


markaz.almurabbi@gmail.com

لكل مسلم حق طبع هذا الكتاب دون تغيري

األوىل 1439هـ - 2018م
152 صفحة

24 × 17
2017/21759م

رقــم الطبعــــــــــــــــــــة
عــــــــــدد الصفحات
ـــــاس ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ املـــــقــــــ
رقــــــــــم اإليـــــــــــــداع
الدولي الرتقيـــــــم 







احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، والّصالة والّسالم عىل سيِّد ولد 

آدم أمجعني، املرَسِل رمحًة للعاملني، وعىل آله وأصحابه وَمن تبع هنَجهم إىل يوم 

الّدين، أّما بعد:

كاّفًة،  للنّاس   O حمّمًدا  رسوَلُه  َبَعَث   E رّبنا  فإّن 

اهلل  إىل  داعًيا  وصغرِيهم،  كبرِيهم  وأمَحِرهم،  أسوِدهم  وعجميِّهم،  عربيِّهم 

وقد  وُيّتبع،  به  ُيتَدى  الذي  املنرُي  اج  السِّ فهو  هلم،  ونذيًرا  ا  ومبّشً سبحانه، 

أن  عىل  أّمَته  وحّث  بالٍغ،  أْبنَي  بتبليِغِه  ُأِمر  ما   O اهلل  رسوُل  بّلغ 

ُيبلِّغوا عنه، وقام أصحاُبُه M ِمن بعِده هبذا األمِر أَتمَّ قيام، ُثّم التابُِعون 

وتابِعوُهم، ثّم ُعلامُء األّمة عىل َمّر تارخِيها، وإّن ِمّا ينبِغي أن ُترَصف له العنايُة 

تعليَم  ين رضورًة  الدِّ ُيعَلم من  بكثرٍي ما  فيه اجلهُل  الذي فشا  يف عرِصنا هذا 

بعض أموِر اإلسالم التي ال يَسُع املسلَم جهُله هبا، وما ينبغي التحلِّ به وال 

حيُسُن ترُكه من األخالق واآلداب، وهذا الربنامج الذي نحُن بصَدِده ُوضَع 

هلذا األمر العظيم.

والكبار  والنساء،  الرجال  مَّن حيتاجه من  املسلمني  برنامج جلميع  وهو 

له كلٌّ حسَب حالِه ووقته، سواٌء أطال الوقت  والصغار، واملتعلِّم وغريه، يكمِّ

أم قرص، وسواء أكانت األيام متتالية أم متقطِّعة.



الــــدروس:
سورة  بعد  القرآن(،  آِخر  إىل  حى  والضُّ سورة  )من  ل  املفصَّ قصار  إتقان   -1

الفاحتة، َفْهاًم ملعانيها، وتالوًة وحفًظا أللفاظها بالتلقني.
2- حفظ معاين مفردات السور بالتلقني وفهُم هداياهتا.

3- حفظ عشين حديًثا منتخًبا من األربعني النووّية بالتلقني مع فهم فوائدها.
4- حفظ دروس مسائل اإليامن بالتلقني، مع َفْهِم رشِحها واحلّث عىل العمل 

هبا، وأما حديث الرباء بن عازب  فليس للحفظ.
5- تلقني أحكام الطهارة والصالة والصوم، من كتاب أخرص املخترصات.

6- تلقني أذكار اليوم والليلة، مع رشحها.

طريقة التدريس:
ن( أن ُيعّلم القرآن أو غرَيُه ما هو يف املنهج بطريقة  وظيفة املدّرس )امللقِّ   

التلقني اجلامعّي املبارِش والتَّكرار ملا ُيراد حفُظه َطواَل مّدة الّدرس، وال ُبّد 

