعمرة وال يصح احلج أو 

  .  ، والنية حملها القلب لنيةالعمرة إال ذه ا
ويتجرد من يريد احلج أو العمرة إذا وصل إىل امليقات من ثيابه ويتنظف ويتطيب 

،    وإزارا- وهو ما يلف به النصف األعلى من البدن دون الرأس -ويغتسل ويلبس رداء 
جيد ، وإذا مل  فإذا مل جيد إزارا فليلبس السراويل.  وهو ما يلف به النصف األسفل منه

                                 
، ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٤(البخاري احلج ) ١(

  ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك 
  ). ١٧٣٩(، أبو داود املناسك ) ٢٦٥٣(احلج النسائي مناسك ) ٢(
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 - بعرفة كما جاء يف حديث ابن عباس  ، بذلك خطب النيب النعلني فليلبس اخلفني
  .   يف البخاري ومسلم-رضي اهللا عنهما 

، ولو صلى من يريد اإلحرام ركعتني ذه  ويسن أن يكون لباس اإلحرام عقب صالة
 يركع بذي  كان النيب{:  - رضي اهللا عنهما -، لقول ابن عمر   النية كان أفضل

  .    ، وذو احلليفة هو املكان الذي أحرم منه النيب )1( }احلليفة ركعتني

، وعدم التجرد وجتتنب تغطية  ، إال أنه يباح هلا لبس املخيط وإحرام املرأة كالرجل
، فتضع    املرأة يف وجهها، إحرام الرجل يف رأسه وإحرام وجهها لقول بعض السلف

، وجتتنب الطيب   ، ملرور الرجال قريبا منها الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها
، وما مس   النساء يف إحرامهن من القفازين والنقاب والنقاب والقفازين لنهي النيب
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب واحلرير .   الورس والزعفران من الثياب

  .   ي والسراويل واألقمصة واخلفافواحلل
  :  أنواع اإلحرام
  :    أي الدخول يف النسك ثالثة أنواع-اإلحرام 

  .  اإلفراد:  أوال
  .  التمتع:   ثانيا
  .  القران:   ثالثا

خرجنا مع {:  - رضي اهللا عنها -وكلها جائزة مشروعة لقول أم املؤمنني عائشة 

، ومنا   ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وعمرة  عام حجة الوداع رسول اهللا

  .  احلديث.  )1( }ومن أهل باحلج

                                 
  ). ١١٨٤(مسلم احلج ) ١(
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  :   القران
 ويقول عند -القران فهو أن حيرم من يريد احلج من امليقات باحلج والعمرة معا 

ويقتضي ذلك أن يبقى القارن بإحرامه إىل أن يفرغ من العمرة .  ك حبج وعمرةلبي:   التلبية
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت {  ، وهذا إذا ساق اهلدي لقوله واحلج

  .  )2( }اهلدي وجلعلتها عمرة

 الذين  ذا مل يسق اهلدي فله أن يتحلل من إحرامه أسوة بأصحاب رسول اهللاأما إ
  .  قدموا معه يف حجة الوداع قارنني ومل يسوقوا هديا

  .   وإذا أحرم بالعمرة مث أدخل عليها احلج قبل الطواف فهو قارن أيضا
  :  اإلفراد

.  لبيك حبج:   تلبيته، ويقول  أما اإلفراد فهو أن حيرم من يريد احلج من امليقات باحلج
، إن مل يكن قد أدى عمرة  ، مث حيرم بالعمرة بعده إن شاء ويبقى حمرما إىل ما بعد احلج

اإلسالم وإن كان سبق له أداؤها فهو خمري إن شاء أتى بعمرة نافلة وإن شاء انصرف إىل 
  .   أهله

  :   التمتع
 - ذلك العام وعليه دم للتمتع ، مث حيج يف أما التمتع فهو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج

  .  ذبيحة يذحبها يوم العيد مبىن أيام التشريق

                                                                                             
، ) ٣٠٠٠(، ابن ماجه املناسك ) ١٧٧٩(، أبو داود املناسك ) ١٢١١(، مسلم احلج ) ٣١٣(البخاري احليض ) ١(

  ). ٧٤٦(مالك احلج 
  ). ١٨٥٠(، الدارمي املناسك ) ٨٣٦(، مالك احلج ) ٣/٣٢١(، أمحد ) ١٦٩٣(البخاري احلج ) ٢(
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، إذا خرجوا من مكة مث   ، أي سكانه ومن كانوا يف حدود احلرم  وأهل املسجد احلرام
  {:  ، لقوله تعاىل دخلوها معتمرين يف أشهر احلج فليس عليهم دم متعة   

            { )1(  .  

، فإن مل جيداه أو صاما ثالثة أيام يف العشر األول   والقارن كاملتمتع يف وجوب الدم
 {:  ، لقوله تعاىل من ذي احلجة وسبعة إذا رجعا إىل بلدمها   { )2( أي 

 { -اهلدي أو مثنه                        { )3(  .  

  :   طواف القارن واملفرد
نقل اإلمجاع عن مجهور العلماء أنه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد للحج 

 احلج والعمرة وطاف هلما  قرن رسول اهللا{  ، ومثله املفرد لقول جابر والعمرة

  .  رواه الترمذي.  )4( }طوافا واحدا

، يطوف  ، خروجا عن اخلالف ، ويسعى سعيني أما املتمتع فعليه أن يطوف طوافني
  .  ويسعى للعمرة أوال مث يطوف طواف اإلفاضة بعد احلج ويسعى سعي احلج

                                 
  . ١٩٦: سورة البقرة آية) ١(
  . ١٩٦: سورة البقرة آية) ٢(
  . ١٩٦: سورة البقرة آية) ٣(
، ) ١٨٩٥(، أبو داود املناسك ) ٢٩٨٦(، النسائي مناسك احلج ) ٩٤٧(، الترمذي احلج ) ١٢١٥(مسلم احلج ) ٤(

  ). ٣/٣٦٦(، أمحد ) ٢٩٧٢(ابن ماجه املناسك 
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  :   التلبية

 أما العج )1( }أفضل احلج العج والثلج{:  بية فقد جاء يف احلديثوشعار احلج التل

،   لبيك اللهم لبيك:  ، ولفظها  ، وأما الثج فإراقة دماء اهلدي  فهو رفع الصوت بالتلبية
  .   ، وامللك ال شريك لك  لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك

ما من حمرم يضحي يومه {  قال رسول اهللا:    قال  جابر بن عبد اهللاروي عن

ويستحب رفع .  )2( }يليب حىت تغيب الشمس إال غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه

  .  يب املرأة بقدر ما تسمع جاراالصوت ا إال للنساء فتل
،  ويبدأ احملرم بالتلبية من حني يدخل يف اإلحرام إىل أن يرمي مجرة العقبة يوم النحر

  .  )3( } مل يزل يليب يف حجه حىت بلغ مجرة العقبة فإن رسول اهللا{

  :  رات اإلحرامحمظو
حلق الشعر من :   ، ويكاد ينحصر يف تسعة أشياء احملظور هو املمنوع فعله يف اإلحرام

، ولبس   ، وتغطية رأس الرجل مبالصق ، وتقليم األظافر الرأس أو من مجيع البدن لغري عذر
، وعقد النكاح وال يصح ملا  ، وقتل صيد الرب أو اصطياده ، والطيب يف البدن  املخيط
، واجلماع  )4( }ال ينكح احملرم وال ينكح{:   مرفوعا  مسلم عن عثمانروى

  .  واملباشرة دون الفرج

                                 
  ). ١٧٩٧(، الدارمي املناسك ) ٢٩٢٤(اجه املناسك ، ابن م) ٨٢٧(الترمذي احلج ) ١(
  ). ٢٩٢٥(ابن ماجه املناسك ) ٢(
، ) ٣٠٧٩(، النسائي مناسك احلج ) ٩١٨(، الترمذي احلج ) ١٢٨١(، مسلم احلج ) ١٦٠١(البخاري احلج ) ٣(

  ). ١٩٠٢(، الدارمي املناسك ) ١/٢١٤(، أمحد ) ٣٠٤٠(ابن ماجه املناسك 
، ) ١٨٤١(، أبو داود املناسك ) ٣٢٧٦(، النسائي النكاح ) ٨٤٠(، الترمذي احلج ) ١٤٠٩(مسلم النكاح ) ٤(

  ). ١٨٢٣(، الدارمي املناسك ) ٧٨٠(، مالك احلج ) ١/٦٤(، أمحد ) ١٩٦٦(ابن ماجه النكاح 
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فيخري مرتكب احملظور يف اإلحرام يف حلق الشعر وتقليم األظافر والتطيب وتغطية 
 ستة مساكني أو ذبح شاة ، أو إطعام الرأس ولبس املخيط بني صيام ثالثة أيام

.  نعم يا رسول اهللا:   فقال "  ؟ لعلك آذاك هوام رأسك  " :  لكعب بن عجرة لقوله{

 ، أو أنسك ، أو أطعم ستة مساكني ، وصم ثالثة أيام أحلق رأسك " :  فقال

  .  )1( }شاة

 خيري بني ذبح مثله إن كان له مثل من النعم أو يقوم املثل بدراهم -ويف قتل الصيد 
:  ، أو يصوم عن كل مد من الرب يوما لقوله تعاىل يشتري ا طعاما فيطعم به املساكني

}              { )2(وكذلك الذي ال مثيل له يقوم بدراهم    اآلية ،

  .   ويشتري ا طعاما يتصدق به على فقراء احلرم
، أما إذا كان ناسيا أو جاهال  أما التطيب فإن تطيب عامدا ذاكرا حلجه فعليه الفدية

   . حبرمته على احملرم فال تلزمه الفدية
ومثل التطيب يف احلكم تغطية الرأس ولبس املخيط دون حلق وتقليم ففيهما الفدية 

، والصحيح أا تسقط الفدية يف اجلهل والنسيان  مطلقا سواء عامدا أو ناسيا أو جاهال
عفي ألميت عن اخلطأ {، قاله بعض حمققي العلماء حلديث  كفدية الطيب وتغطية الرأس

  .   واختاره ابن تيمية)3( }والنسيان

                                 
، ) ٢٨٥١(، النسائي مناسك احلج ) ٩٥٣(، الترمذي احلج ) ١٢٠١(، مسلم احلج ) ١٧١٩(البخاري احلج ) ١(

  ). ٩٥٥(، مالك احلج ) ٤/٢٤٢(، أمحد ) ٣٠٧٩(، ابن ماجه املناسك ) ١٨٦٠(داود املناسك أبو 
  . ٩٥: سورة املائدة آية) ٢(
  ). ٢٠٤٣(ابن ماجه الطالق ) ٣(
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ويفسد احلج باجلماع إن وقع ولو بعد الوقوف وقبل مجرة العقبة واحللق أو التقصري 
، أي الرجل واملرأة يف احلج الفاسد وعليهما ذبح بدنة لكل منهما إال أن  وميضيان فيه

  .  بعري أو بقرة ويقضيان احلج الفاسد من عام قابل، والبدنة   املرأة املكرهة ليس عليها فدية
.   ، فال يفسد احلج  ، واحللق أو التقصري أما لو وقع اجلماع بعد رمي مجرة العقبة

  .  ولكن على كل من الرجل واملرأة فدية وهي ذبح شاة
، إال أن على   أما املباشرة دون الفرج فال يفسد ا احلج وهي حمرمة كسائر احملرمات

  .  اشر بدنة إن وقع منه إنزال وإن مل يقع فعليه ذبح شاةاملب
  .  ويف حكم املباشرة التقبيل واللمس وتكرار النظر بشهوة واالستمناء

  :   أيها املسلم املستشعر يف قرارة نفسه عظمة اهللا
،   ، والبيت العتيق ، والبلد املقدس الرحاب الطاهرة:   أيها احلاج الوافد إىل حرم اهللا

احلج املعظمة كل أولئك مما يفرض على املسلم إذ يفد إليها أن يعد العدة ليوم ومشاعر 
إن يوم اللقاء يوم هناء .   لقائها ويأخذ األهبة لشرف القدوم عليها واحلظوة برؤيتها

، وأن من إعداد العدة ليوم اللقاء وأخذ  وانشراح للصدر وتفتح للنفس وجة للقلب
ب الطاهرة البلد املقدس ومشاهدة البيت العتيق والكعبة األهبة لشرف القدوم إىل الرحا

املشرفة اليت جعلها اهللا قياما ألمر الدين ورمزا لعبادة اهللا رب العاملني أن يغتسل القادم من 
مث )  جرول (  وهي بئر بطرف احمللة املسماة- املعروفة ذا االسم حىت اآلن )1( بئر طوى

، وإال فال حرج عليه أن يدخل   ة لو تيسر لك ذلكيدخل املسجد احلرام من جهة املعال
ويدخل من باب السالم وباب بين شيبة يف خشوع .   من أي ناحية تيسر له الدخول منها

، بيت اهللا رفع يديه إىل السماء   ، فإذا وقع نظره على البيت ، ودعاء وتضرع وخضوع
وزد من شرفه وكرمه ممن اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة :  قائال

                                 
  . إن تيسر ذلك وإال دخل املسجد احلرام وال شيء عليه) ١(
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، اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا  حجه واعتمره تشريفا وتكرميا وتعظيما وبرا
  .  بالسالم

  احللقة الثالثة عشرة الطواف 
  :  نقطة البدء يف الطواف

، فإن عجز عن ذلك أيضا  ، وإال استلمه بيده مث يقصد احلجر األسود فيقبله إن تيسر
  .   دهأشار إليه بي

فإذا .   ، مث يستقبله وجيعل البيت عن يساره واحلجر األسود نقطة البدء يف الطواف
، أي يسرع يف املشي  أخذ يف الطواف استحب له أن يرمل يف الثالثة األشواط األول

  .    وميشى مشيا كاملعتاد يف بقية األشواط األربعة-ويقارب بني خطاه 
،  م فليطف كيفما تيسر ولو بعيدا عن البيتفإذا مل يتمكن من الرمل لكثرة الزحا
، ويقبل احلجر األسود أو يشري إليه يف كل  ويستحب له أن يستلم الركن اليماين بيده

، إذ ليس  ، ويكثر من الدعاء والتضرع إىل اهللا وسؤاله من خريي الدنيا واآلخرة شوط
:   ثور بني الركننيللطواف دعاء خمصوص يلزم الطائف أن يدعو به ونقل من الدعاء املأ

 {الركن اليماين واحلجر األسود                   

   { )1(  .  

 أتى - يبدأ كل شوط من احلجر األسود وينتهي إليه -شواط السبعة فإذا فرغ من األ
    {:   لقوله تعاىل)2( املقام مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتني   

                                 
  . ٢٠١: سورة البقرة آية) ١(
  .  يف أي مكان من احلرمإن تيسر له ذلك وإن مل يتيسر له صلى) ٢(
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  {  )1(هذا الطواف يسمى طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة  و

  .  ، ويشترط للطواف الطهارة من احلدث األصغر للمتمتع
  :   االضطباع والرمل يف الطواف

.   ، وطرفيه على الكتف األيسر واالضطباع هو جعل وسط الرداء حتت اإلبط األمين
واالضطباع والرمل .  يف احلج، ويف كل طواف يعقبه سعي  وهو سنة يف طواف العمرة
  .  خاص بالرجال دون النساء

  :  الشرب من ماء زمزم
، ملا ثبت  فإذا فرغ احلاج من طوافه استحب له أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه

خري الطعم وشفاء  " : ب من ماء زمزم وقال شر أن رسول اهللا{يف الصحيحني 

  .  رواه الطرباين.  }السقم

  :  السعي بني الصفا واملروة
، وال يشترط الصعود  فإذا فرغ احلاج أو املعتمر من طوافه خرج إىل الصفا ألداء السعي

على جبل الصفا بل جيب أن يتأكد الساعي أنه يف طرف اجلبل بصعود بعض أجزاء من 
    {:  فإذا خرج من باب الصفا ودنا من املشعر قرأ.  ضوع عليهاملدرج املو

       { )2( .فإن تيسر له صعود املدرج حىت يرى   أبدأ مبا بدأ اهللا به ،

، ويفعل ذلك ثالث  ، مث يوحد اهللا ويكرب ويهلل ويدعو بيت ويتجه إليه فهو أفضلال
 قوله يف  وقد نقل عن النيب.  ، مث يهبط إىل الوادي وميشي فيه داعيا اهللا تعاىل مرات

                                 
  . ١٢٥: سورة البقرة آية) ١(
  . ١٥٨: سورة البقرة آية) ٢(
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فإذا حاذى امليلني املنصوبني .   )1(  }رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم{:   السعي

  ؛ ألن النيب أي أسرع يف مشيه قليال.  بعد أن تنصب قدماه يف الوادي قليال هرول
.   والرمل خاص بالرجال دون النساء.  رمل حىت أن مئزره ليدور من شدة السعي

ذا ، فإ وحيتسب الذهاب من الصفا إىل املروة بشوط واحد ومن املروة إىل الصفا كذلك
،  مت السعي على هذا املنوال سبعة أشواط فقد فرغ احلاج واملعتمر من أعمال النسك

ويتحلل من إحرامه باحللق أو التقصري إن كان متمتعا ويبقى على إحرامه إن كان قارنا أو 
ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف اإلفاضة بعد .  وال حيل إال يوم النحر.   مفردا

، ويسعى مرة أخرى للحج إن كان متمتعا مث يبقى مبكة إىل   ا أو مفردااحلج إن كان قارن
، وحيرص على الصالة مجاعة  ، والطواف وعمل القرب إىل اهللا يوم التروية مشتغال بالعبادة

  .   يف املسجد احلرام ملضاعفة األجر والنتهاز الفرصة اليت قد ال تتاح له مرة أخرى
  :   اخلروج إىل مىن يوم التروية

، يسن للوافدين من حجاج بيت اهللا  وم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي احلجةي
واملتمتع حيرم .  ، القارن واملفرد يتوجه بإحرامه أن يقصدوا مىن يف ضحوة اليوم الثامن
، ويستحب اإلكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه   باحلج من املوضع الذي هو نازل فيه

، وعند أداء املناسك يستحب الذكر والتضرع إىل اهللا  أوقات احلج، بل يف كل  إىل مىن
  .   فاحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة.   لقبول احلج وجعله مربورا

،   ، والبعيد عن الرياء والسمعة واحلج املربور هو احلج البعيد عن املآخذ واحملظورات
 به الرب جل جالله املخلصني الذي أخلص فيه احلاج هللا طلبا للجزاء الكرمي الذي وعد

،   ، ويصلي احلاج مبىن الصالة الرباعية قصرا  يف عبادم الذين قصدوا وجهه بأعماهلم
، وال خيرج   الظهر والعصر واملغرب والعشاء يوم التروية ويصلي أيضا ا الفجر يوم عرفة