من حرِصه عىل النّطق الصحيح سواٌء يف ذلك القرآن واحلديث وغرُيمها، 

ر احلفظ  عىل أّن األمر يف القرآن واحلديث أشّد، حتى حَيفَظ الطالُب مقرَّ

ما  ورشح  احلديث  وفوائد  السور  هبدايات  البدء  وينبغي  اإلتقان،  مع 

حيتاج إىل رشح قبل احلفظ؛ ألّن ذلك أمكُن يف الفهِم، وأْوَقُع يف النّفِس، 

وأكثُر عوًنا عىل احلفظ.
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ينبغي أن يكون الكتاب عند المدرس وحده دون الطالب.  
ر،  س أن يكون أهاًل أو متخرًجا من حلقة التعليم الميسَّ يشترط في المدرِّ  

سه. وحاصاًل على تزكيٍة من مدرِّ
احِلرص عىل اإلتقان، وهذا يعني:  
جتنَُّب اإلكثار عىل الطالب.   -

الطالب من  ينتقل  الّشح، فال  أو يف  التلقني  ترك االستعجال يف    -
سورة إىل غريها أو من درس إىل سواه إال بعد اإلتقان.

التطبيَق العملَّ ألحكام الوضوء والصالة.   -
أن ُيلَزم ُكّل طالٍب املشاركة بالتدريس لزمالئه عن طريق التلقني    -
الساعات  كّل  يف  املنهج  فقرات  جلميع  املدرس  أمام  والتكرار 

دة للّدرس. املحدَّ
َن غرَيُه من  لُِيلقِّ فالقدوة احلسنة مطلٌب  الكّم،  بالكيف ال  العناية    -

هو بحاجٍة إىل ذلك.
س طالبه يف هناية احللقة. َم املدرِّ أن ُيقوِّ   -

 M ُوضع في أول دروس الحديث نصوٌص في بيان فضل الصحابة  

وأن الطعن فيهم طعن في دين اهلل، ُتقرأ في بدء كلِّ درٍس من دروس 

الحديث.

ونسأُل اهلل اإلعانة والتوفيق..
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ــــَور ِقصــاُر السُّ





]ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ[

ِر أموِرهمپ پ2 مرّبيهم ومالِكهم ومدبِّ

يوم اجلزاءٺ  ٺ4

 وّفقن�ا للّثب�ات ع�ىل الطري�ق الواض�ح ال�ذي ٹ ٹ ٹ6
ال اعوجاج فيه وهو اإلسالم

اليهود، معهم علم ومل يعملوا بهڦ ڦ7

النصارى، عبدوا اهلل عىل جهلڄ7

من هدايات السورة: 
أن اهلل تعاىل حيب احلمد؛ فلذا محد تعاىل نفسه، وأمر عباده به.  1

أن احلمد يكون ملقتٍض، وإال فهو باطل وزور، فاهلل تعاىل ملا محد نفسه   2
ومالك  الرحيم،  والرمحن  العاملني،  رب  كونه  وهو  احلمد،  ُمقتِضَ  ذكر 

يوم الدين.
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والثناء  اهلل،  محد  دعائه  يدي  بني  السائل  يقدم  أن  الدعاء  آداب  من  أن   3
عليه، ومتجيده، وزادت السنة: الصالة عىل النبي ، ثم يسأل 

حاجته، فإنه ُيستجاب له.

.E أن ال يعبد املسلم إال اهلل وأن ال يستعني إال باهلل  4
االعرتاف بالنعمة.  5

طلب حسن القدوة.  6
الرتغيب يف سلوك سبيل الصاحلني، والرتهيب من سلوك سبيل الغاوين.  7
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#

]ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ      ڳ ڳ  ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ    ڻ ڻ ۀ [ 

ُأقِسم بَوقت ارتفاع الشمسڄ1

َسكَن أو اشتّد ظالُمهڃ2

ما َتَركك منْذ اختاَرك )جواب القسم(ڃ ڃ چ3

ما أْبَغَضك منُذ أحّبكچ  چ3

أملْ َيْعلْمك ربَُّكڈ ژ6

طِفاًل مات أبوك وأنَت جننيژ6

َفضّمك إىل َمن َيكُفُلك وَيرعاكڑ6

لسَت عاملًِا هبذه العلوم التي ال ُتعَرُف إاّل بالَوْحيک7
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فَهَداك إىل مناهِجها بام أوحى إليكک7

فقرًيا َعديامگ8

َفرّضاك بام أعطاك وَمنََحكگ8

فال َتْغِلبه عىل ماله وال تْستذلَّهڳ ڳ9

فال تْزُجْره، وارُفْق بهڱ ں10

من هدايات السورة: 
. بيان علو املقام املحمدي، ورشف مكانته  1

مشوعية التذكري بالنعم والنقم، محاًل للعبد عىل الصرب والشكر.  2
. وجوب شكر النعم برصفها يف مرضاة املنعم  3

النعمة بالتحدث هبا شكًرا هلل، ويف احلديث مشوعية  مشوعية إظهار   4
إظهار أثرها: »إن اهلل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده« ]أخرجه الرتمذي[.
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#

 ]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ٴۇ ۋ        ۋ   ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى [

أمل ُنفِسْح باحلكمة والنبّوة ۀ ہ1
ْفنا عنك وَسّهلنا عليكھ2 َخفَّ
مِحْلك »أعباَء النبّوة والّرسالة«ھ2
أثقله حتى ُسِمَع له نقيض »َصْوٌت«ے ے ۓ3
ِمْن ِعَبادة أّديَتهاۅ ۉ7
فاْجتِهْد وَأتبِْعها بِعبادة أخرىۉ7
فاْجَعْل َرْغَبتك يف مَجيع شؤونكې8

من هدايات السورة: 
رشح  من    حممًدا  رسوله  به   E اهلل  أكرم  ما  بيان   1

صدره، ومغفرة ذنوبه، ورفع ذكره.
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بيان أن انشاح صدر املؤمن للدين واتساعه لتحمل األذى يف سبيل اهلل   2
نعمة عظيمة.

بيان أن مع العس يًسا دائاًم وأبًدا، ولن يغلب عس يسين، فرجاء املؤمن   3
يف الفَرج دائم.

بيان أن حياة املؤمن ليس فيها هلو وال باطل، وال فراغ ال عمل فيه أبًدا،   4
وبرهان هذه احلقيقة أن املسلمني من يوم تركوا اجلهاد والفتح، يرتاجعون 

إىل الوراء يف حياهتم، حتى حكمهم الغرب، وسامهم العذاب واخلسف.
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#

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ 

ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ [ 

)قَسٌم( بَمنْبَِتيهام من األرض املباركةٱ ٻ1

َجَبِل املناجاِة للَكِليم Sٻ ٻ2
مكة املكّرمةپ پ3

)جواُب القسم( باألربعِة َقبَلهڀ ڀ4

أْكَمِل َتعِديٍل وأحسِن ُصوَرٍةٺ ٺ4

رَدْدنا الكافَر أو جنَس اإلنسانٿ5

إىل النار أو اهلَرِم وأرَذِل الُعُمرٿ ٿ5

غرُي َمقُطوٍع عنهمڦ ڦ6

باجلزاِء بعد البعث واحلسابڄ7
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من هدايات السورة: 
بيان رشف مكة وحرمها.  1

بيان فضل اهلل عىل اإلنسان يف خلقه يف أحسن صورة، وأقوم تعديل.  2
هرم  فإذا  عمره،  يطيل  أنه  وهو  املسلم،  اإلنسان  عىل  اهلل  فضل  تقرير   3

وخرف كتب له كل ما كان يعمله من اخلري، وجيانبه من الش.
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#

]چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ 

 ڱ   ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ            

 ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ [ 

َدٍم جاِمٍد استحاَل إليه املنيُّڌ2
َعلََّم اإلنساَن الكتابَة بالقلمژ ڑ4
حّقاگ6
َلُيَجاوُز احلدَّ يف الِعصيانڳ6
ُجوَع يف اآلخرة للجزاءڻ8 الرُّ
أْخرْبينڻ9

َلنسَحَبنّه بناِصيتِه -وهي اجلبهة- إىل النارې ې15
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أهَل َمِلِسه من َقوِمه وَعِشرَيتِهائ ەئ17
ه إىل الناروئ وئ18 مالئكَة العذاِب جِلَرِّ