                                 
  ). ٦/٣١٦(أمحد ) ١(
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 أو بعد ، ولو خرج احلاج من مكة قبل  من مىن إال بعد طلوع الشمس يف اليوم التاسع
فإن أم .   يوم التروية إىل مىن أو قصد عرفة دون أن يلبث مبىن فال حرج عليه يف ذلك

مل خترج من مكة يوم التروية حىت دخل الليل ومضى  -رضي اهللا عنها  -املؤمنني عائشة 
  .   ثلثه
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  :   التوجه إىل عرفات
.   لتهليل والتكبري، يقطع الطريق يف التلبية وا  ويقصد احلاج صباح اليوم التاسع عرفة

 أي  ، كيف كنتم تصنعون مع النيب  وهو مع رفاقه يف احلج سئل أنس بن مالك{

رب فال ، ويكرب املك كان يليب املليب فال ينكر عليه:  ؟ قال يف ارحتالكم من مىن إىل عرفات
ويستحب .   رواه البخاري وغريه.  )1(  }، ويهلل املهلل فال ينكر عليه  ينكر عليه

واالغتسال عندها للوقوف بعرفة ودخول احلاج عرفة بعد الزوال وبعد )  بنمرة ( الرتول
  .   صالة الظهر والعصر قصرا ومجعا مع اإلمام

  احللقة الرابعة عشرة يوم عرفة وفضله 
  .    من الذنوب واآلثامأيها املسلم املشفق

  .  أيها احلاج الراجي للمغفرة والرمحة والرضوان
، وحسبك به من رب كرمي يعطي  إنك اليوم يف ساحة الغفران ويف ضيافة ملك امللوك

، يوم   إن يوم عرفة يوم الغفران.   لبيك يا ربنا لبيك.  اجلزيل ويتجاوز عن الذنب العظيم
م يرتل الرمحن فيه إىل مساء الدنيا فيباهي بأهل املوقف ، يو التجليات والنفحات والرضوان

، وتلك هي أعظم ضيافة للحجيج  مالئكته ويشهدهم سبحانه باملغفرة والرمحة لعباده
  .   وأعظم جائزة من الرب العظيم قدمي اإلحسان

، وجيرب   ، وتقال العثرات ، تسكب العربات  ، ساحة عرفات يف هذه الساحة الكربى
، فيا لعظيم من أخلص التوبة وأقبل على اهللا يف هذا اليوم ضاجا  ى السيئات، ومتح الكسر

من احلوبة مستغفرا نادما على التفريط ويا لعظيم من حظي ذا املوقف فحظي بالغفران 

                                 
، ) ٣٠٠٨(، ابن ماجه املناسك ) ٣٠٠٠(، النسائي مناسك احلج ) ١٢٨٥(، مسلم احلج ) ٩٢٧(البخاري اجلمعة ) ١(

  ). ١٨٧٧(، الدارمي املناسك ) ٧٥٣(مالك احلج 
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، واغتر حبلم امللك   ، إا سعادة األبد ليس بعدها شقاوة إال ملن عاود العصيان والرضوان
  .  الديان

ما من أيام {  قال رسول اهللا:   قال جلليل جابر بن عبد اهللاروى الصحايب ا

، يرتل اهللا  ، وما من يوم أفضل عند اهللا من يوم عرفة عند اهللا أفضل من عشر ذي احلجة
 - أي ملالئكته -يا فيباهي بأهل األرض أهل السماء ويقول تبارك وتعاىل إىل السماء الدن

، جاءوا من كل فج عميق يرجون رمحيت ومل  انظروا إىل عبادي جاءوين شعثا غربا ضاحني

  .  }، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة يروا عذايب

ما من يوم {:   قال  أن النيب- رضي اهللا عنها -ويف رواية ألم املؤمنني عائشة 

 مث يباهي م ، وإنه ليدنو  أكثر من أن يعتق اهللا فيه عددا من النار من يوم عرفة

  .   )1(  }املالئكة

  :  بدء وقت الوقوف بعرفة
تاسع يوم عرفة إىل طلوع فجر اليوم العاشر يبدأ وقت الوقوف من الزوال يف اليوم ال

 -  أي ليلة املزدلفة -احلج عرفة من جاء ليلة مجع :   أمر مناديا ينادي ؛ ألنه يوم العيد
، أي الوقوف بعرفة   وهو.  ، أي أدرك احلج إىل عرفات قبل طلوع الفجر فقد أدرك

  .  أعظم أركان احلج
، غري  وال إىل طلوع فجر يوم العيدوجيزئ الوقوف يف أي جزء من حيث يبتدئ الز

، اقتداء بسنة   أنه لو وقف احلاج بالنهار وجب عليه أن يستمر يف وقوفه إىل ما بعد املغرب
 يبطل حج من - رمحهم اهللا -، فإن بعض األئمة   وخروجا من اخلالف رسول اهللا

  .  نفر من عرفة ارا ومل يعد للوقوف جزءا من الليل

                                 
  ). ٣٠١٤(، ابن ماجه املناسك ) ٣٠٠٣(، النسائي مناسك احلج ) ١٣٤٨(مسلم احلج ) ١(
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فلو حضر احلاج إىل عرفة وقت الوقوف ولو نائما أو .  احلضورواملقصود بالوقوف 
  .  مريضا أو كان قاعدا أو مضجعا أو ماشيا صح حجه حىت احلائض والنفساء واجلنب

  :  استحباب الوقوف عند الصخرات
،  وقفت ههنا:    وقف عند الصخرات أسفل جبل الرمحة وقال أن النيب{صح 

ففي أي جزء من عرفة .   أي ال يشترط الوقوف عند الصخرات)1(  }وعرفة كلها موقف

، ومن مث تبدو مساحة الدين وواقعيته ويسره ورفعه احلرج عن هذه   وقف احلاج أجزأه
ات من شروط احلج ملا وسع هذا احليز ، إذ لو كان الوقوف عند الصخر  األمة املرحومة

.  عموم احلجيج وألضحى على األمة من احلرج والعنت واملشقة ما يعجزهم ويكرثهم
، ولو تيسر  وحىت صعود جبل الرمحة ليس بسنة وال يترتب عليه فضل أو مزيد من األجر

  .   للحاج االغتسال قبل الوقوف كان أفضل فهو سنة
تلك العشية املباركة متضرعا خاشعا ملبيا مستغفرا ،  ويقف احلاج يف عشية عرفة

  .  داعيا لنفسه وملن حيب خبريي الدنيا واآلخرة
، بل يدعو احلاج بكل ما جال يف نفسه ودار يف خلده مما   وليس لعرفة دعاء خمصوص

  .  يشعر حباجته إليه وفيه صالح حاله ومآله
، له   ال إله إال اهللا وحده ال شريك له{:    يوم عرفة ولقد كان أكثر دعاء النيب

خري ما {:   أنه قال وصح عنه.  )2( }امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

، وهو على  ، له امللك وله احلمد  قلت أنا والنبيون قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

                                 
  ). ١٩٠٧(، أبو داود املناسك ) ١٢١٨(، مسلم احلج ) ١٦٩٣(البخاري احلج ) ١(
  ). ٢/٢١٠(، أمحد ) ٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ٢(
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ووردت أدعية مأثورة لو دعا ا احلاج لكان فيها خري وبركة .   )1(  }كل شيء قدير

  .   باإلضافة إىل التلبية والتهليل واالستغفار
  :  اإلفاضة من عرفة

  بت الشمس يوم عرفة أفاض احلجيج إىل مزدلفة يف سكينة ووقار لقولهإذا غر
أيها الناس عليكم السكينة فإن الرب ليس {:   عندما حلظ سرعة الناس يف املسري

  .    أي باإلسراع)2( }باإليضاع

 مل يزل يليب حىت رمى   والتهليل وذكر اهللا تعاىل ألن النيبوتستحب التلبية والتكبري
فإذا وصل احلاج إىل املزدلفة صلى ا املغرب والعشاء ركعتني بأذان واحد .   مجرة العقبة
، ويبيت ا حىت يصلي الفجر أول وقتها حلديث جابر   ، ال يفصل بينهما بنافلة وإقامتني

املزدلفة صلى املغرب والعشاء مث اضطجع حىت طلع  ملا أتى  أن النيب{  بن عبد اهللا

، ومل يزل   حىت أتى املشعر احلرام- أي ناقته -، فصلى الفجر مث ركب القصواء   الفجر
، أي مل يزل واقفا   } قبل طلوع الشمس- أي إىل مىن -، مث دفع   واقفا حىت أسفر جدا

  .   يدعو اهللا تعاىل ويذكره يف موقفه
، ويف أي بقعة وقف احلاج من مزدلفة  جبوار املشعر احلراموأفضل الوقوف ما كان 

،  ، أي باملزدلفة  ملا أصبح جبمع أن النيب{  ، فعن علي ابن أيب طالب  أجزأه ذلك

، وهو  هذا قزح " :   ووقف عليه وقال-حلرام  وهو اجلبل الذي يف املشعر ا-أتى قزحا 

                                 
  ). ٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ١(
، ) ١٩٢٠(، أبو داود املناسك ) ٣٠٢٠( مناسك احلج ، النسائي) ١٢٨٢(، مسلم احلج ) ١٥٨٧(البخاري احلج ) ٢(

  ). ١/٢٧٧(أمحد 
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 {:   قال تعاىل.  أي املراد بالوقوف احلضور.   )1(  }املوقف ومجع كلها موقف   

                        { )2(  .  

،   وللحاج أن يدفع من املزدلفة إىل مىن بعد نصف الليل وإن كان من أهل األعذار
 يف ضعفة أهله من   كنت فيمن قدم النيب{:  - رضي اهللا عنهما -لقول ابن عباس 

 -، ويلتقط احلاج احلصى من املزدلفة لفعل ابن عمر    متفق عليه)3( }  مزدلفة إىل مىن

هات :   قال البن عباس ؛ ألن النيب  ويصح التقاطه من أي مكان-رضي اهللا عنهما 
  .  ومل يعني له املوضع.  التقط يل

.  حمسروقبل طلوع الشمس يدفع احلاج من املزدلفة قاصدا مىن مارا يف طريقه بوادي 
،   وهو الوادي الذي أهلك اهللا فيه أصحاب الفيل الذين قدموا من احلبشة هلدم الكعبة

، ويسرع قليال يف  ، مير الناس مبوضع هالكهم فيتعظون مبصريهم  فكانوا عربة إىل األبد
،  ، مث يسلك الطريق الوسطى اليت توصله إىل مجرة العقبة هذا الوادي بقدر رمية حجر

، اللهم  اهللا أكرب:  ، يكرب مع كل حصاة رافعا يده اليمىن قائال حصياتفريميها بسبع 
  .   ، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا  اجعله حجا مربورا

؛  ، ووقت الرمي جلمرة العقبة بعد طلوع الشمس ويقطع التلبية إذا شرع يف الرمي
 ليلة ، ورخص للضعفة وذوي األعذار يف الرمي بعد منتصف   رماها ضحى ألن النيب
  .  النحر

                                 
  ). ١/١٥٧(، أمحد ) ١٩٣٥(، أبو داود املناسك ) ٨٨٥(الترمذي احلج ) ١(
  . ١٩٨: سورة البقرة آية) ٢(
، ) ١٩٣٩(، أبو داود املناسك ) ٣٠٤٨(، النسائي مناسك احلج ) ٨٩٣(، الترمذي احلج ) ١٥٩٤(البخاري احلج ) ٣(

  ). ١/٢٢١(، أمحد ) ٣٠٢٦(ابن ماجه املناسك 
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 رخص لرعاة اإلبل أن يرموا   أن النيب{ - رضي اهللا عنهما -وعن ابن عباس 

  .  وهكذا كل صاحب عذر يسعه ذلك.   )1( }بالليل

ني أما مقاس احلصى اليت ترمى به اجلمار فهو مثل حصى اخلذف متوسط احلجم ب
 عندما التقط له ابن عباس احلصى   لقول رسول اهللا{،   حجم حبة الفول واحلمص

، فإمنا أهلك من كان قبلكم   وإياكم والغلو يف الدين- أي فارموا -بأمثال هؤالء :   قال

  .  )2(  }نالغلو يف الدي

  :  ذبح اهلدي
فإذا فرغ احلاج من رمي مجرة العقبة قصد املنحر وحنر هديه أو ذحبه أو ينيب من 

وليس للذبح مكان خمصوص بل كل مىن منحر غري أن النحر يف .  ينحره أو يذحبه عنه
؛ لئال يذهب اللحم دون  ، أكال وتصدقا جهة خمصوصة أضمن لالنتفاع مبا يذبح

، وذلك ما يتناىف مع   نه الروائح الكريهة فتقض مضاجع احلجيج، وتنبعث م جدوى
، ويتناىف أيضا مع   حكمة اإلسالم يف ذبح اهلدي أو الضحايا والتوسعة ا على فقراء احلرم

  .  شرعة اإلسالم من النظافة للمسلم فاإلسالم دين النظافة

                                 
  ). ٩٣٦(مالك احلج ) ١(
  ). ٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٢(
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  :  احللق أو التقصري
اج أو يقصر رأسه واحللق أفضل ملا روي وبعد الفراغ من حنر أو ذبح اهلدي حيلق احل

 ويقتصر النساء على - )1( }رحم اهللا احمللقني:    دعا للمحلقني ثالثا فقال النيب{أن 

  .  التقصري
،    أو التحلل األصغروبرمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يتم للحاج التحلل األول

ويباح له ما كان حمظورا عليه بإحرامه من تغطية الرأس ولبس الثياب والطيب وغريها من 
إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إال {  احملظورات إال النساء لقوله

  .  }اءالنس

  :   طواف اإلفاضة
مث يصلي ركعيت .   ، وهو ركن من أركان احلج مث يقصد احلاج مكة لطواف اإلفاضة

فإن كان مفردا أو قارنا ومل يكن سعى مع طواف القدوم فعليه أن .  الطواف خلف املقام
  .  يسعى بني الصفا واملروة

،    سعى أيضاوإن كان قد سعى أول قدومه أجزأه سعيه األول وإن كان متمتعا
  .  وبطواف اإلفاضة يباح للحاج كل حمظور حىت النساء

  :  العودة إىل مىن واملبيت ا
فإذا زالت الشمس من وسط .   ، فيبيت ا ليايل أيام التشريق مث يعود إىل مىن من يومه

، أيام التشريق أخذ يف رمي اجلمار  السماء أي بعد دخول وقت الظهر لأليام الثالثة
  .   لصغرى والوسطى ومجرة العقبةالثالث ا

                                 
، ابن ) ١٩٧٩(، أبو داود املناسك ) ٩١٣(، الترمذي احلج ) ١٣٠١(، مسلم احلج ) ١٦٤٠(البخاري احلج ) ١(

  ). ١٩٠٦(ناسك ، الدارمي امل) ٩٠١(، مالك احلج ) ٢/١١٩(، أمحد ) ٣٠٤٤(ماجه املناسك 
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، ويبدأ ا الرمي فريميها بسبع   أما اجلمرة الصغرى فهي اليت تلي مسجد اخليف
، مث يتأخر عنها قليال ويستقبل القبلة ويدعو اهللا سبحانه   ، يكرب مع كل حصاة حصيات
بال مث يتقدم إىل اجلمرة الوسطى فريميها بسبع حصيات ويتأخر ويدعو مستق.   مبا أراد
مث يذهب إىل مجرة العقبة فريميها بسبع حصيات أيضا وينصرف وال يقف عندها .  القبلة
  .   ، وكذلك يفعل يف األيام الثالثة احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر للدعاء

  .  ويصلي الصلوات املكتوبة يف أيام مىن مجاعة قصرا اتباعا للسنة
اليوم الثاين عشر فال إمث عليه وإن تأخر إىل فإن تعجل يف النفر من مىن إىل مكة يف 

 {:   قال تعاىل.  اليوم الثالث عشر فهو أفضل وأكمل             

             { )1(  .  

وبانتهاء احلديث عن الركن اخلامس من أركان اإلسالم أيها املسلم واحلاج الذي وفقه 
اهللا ألداء فريضة اإلسالم وتفضل عليه بزيارة بيته املعظم وشرفه بالوقوف على املشاعر 

ية اليت كتبتها إليك بانتهاء احلديث عن احلج تنتهي هذه التوجيهات اإلسالم.  . املعظمة
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد قياما بواجب النصح 

، وتذكريا مبا افترضه اهللا على العباد من العلم  ، إذ من حق املسلمني عليها ذلك واإلرشاد
،  ها وتعلمها، وعليه أن جيتهد يف معرفت بأصول الدين وقواعده اليت ال يعذر اجلاهل ا

  .   وإذا خسر املرء رأس ماله فقد ضاع منه كل شيء.   فهي رأس مال املسلم
نسأل اهللا أن ينفع ا وأن يتقبل من احلجيج حجهم وجيعله حجا مربورا إنه أكرم 

، وصلى اهللا على صفوة اخللق سيدنا حممد نيب الرمحة وعلى آله الطيبني وصحبه  مسؤول
  .   رب العاملني، واحلمد هللا الربرة الكرام

                                 
  . ٢٠٣: سورة البقرة آية) ١(
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  ٨١

  تتمة طواف الوداع 
أيها احلاج الذي برح به الشوق إىل بالده واحلنني إىل أهله وأوالده بعد أن من اهللا 
عليه بأداء نسكه والقيام حبج البيت احلرام ركن اإلسالم الذي ميحص اهللا به الذنوب 

 فأكرم - األعلى  وهللا املثل-، أرأيت لو أنك وفدت على ملك من ملوك الدنيا   واآلثام
، أوليس من األدب معه إذا رغبت يف مبارحة  وفادتك وأصبت من نواله الشيء الكثري

  .   ؟ ، وتتلطف يف االستئذان رحابه أن تستأذن منه يف االنصراف
، وأفاض عليك من فضله ووصلك  إن رب العباد وملك امللوك قد أسبغ عليك نعمه

غادر مكة بلد اهللا إال بعد توديع بيته وسؤاله أال ، فعليك أن ال ت  وأقر عينك برؤية بيته
جيعل حجك وعمرتك آخر العهد به وعليك أن تتلطف يف االستئذان باالنصراف عن هذه 
الرحاب الطاهرة وتضرع إىل اهللا يف طوافك بالبيت طواف الوداع أن يرضى عنك ويردك 

دينك وأن حيسن إىل بلدك ويصحبك العافية يف بدنك والصحة يف جسمك والعصمة يف 
وليكن طواف الوداع آخر ما تصنعه .   منقلبك وأن جيمع لك بني خريي الدنيا واآلخرة

  فال تشتغل بعده بشيء من أمور الدنيا بل امض إىل سبيلك واستأنف سريك لقوله

  .   )1( }لبيتال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده با{

فإن عدت إىل الدار أو اضطرتك الظروف للتخلف بعد طواف الوداع فعليك أن 
، وقد رخص للحائض والنفساء إذا طافتا طواف اإلفاضة أن تنفرا دون أن تطوفا   تعيده

  .  طواف الوداع
 ويستحب الدعاء يف طواف الوداع بالدعاء املأثور عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

هم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتين على ما سخرت يل من خلقك الل (  :  ومنه

                                 
، ) ٦/٤٣١(، أمحد ) ٣٠٧٠(، ابن ماجه املناسك ) ٢٠٠٢(، أبو داود املناسك ) ١٣٢٧(مسلم احلج ) ١(

  ). ١٩٣٢(الدارمي املناسك 
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، وأعنتين على أداء نسكي فإن كنت  وسترتين يف بالدك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك
، قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا  ، وال فمن اآلن فارض عين  رضيت عين فازدد رضا

  .  )  بيتك وال راغبا عنك وال عن بيتكأوان انصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك وال ب
، والعصمة يف ديين وأحسن  ، والصحة يف جسمي اللهم فاصحبين العافية يف بدين

، وارزقين طاعتك ما أبقيتين وامجع يل خري الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء  منقليب
  .  قدير

  :  حجة الوداع
به وهو يؤدي املناسك  أصحا  حجة الوداع هي احلجة اليت ودع فيها رسول اهللا

 وكانت سنة عشر )1( }خذوا عين مناسككم لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا{:  ويقول

  .  من اهلجرة
 يوم   يف أواخر شهر صفر سنة إحدى عشر وتويف وقد ابتدأ املرض برسول اهللا

  .   عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األولاإلثنني لثنيت
، ومن أمجع األحاديث   حجة الوداع وقد وردت أحاديث كثرية يف وصف حجته

 وفيه مشول ال يوجد يف غريه لذلك - رضي اهللا عنهما -فيها حديث جابر بن عبد اهللا 
  .  آثرنا أن نسرده يف ذيل هذه التوجيهات ليكون مسك اخلتام

 حج فخرجنا معه  أن رسول اهللا{ - رضي اهللا عنهما -عن جابر بن عبد اهللا 

اغتسلي واستثفري   "  فقال النيب.   حىت إذا أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس
سجد مث ركب القصواء حىت إذا استوت به  يف امل وصلى رسول اهللا.  " بثوب وأحرمي

لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة  "  على البيداء أهل بالتوحيد
  .   " لك وامللك ال شريك لك

                                 
  ). ٣/٣٣٧(، أمحد ) ١٩٧٠(، أبو داود املناسك ) ٣٠٦٢(، النسائي مناسك احلج ) ١٢٩٧(مسلم احلج ) ١(
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حىت إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا مث أتى مقام إبراهيم فصلى 
  {:  لباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأورجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من ا  

              { )1( فرقى الصفا حىت رأى البيت  " أبدأ مبا بدأ اهللا به

، له امللك وله  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له " : كربه وقالفاستقبل القبلة فوحد اهللا و
مث  " احلمد وهو كل شيء قدير ال إله إال اهللا أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده

دعا بني ذلك ثالث مرات مث نزل من الصفا إىل املروة حىت انصبت قدماه قي بطن الوادي 
، فلما كان يوم   املروة كما فعل على الصفاحىت إذا صعد مشى إىل املروة ففعل على

فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء -  -التروية توجهوا إىل مىن وركب 
، مث مكث قليال حىت طلعت الشمس فجاز حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت  والفجر

ي فخطب له بنمرة فرتل ا حىت إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الواد
، مث ركب  الناس مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصل العصر ومل يصل بينهما شيئا

حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه 
واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص 

ويقول بيده .   اء الزمام حىت أن رأسها ليصيب مورك رحلهودفع وقد شنق للقصو
، حىت إذا  ما أتى جبال أرخى هلا قليال حىت تصعدلفك "  يا أيها الناس السكينة " : اليمىن

أتى املزدلفة فصلى ا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا مث 
 له الصبح بأذان وإقامة مث ركب حىت أتى اضطجع حىت طلع الفجر فصلى الفجر حىت تبني

فاستقبل القبلة فدعا وكرب وهلل فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا فدفع قبل .  املشعر احلرام
أن تطلع الشمس حىت أتى بطن حمسر فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج 

يات يكرب مع كل على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حص
                                 

  . ١٥٨: ة البقرة آيةسور) ١(
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 يرمى من بطن الوادي مث انصرف - كل حصاة منها مثل حصى اخلذف -حصاة منها 
رواه .  } فأفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهر إىل املنحر فنحر مث ركب رسول اهللا

  .   مسلم
  :  رمي اجلمار يف أيام التشريق

، وأما بعد ذلك    اجلمرة يوم النحر ضحى رمى رسول اهللا{:   قال عن جابر

  .   رواه مسلم)1( }فإذا زالت الشمس

  :  وضعية رمي اجلمار يف أيام التشريق
 أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات - رضي اهللا عنهما - ابن عمر عن{

يكرب على أثر كل حصاة مث يتقدم فيسهل ويقوم مستقبال القبلة مث يدعو ويرفع يديه ويقوم 
طويال مث يرمي الوسطى مث يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبال القبلة مث يدعو ويرفع 

مرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف عندها مث ينصرف يديه ويقوم طويال مث يرمي اجل

  .   رواه البخاري)2( } .  يفعله هكذا رأيت رسول اهللا:  ويقول

 نكتفي يف - رضي اهللا عنهم -وذا القدر املختصر من حديث جابر وابن عمر 
  .    حكاية حجة الوداع لرسول اهللا

  :  الكعبة بيت اهللا املشرف
، فإن من حق   بتراث أسالفها وافتخرت باآلثار اليت تصور عظمتهالئن اعتزت األمم

، واألثر  األمة اإلسالمية أن تعتز بالتراث العظيم الذي خلفه إمام احلنفاء إبراهيم خليل اهللا

                                 
، ) ١٩٧١(، أبو داود املناسك ) ٣٠٦٣(، النسائي مناسك احلج ) ٨٩٤(، الترمذي احلج ) ١٢٩٩(مسلم احلج ) ١(

  ). ١٨٩٦(، الدارمي املناسك ) ٣٠٥٣(ابن ماجه املناسك 
  ). ١٩٠٣(، الدارمي املناسك ) ٢/١٥٢(، أمحد ) ٣٠٨٣(، النسائي مناسك احلج ) ١٦٦٤(البخاري احلج ) ٢(



  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه
  
  

  ٨٥

، إنه بيت  اخلالد الذي يبقى مبرور الزمان يصور عظمة اإلسالم رمزا لعبادة الواحد الديان
عاع الديين بناه اخلليل بأمر ربه ورفع قواعده على اإلخالص ، مركز اإلش  اهللا املشرف

 {:  وطهر رحابه من األرجاس كما قال تعاىل               

                        { )1(   .  

  :   أدوار بناء البيت
لقد قص اهللا يف القرآن خرب قيام اخلليل إبراهيم وابنه إمساعيل ببناء البيت املشرف يف 

اله من جهد يف بناء بيته ، بأن يتقبل منهما ما بذ حرارة وإميان وإخالص وابتهال إىل اهللا
 {:  قال تعاىل                             

     { )2(  .  

وعندما ارتفع البناء إىل القدر الذي مل يعد يف استطاعة إبراهيم أن يرفعه عنه جاءه 
، وكان ينقل هذا احلجر من جهة إىل  إمساعيل حبجر ليقوم عليه ويأخذ يف رفع البناء

  .   ، ومسي هذا احلجر مبقام إبراهيم لقيامه عليه يف دور البناء  أخرى حىت انتهى البناء
ائتين حبجر يكون للناس :   ما انتهى اخلليل إىل موضع احلجر األسود قال إلمساعيلوعند

، وتقص   ائتين بأحسن منه:  علما أي يبتدئون منه الطواف بالبيت فكلما أتاه حبجر قال
بعض الروايات أن احلجر األسود كان على جبل أيب قبيس جبل مبكة املكرمة فجاء به 

  .   اليومجربيل ووضعه اخلليل يف موضعه
وقد كان البناء بناء اخلليل للكعبة رضما باحلجارة فقط مرتفعا إىل السماء تسعة 

، أحدمها الركن اليماين والثاين الركن الذي فيه احلجر  ، ليس له غري ركنني فقط أذرع

                                 
  . ٢٦: سورة احلج آية) ١(
  . ١٢٧: سورة البقرة آية) ٢(
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األسود أما ناحية إمساعيل فقد كان على شكل نصف دائرة ومل جيعل للبيت سقفا وجعل 
  .   لألرض أحدمها من اجلهة الشرقية واآلخر من اجلهة الغربيةله بابني مالصقني

  :  جتديد قريش لبناء البيت
، وقد كان   خبمس سنني جددت قريش بناء البيت املشرف قبل بعثة الرسول

 يعمل فيه مع قومه وينقل احلجارة واحتكمت إليه قريش يف وضع احلجر  الرسول
 كل قبيلة حترص أن يكون هلا فضل وضع ، وكاددت أن تنشب بينهم فتنة  األسود
 رداء وضع فيه احلجر وأمر كل رئيس قبيلة أن ميسك بطرف  ، فطلب الرسول احلجر
  .  ، مث أخذ احلجر بيده الشريفة ووضعه يف موضعه  الرداء

وزادت قريش يف بنائها للبيت سقفا وجعلت ارتفاعه مثانية عشر ذراعا واختصرت من 
احلجر حجر إمساعيل ورفعت بابه وكبسته باحلجارة وأقامت عرضه أذرعا جعلتها يف 

داخله على ست دعائم يف صفني ثالث يف كل صف من اجلهة اليت تلي احلجر إىل الشق 
اليماين وجعلوا يف ركنها الشامي من الداخل درجة يصعد منها إىل سطح البيت وجعلت 

  .  له ميزابا يصب يف احلجر
  :  تبناء عبد اهللا بن الزبري للبي

يف أوائل سنة ست وأربعني من اهلجرة هدم عبد اهللا ابن الزبري الكعبة لتزعزع بنياا 
، وأدخل ما أخرجته قريش منها يف احلجر وزاد يف طوهلا   وجدد بناءها على قواعد إبراهيم

على بناء قريش تسعة أذرع فصار طوهلا سبعة وعشرين ذراعا وجعل هلا بابني ملتصقني 
  .  الباب املوجود حاليا واآلخر مقابل لهباألرض أحدمها 

  :   ترميم بناء البيت على عهد بين أمية
 استتب األمر لبين أمية يف احلجاز نصب اخلليفة عبد امللك بن مروان احلجاج مابعد

واليا عليه وأمره أن يهدم ما زاده ابن الزبري يف عرض البيت وهي ستة أذرع وشرب مما يلي 
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س قريش وسد الباب الغريب الذي كان يف ظهر الكعبة وما حتت ، وبناه على أسا احلجر
عتبة الباب الشرقي وهو أربعة أذرع وترك بقية بنائها مل يغري فيه شيئا وذلك سنة أربع 

  .   وسبعني من اهلجرة
هجرية حيث دهم مكة )  ١٠٣٩  ( واستمر بناء الكعبة بعد زمن احلجاج إىل عام

أل جوانبه ودخل الكعبة املشرفة وغمر نصف جدراا سيل عظيم اقتحم املسجد احلرام وم
حىت سقط اجلدار الشامي وبعض اجلدار الشرقي والغريب وتصدعت الكعبة من كل 

فهدم السلطان كل ما وهي من بنياا .  جوانبها وذلك يف عهد السلطان مراد العثماين
 مت البناء على هجرية وقد)  ١٠٤٠ (  وأصلحه وانتهى البناء يف اية شهر رمضان سنة
  .   الوضع الذي أقامه احلجاج دون زيادة أو نقص

 هجرية اكتشف أن األكلة خنرت يف أعواد سقف الكعبة لتقادم العهد ١٣٧٧ويف عام 
فأمرت احلكومة السعودية بتجديد سقف الكعبة واستبدل ما خنرته األكلة من األعواد 

  .  اخلارجبغريه إىل جانب إصالحات أخرى جرت فيها من الداخل و
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  خامتة 
تتفاوت األيام والليايل والشهور وكذا البقاع حبسب ما ركز فيها من فضل وما 

، فيوم اجلمعة هو أفضل أيام األسبوع ملا صح يف احلديث  اختص اهللا به بعضها من مزايا
تاز على غريها من الليايل بأا خري من ألف  وليلة القدر مت)1( }أفضل األيام يوم اجلمعة{

  .  ، واحملرم شهر اهللا }هو سيد الشهور{شهر ورمضان كما جاء يف احلديث 

، ترتفع يف الفضل والشرف على  ، وبيت املقدس  ، واملدينة  فمكة-وكذلك البقاع 
ايا حتفز سائر الدنيا وكذا املساجد الثالثة فهي متتاز على غريها من املساجد بفضائل ومز

أويل اهلمم العالية من عباد اهللا على اغتنام الفرص لشد الرحال إليها وكسب الوقت لقضاء 
، إما ألداء فريضة احلج الركن اخلامس من أركان اإلسالم أو لقضاء  فترة روحية يف رحاا

نسك العمرة والطواف بالبيت املعظم بيت اهللا يف مكة أو لزيارة املسجد النبوي والصالة 
، أو لزيارة املسجد األقصى   والصالة يف الروضة املباركة والسالم على املصطفى
  .   ملضاعفة أجر الصالة فيه

ال تشد {  ومما ورد يف فضل املساجد الثالثة وامتازت به على غريها من املساجد قوله

 )2( }، واملسجد األقصى ، ومسجدي هذا ، املسجد احلرام الرحال إال إىل ثالثة مساجد

  .    يف الذكر حبسب ترتيبها يف الفضل رتبها

                                 
، ) ٤/٨(، أمحد ) ١٦٣٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ١٠٤٧(، أبو داود الصالة ) ١٣٧٤(النسائي اجلمعة ) ١(

  ). ١٥٧٢(الدارمي الصالة 
  ). ١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١٣٢(البخاري اجلمعة ) ٢(
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صالة يف {:   أنه قال يف فضل مضاعفة أجر الصالة يف هذه املساجد وصح عنه

، وصالة يف املسجد احلرام  مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

  .   أي أا تضاعف إىل مائة ألف ضعف)1( }أفضل من صالة يف مسجدي مبائة صالة

أجر الصالة والصالة يف املسجد األقصى ورد أا تضاعف على النصف من مضاعفة 
  .  يف املسجد النبوي أي إىل مخسمائة صالة

   فيهزيارة املسجد النبوي والسالم على املصطفى 
 قربة من أجل القرب وطاعة  زيارة املسجد النبوي والصالة على املصطفى

مشروعة يبلغ ا الزائر مراده وغاية أمله ألا وسيلة صاحلة للنجاة من هول يوم القيامة 
، حيث قد   التزم يف زيارته الوضع املشروع واستشعر يف نفسه نعمة اهللا عليهوخاصة إذا

 ومسجده املشرف الذي كان منارا للهدى ومدرسة للنبوة  أبلغه مدينة الرسول الكرمي
 وقد ضم جسده  ، واستشعر أيضا عندما يقف للسالم على البشري النذير ومعقال للدين

   {:    أن الدوام هللا سبحانه كما قال تعاىل-الشريف القرب جريا على سنة اهللا 

               { )2(   .}        

     { )3(   .}         {  )4(   .  

 أعظم  ىعندئذ تكون لزيارته للمسجد النبوي وصالته وسالمه على املصطف
، وإذا كان   ، إذ يضم إىل ما رحبه من األجر عليها أخذ العربة باملصري احملتوم جدوى

                                 
، ) ٦٩٤(، النسائي املساجد ) ٣٢٥(، الترمذي الصالة ) ١٣٩٤(، مسلم احلج ) ١١٣٣(البخاري اجلمعة ) ١(

  ). ٤٦١(، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٨(، أمحد ) ١٤٠٤(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  . ٢٧ ، ٢٦: اآليتانسورة الرمحن ) ٢(
  . ٣٤: سورة األنبياء آية) ٣(
  . ٣٠: آيةسورة الزمر ) ٤(
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 وكل اخللق دونه -أشرف اخللق وأكرمهم على اهللا قد واراه التراب فمن دونه من البشر 
، ولعل يف أخذ العربة املاثلة من سيد   سوف يكون له نفس املصري-ولن يبلغ أحد مقامه 

، ماضي اهلفوات   واراه التراب ما يدفع إىل التطامن والتكفري عن املاضيالبشر وقد
والرتوات فيكبح مجاح النفس عن السقطات والتورط يف املعاصي ويلجأ إىل التوبة منها 

  .  واإلقبال على اهللا بدال من اإلعراض عنه
  :   آداب الزيارة

ودخل املسجد النبوي )  املدينة املنورة ( من آداب الزيارة إذا بلغ الزائر رحاب
ما بني بييت {  الشريف أن يقصد الروضة املباركة اليت قال عنها الرسول الكرمي

 ليصلي فيها ركعتني حتية املسجد اقتداء بالرسول )1(  }ومنربي روضة من رياض اجلنة

 حيث كانوا إذا قدموا من سفر أول ما يقصدون املسجد الكرمي وأصحابه خيار األمة
، وإذا مل يتمكن الزائر من الوصول إىل الروضة فليصل يف أي موضع من  للصالة فيه

  .  ، فمضاعفة أجر الصالة ال تقتصر على الروضة املسجد تيسر له أن يصلي فيه
مواجهتها بأدب  ويقف يف  مث يقصد الزائر احلجرة الشريفة للسالم على خري الورى

 بدون إحداث جلبة أو رفع صوت فإن اهللا سبحانه قد أدب املؤمنني إذا  ويسلم على النيب
:  كانوا حبضرة النيب الكرمي وأمرهم باحترامه وخفض الصوت عند خماطبته فقال تعاىل

}                      {  )2( 

:    تأدبا معه وتوقريا له فقال وامتدح من خيفض صوته عندما يكون حبضرة الرسول

                                 
، مالك النداء ) ٤/٣٩(، أمحد ) ٦٩٥(، النسائي املساجد ) ١٣٩٠(، مسلم احلج ) ١١٣٧(البخاري اجلمعة ) ١(

  ). ٤٦٣(للصالة 
  . ٢: سورة احلجرات آية) ٢(
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  ٩١

}                         

       {  )1(   .  

، وكيفما صلى وسلم الزائر    بعد موته كالتأدب حبضرته يف حياته والتأدب حبضرته
، ويا  الصالة والسالم عليك يا رسول اهللا:  على خري الورى فهو حسن وال بأس أن يقول

أكرم خلق اهللا ويا شفيع املذنبني إىل اهللا بعد إذن اهللا صلى اهللا عليك وعلى آلك وأزواجك 
 ويثين   اهلدى، وما شاء الزائر أن يذكره من احملامد والفضائل لرسول وذرياتك أمجعني

، شريطة عدم اإلطراء والغلو فيه أو دعائه وطلب    أهل لذلك به عليه فليذكره فهو
 عن إطرائه والغلو فيه  ، وقد ى احلوائج منه فذلك حق اهللا ال جيوز أن يصرف لغريه

  .   احلديث)2(  }لنصارى ابن مرميال تطروين كما أطرت ا{:   فقال

 يتجه الزائر قليال إىل اليمني فيسلم على صاحب رسول  وبعد السالم على احلبيب
السالم عليك يا أبا بكر الصديق يا :   ويقول اهللا وخليفته وصديق هذه األمة أيب بكر

، مث مييل   صفي رسول اهللا وصاحبه يف الغار جزاك اهللا عن اإلسالم وأمة خري األنام خريا
 مث ينصرف  قليال إىل ميينه ويسلم على اخلليفة الراشد أيب حفص عمر ابن اخلطاب

ويستقبل القبلة ويدعو مبا شاء اهللا أن يدعو به من خريي الدنيا واآلخرة متوسال بزيارته 
، والتوسل بالعمل   وصالته وسالمه عليه فهي عمل صاحل مربور ملسجد الرسول

  .  ، نسأل اهللا القبول ر فحري أن يستجاب لهالصاحل مشروع مشكو
  :  زيارة مسجد قباء

 زيارة مسجد قباء ملن قصد املدينة أو كان من  من السنة املأثورة عن رسول اهللا
، فهو مسجد فاضل ذكره اهللا يف كتابه مشيدا به   أهلها وااورين ا دون شد الرحل إليه

                                 
  . ٣: سورة احلجرات آية) ١(
  ). ٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(
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 {:  وشرف أهله بالثناء عليهم بقوله               

                         {  )1(   .  

 يزور مسجد قباء يف الفينة بعد األخرى راكبا وماشيا ودرج  د كان الرسولوق
من تطهر وأحسن الطهور مث {:   يف فضل زيارته ، وقال على سنته اقتداء به أصحابه

  .   )2(  }ء ال يريد إال الصالة فيه كان له كأجر عمرةأتى مسجد قبا

.   وصلى اهللا على خامت رسله سيدنا حممد البشري النذير وعلى آله وصحبه

                                 
  . ١٠٨: سورة التوبة آية) ١(
  ). ٣/٤٨٧(، أمحد ) ١٤١٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٩٩(د النسائي املساج) ٢(



   ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه

٩٣  

  فهرس اآليات
  ٥٤........................أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن

  ٩.........................كم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفنيإذ تستغيثون ربكم فاستجاب ل
  ٢..............................إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب

  ٢.....................................................................إن اإلنسان لفي خسر
  ٩٠......................إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم

  ٨٢، ٧٠.......................إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح
  ٧............................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني

  ٧........................................إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا
  ٥٧..................................................................إنا أنزلناه يف ليلة القدر
  ٨٨..................................................................إنك ميت وإم ميتون

  ٤٥..............................إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم
  ٢١.........................ا وسبحوا حبمد رمإمنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ا خروا سجد

  ٤.............................أومل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم أفبالباطل
  ٨....................................................................إياك نعبد وإياك نستعني

  ٥١.......................أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
  ٦١...................احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال

٢٠، ١٣.......................................................م ساهونالذين هم عن صال  
  ١١...........................................................الذين هم يف صالم خاشعون

  ٦.........................اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
  ٥٧...........................................ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر

  ١٢...................................حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني
  ١٠.........................ل لغري اهللا به واملنخنقةحرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أه

  ٤٢.......................خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصل عليهم إن صالتك سكن
  ٥٧..............................................................سالم هي حىت مطلع الفجر

  ٤٩، ٣٩..................شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
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٩٤  

  ١١.............................فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا
  ١٢...........................إن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ماف

  ١٣..................فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
  ٢٠، ١٣.....................................................................فويل للمصلني

  ١١........................................................................قد أفلح املؤمنون
  ١٧....................قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر

  ٩..........................................ياي وممايت هللا رب العاملنيقل إن صاليت ونسكي وحم
  ١٠.........................قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا

  ١٠..............................قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات
  ٨٨......................................................................كل من عليها فان

  ٩١......................ال تقم فيه أبدا ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
  ٩................................................ له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمنيال شريك

  ٣٨.........................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
  ٧٦..................ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا

  ٥٨.........................ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم
  ٧.................................................وما أريد أن يطعمونما أريد منهم من رزق 

  ١١............................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
  ١١.......................ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان
  ٣٠...........................من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها

  ٢١، ٦..............................يكن شيئا مذكوراهل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل 
  ٧.........................وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان
  ٦٥.........................وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا
  ٣٦............................وآتيناهم بينات من األمر فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم

  ٨٤، ٤..................ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفنيوإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن 
  ٦٩...........................وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلى
  ٨٤..............................وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك

  ٨......................وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
  ٥٨...................ج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميقوأذن يف الناس باحل



   ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه

٩٥  

  ٤٢.................................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون
  ٤٨..........................وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
  ٧٩.........................واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن

  ٢..................................................................................والعصر
  ٤٢.......................ؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عنوامل

  ١٦...........................................................................وثيابك فطهر
  ٣٧.......................وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من

  ٦...................................وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار
  ٨.....................لونوقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخ
  ٤.........................وقالوا إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا أومل منكن هلم حرما آمنا

  ٥................................وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا وتنذر
  ٤١..........................ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات

  ٥٧..................................................................وما أدراك ما ليلة القدر
  ٦...............................لصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالةوما أمروا إال ليعبدوا اهللا خم

  ٨٨.....................................وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون
  ٧.......................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  ٦٩، ٤٨.....................ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
  ٤٤.....................فاوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتل

  ٨٨.....................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
  ١٥، ١٤......................ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
  ٢٩...........................ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر
  ٤٣..............................ياأيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال

  ٥١.......................آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكمياأيها الذين 
  ٨٩............................ياأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا
  ٦٧..........................ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
  ٨...........................ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن

  ١٦....................... آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنهيابين
  ٤٣....................يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم هذا
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٩٦  

  فهرس األحاديث
  ٥١........................أتيت رسول اهللا فقلت مرين بعمل يدخلين اجلنة قال  عليك بالصوم، فإنه

  ٢٢...................بل القبلة، فكرب، مث اقرأإذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، مث استق
  ١٥................إذا توضأ العبد فمضمض خرجت اخلطايا من فمه فإذا استنشق خرجت اخلطايا

  ٢٤................ فليقل التحيات هللا والصلوات والطيبات،٤٠إذا جلس أحدكم،  أي للتشهد  
  ٧٨................................إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساء

  ٤٧.........................................................أغنوهم ا عن السؤال هذا اليوم
  ٨٧..................................................................أفضل األيام يوم اجلمعة
  ٦٦.................................................................أفضل احلج العج والثلج

  ٢٩..............................................أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة وليلة اجلمعة
  ٣٢......................أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار

  ٢٣..................أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة  وأشار بيده على أنفه  واليدين
  ٤٣.......................لناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسولأمرت أن أقاتل ا

  ٣٩.....................أمرنا أن خنرج العواتق العواتق البنات األبكار واحليض إىل املصلى يشهدن
  ٣٥.............إن اهللا زادكم صالة،  وهي الوتر  فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الفجر

  ٤١..................................فيهأن امليت إذا صلى عليه أربعون من املسلمني شفعهم اهللا 
  ٣٧................... غريه على إحدى عشرة ركعة٦٠أن النيب  ما كان يزيد يف رمضان وال يف 

  ٢٢...............أن النيب دخل املسجد فدخل رجل  ويف رواية دخل رجل كالبدوي  فصلى، مث
  ٧٧................................................أن النيب رخص لرعاة اإلبل أن يرموا بالليل

  ٢٣.....................أن النيب علم رجال الصالة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإال فامحد اهللا
  ٥٧.......................أن النيب كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد املئزر
  ٧٥.........................أن النيب ملا أصبح جبمع، أي باملزدلفة، أتى قزحا  وهو اجلبل الذي يف

  ٦٢....................................................أن النيب وقت ألهل العراق  ذات عرق
  ٧٤........أن النيب وقف عند الصخرات أسفل جبل الرمحة وقال وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف

  ٥٣...................أن رسول اهللا بعث عبد اهللا بن حذافة يطوف يف مىن أال تصوموا هذه األيام
  ٨١.....................أن رسول اهللا حج فخرجنا معه حىت إذا أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت

  ٦٠.....أن رسول اهللا مسع رجال يقول لبيك عن شربمة فقال  أحججت عن نفسك ؟  قال
  ٧٠...........................طعم وشفاء السقمأن رسول اهللا شرب من ماء زمزم وقال  خري ال
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٩٧  

  ٥٣........... ففطركم من صومكم،٨٢إن رسول اهللا ى عن صيام هذين اليومني أما يوم الفطر 
  ٥١........................إن للجنة بابا يقال له الريان يقول يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخل
  ٣٢.........................إمنا جعل اإلمام ليؤمت به  أي ليكون قدوة يقتدي به املصلون  فال ختتلفوا

  ٣٢...........................ؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وال تكربوا حىت يكرب، وإذاإمنا جعل اإلمام لي
  ١٩.......................إنه ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط يف اليقظة، فإذا نسي أحدكم صالة
  ١٧.........................أا سألت النيب أتصلي املرأة يف درع ومخار بغري إزار ؟ قال  أي النيب
  ١٢..................  صلحأول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت  أي قبلت
  ٣٣.......................أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود، وال بالقيام

  ٧٥..........................................أيها الناس عليكم السكينة فإن الرب ليس باإليضاع
  ٣٥.........................................اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا

  ٨............................................................ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
  ٤........... دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف عليهماحلجاج والعمار وفد اهللا، إن سألوه أعطوا، وإن

  ٧.........................................................................الدعاء مخ العبادة
  ٥٥....................السحور بركة فال تدعوه، ولو أن جيرع أحدكم جرعة ماء، فإن اهللا ومالئكته

  ٤٦..................الصدقة على املسكني صدقة  أي فيها أجر  وعلى القرابة اثنتان  صلة وصدقة
  ١٢...............................................................الصالة وما ملكت أميانكم

  ٥٠.................. يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعامالصيام والقرآن يشفعان للعبد
  ٦٠................العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

  ٧٨.............................................النيب دعا للمحلقني ثالثا فقال رحم اهللا احمللقني
  ٣٧..................................................................بعثت باحلنيفية السمحة
  ٣٤....................................................................بني كل أذانني صالة

  ٦٠.................يان الفقر والذنوب كما ينفي الكريتابعوا بني احلج والعمرة، فإما ينف
  ١٦.................................................ترتهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه

  ٢٥..............................................................مث ليتخري من املسألة ما شاء
  ٥٦................جاء رجل إىل النيب فقال هلكت يا رسول اهللا، قال  وما أهلكك ؟  قال وقعت

  ٨١........................................خذوا عين مناسككم لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا
  ٤٠.................. ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها ومعه باللخرج رسول اهللا يوم فطر فصلى

  ٦٣................خرجنا مع رسول اهللا عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج
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٩٨  

  ٥٨.......................خطبنا رسول اهللا فقال  يا أيها الناس إن اهللا كتب عليكم احلج فحجوا
  ١٢..................مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد يف اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت

  ٧٤......................خري ما قلت أنا والنبيون قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك
  ٤٤..................ذكرت وأنا يف الصالة تربا  أي ذهبا  عندنا فكرهت أن ميسي أو يبيت عندنا

  ٧٠...................................................رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم
  ٥٢....................رخص للشيخ الكبري أن يفطر ويطعم عن كل يوما مسكينا وال قضاء عليه

  ٨٣...................ول اهللا اجلمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمسرمى رس
  ٧٢.................سئل أنس بن مالك وهو مع رفاقه يف احلج، كيف كنتم تصنعون مع النيب أي

  ٢٦....................................................................سبعة يظلهم اهللا بظله
  ٢٨...................سيد األيام يوم اجلمعة وأعظمها عند اهللا تعاىل من يوم الفطر ويوم األضحى

  ٣٥.........................................، فمن شاء نور بيتهصالة الرجل يف بيته تطوعا نور
  ٢٥...............صالة الرجل يف مجاعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا
  ٨٨..............صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام، وصالة

  ٢٧.. مسجد قومك، وصالتك يف مسجد قومك خري٤٤صالتك يف حجرتك خري من صالتك يف 
  ٣٤..............لوا قبل املغرب، صلوا قبل املغرب  مث قال يف الثالثة  ملن شاءصلوا قبل املغرب، ص

  ٢١...............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي
  ٥١................صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما
  ٤٩.................عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة، عليهن أسس اإلسالم من ترك واحدة منهن

  ٦٧...........................................................لنسيانعفي ألميت عن اخلطأ وا
  ٣٦...................علمين رسول اهللا كلمات أقوهلن يف الوتر  اللهم اهدين فيمن هديت وعافين

  ٥٥.......................................................عليكم بالسحور فإنه الغذاء املبارك
  ٨٣....................عن ابن عمر  رضي اهللا عنهما  أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات

  ٢٤...........فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد مث سلمت فقد متت صالتك
  ٤٦...........................فإن اهللا اقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

  ٦٦....................................فإن رسول اهللا مل يزل يليب يف حجه حىت بلغ مجرة العقبة
  ٣٨........................ تستطيع فمستلقيا  قال تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها٦١فإن مل 

  ٣٨...............................................................فإن مل تستطع فعلى جنب
  ٣٨...............أومأ برأسه، وجعل سجودهفإن مل يستطع صلى قاعدا فإن مل يستطع أن يسجد 
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  ٢٠..............فرضت الصالة على النيب ليلة أسري به مخسني، مث نقصت حىت جعلت مخسا، مث
  ٥٠.......................قال اللهكل عمل ابن آدم له إال الصيام فانه يل، وأنا أجزي به، والصيام
  ١٦..........................قام أعرايب فبال يف املسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، أي يشتموه أو

  ٤٩................شهر مبارك افترض اهللا عليكم صيامه، تفتح فيه أبوابقد جاءكم شهر رمضان 
  ٦٥......................................قرن رسول اهللا احلج والعمرة وطاف هلما طوافا واحدا

  ٤٠...................كان النيب خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى وأول شيء يبدأ به الصالة
  ٦٣......................................................كان النيب يركع بذي احلليفة ركعتني

  ٥٧...............من رمضان ما ال جيتهد يف غريهكان جيتهد  وتعين رسول اهللا يف العشر األواخر 
  ٣٨...................كانت يب بواسري، فسألت النيب عن الصالة فقال  صل قائما، فإن مل تستطع

  ٤٧.............كنا إذا كان معنا رسول اهللا خنرج زكاة الفطر عن كل صغري وكبري، حر ومملوك،
  ٥٢..................كنا حنيض على عهد رسول اهللا فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

  ٧٦......................................قدم النيب يف ضعفة أهله من مزدلفة إىل مىنكنت فيمن 
  ٧٤................ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

  ٥٥..........................................ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور
  ٨٧........ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى

  ٥٣...........................................وا يوم اجلمعة إال وقبله يوم أو بعده يومال تصوم
  ٩٠..................................................ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي

  ١١........................ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
  ٥٩.....................ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم

  ٢٩................تطاع من طهر ويدهن  أي يزيل شعثال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا اس
  ١٤...........................................ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ

  ٨٠...............................................ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت
  ٦٦.................................................................ال ينكح احملرم وال ينكح

  ٧٧......................لقول رسول اهللا عندما التقط له ابن عباس احلصى قال بأمثال هؤالء  أي
  ٦٧............... ؟  فقال نعم يا رسول اهللا فقاللقوله لكعب بن عجرة  لعلك آذاك هوام رأسك

  ٣٤........مل يكن رسول على شيء من النوافل أشد معاهدة  أي مواظبة  من الركعتني قبل الصبح
  ٦٤...........................لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة

  ٣٩................................................ليس لصالة العيدين سنة ال قبلها وال بعدها
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  ٣٠...............تركهم لصالة اجلمعات  أو ليختمنلينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات  أي عن 
  ٨٩.................................................ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة

  ٧٣....................ما من أيام عند اهللا أفضل من عشر ذي احلجة، وما من يوم أفضل عند اهللا
  ٢٦.......................ما من ثالثة يف قرية وبدو ال تقام فيهم الصالة  أي مجاعة  إال استحوذ

  ٦٦..........إال غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمهما من حمرم يضحي يومه يليب حىت تغيب الشمس 
  ٧٣........................ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه

  ٥............من أدرك رمضان مبكة فصامه وقام ما تيسر كتب اهللا له ألف شهر رمضان فيما سواه
  ٥٩.................................من أراد احلج فليتعجل فإنه قد ميرض املريض وتضل الراحلة

  ٥٠.................رمضان يف غري رخصة رخصها اهللا مل يقض عنه صيام الدهرمن أفطر يوما من 
  ٩١.......من تطهر وأحسن الطهور مث أتى مسجد قباء ال يريد إال الصالة فيه كان له كأجر عمرة

  ٣٠................... خيطب فهو كاحلمار حيمل أسفارا، والذي٤٩من تكلم يوم اجلمعة واإلمام 
  ٦١....................................من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه

  ٥٦...........ه القيء  أي غلبه  فليس عليه قضاء ومن استقاء  أي تعمد القيء واستخرجهمن ذرع
  ٥٤........................................من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم

  ٤٩....................................من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
  ٣٣.................................من صلى يف يوم وليلة اثنيت عشرة ركعة بين له بيت يف اجلنة

  ٣٥....................خره فليوتر آخره فإن صالة آخر الليل حمضورةمن ظن منكم أنه يستيقظ آ
  ٥٨................................من قام ليلة القدر  أي أحياها يف العبادة  غفر له ما تقدم من ذنبه

  ٣٤.............................................من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل أربعا
  ٥٤.................................................من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له

  ٥٧...................مه وشرابهمن مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعا
  ٣٤.....................................من مل يصل ركعيت الفجر حىت تطلع الشمس فليصلهما

  ١٩...................................من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة هلا إال ذلك
  ٦٠............هذا البيت، أي بيت اهللا، دعامة اإلسالم فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج

  ٦٢.................هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج والعمرة فمن كان
  ٢٦.................والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب، مث آمر بالصالة فيؤذن

  ٥..............واهللا إنك خلري أرض اهللا، وأحب أرض اهللا إيل، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت
  ٢٥.................وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة،
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  ١٨...........وسط السماء وكان ظل الرجل كطولهوقت الظهر إذا زالت الشمس أي مالت عن 
  ٦١........................وقت رسول اهللا ألهل املدينة  ذا احلليفة  وألهل الشام  اجلحفة ، وألهل

  ٥...................وما أطيبك من بلد وأحبك إيل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك
  ٣٥..............................................يا أهل القرآن أوتروا، فإن اهللا وتر حيب الوتر

  ٢٤................يك، فكيف نصلي عليك ؟ فسكت، مث قاليا رسول اهللا أمرنا اهللا أن نصلي عل
  ٣٠.....................حيضر اجلمعة ثالثة نفر، فرجل حضرها يلغوا فهو حظه منها،  أي نصيبه من
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