من هدايات السورة: 
تقرير الوحي اإلهلي، وإثبات النبوة املحمدية.  1

مشوعية ابتداء القراءة بذكر اسم اهلل.   2
بيان تطور النطفة يف الرحم إىل علقة، ومنها يتخلق اإلنسان.  3

إعظام شأن اهلل E، وعظم كرمه، فال أحد يعادله يف الكرم.  4
تدون  مل  والعلوم  املعارف  إذ  بالقلم؛  واخلط  الكتابة  بشأن  التنويه   5

إال بالكتابة والقلم.
الكتابة  بواسطة  يعلم،  ما مل يكن  تعليمه  بيان فضل اهلل عىل اإلنسان يف   6

واخلط.
بيان طبع اإلنسان إذا مل يذب باإليامن والتقوى.  7

قريش  أظلم  كان  وأنه  جهل،  أيب  األمة  فرعون  عىل  اهلل  لعنة  تسجيل   8
لرسول اهلل  وأصحابه.

ۈئ[  ۈئ   [ قرأ  فإذا  السورة،  هذه  تالوة  عند  السجود  مشوعية   9
السية،  الصالة  يف  بجامعة  يصل  يكون  أن  إال  السجود،  له   رُشع 

فال يسجد لئال يفتنهم.
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#

 ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ       

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ      ڄ [ 

اْبتَدأنا إنَزاَل القرآِن العظيمٻ1

ِف والَعَظَمةٻ ٻ1 َليَلِة الشَّ

جربيل Sٹ4

بكّل أمر من اخلري والربكةڤ ڤ  ڤ4

عىل أولياء اهلل أهِل طاعتهڦ ڦ5

من هدايات السورة: 
تقرير الوحي، وإثبات النبوة املحمدية.  1

تقرير عقيدة القضاء والقدر.  2
فضل ليلة القدر، وفضل العبادة فيها.  3
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بيان أن القرآن نزل يف رمضان مجلة واحدة، من اللوح املحفوظ إىل السامء   4
الدنيا، وأنه ابتدئ نزوله عىل رسول اهلل  يف رمضان أيًضا.

األواخر  العش  يف  وذلك  بفضلها،  للفوز  القدر،  ليلة  طلب  إىل  الندب   5
من شهر رمضان، وأرجى ليلة يف العش األواخر هي الوتر، كالواحدة 

يف  »التمسوها  الصحيح:  للحديث  والعشين؛  التاسعة  إىل  والعشين 

العشر األواخر«.
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#

ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ]ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک   گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ے  ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ     ڭ     ۓ  ۓ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ۅ ۉ ۉ   ې ې ې  ۅ 

پ پ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ [ 

زائلني عامَّ هْم عليه من الّدينچ1

احلُّجة الواضحة وهي الّرسولڇ1

مجع صحيفةڌ2

ُمنّزهة عن الباطل والّشبهاتڎ2

آيات وأحكام مكتوبةڈ ڈ3
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ُمْستقيمة َحّقة عادلة حُمَْكَمةژ3

الِعبادةں5
مائلني عن الباطل إىل اإلسالمڻ5
املِلة املستقيمة أو الكتب القّيمةہ ہ5
اخلالئق أو الَبشۈ6

من هدايات السورة: 
بيان أن بعض أتباع الرساالت السابقة لإلسالم وبعض الذين عارصوا   1
فوا وخلطوا احلق بالباطل،  لوا وحرَّ وا وبدَّ اإلسالم كانوا منحرفني، غريَّ

فلم َتُعْد ديانتهم صاحلة هلداية البشية، وال فرق بني اليهودية والنرصانية 

واملجوسية.

بفارغ  املحمدية  البعثة  منتظرين  كانوا  خاصة  بصورة  الكتاب  أهل  أن   2
اهلل  رسول  بعث  وملا  فساد؛  من  دينهم  أصاب  بام  لعلمهم  الصرب؛ 

 وجاءهتم البينة عىل صدقه وصحة ما جاء به تفرقوا، فآمن 

البعض، وكفر البعض.

  ما ُيؤخذ عىل اليهود والنصارى أهنم يف كتبهم مأمورون بعبادة اهلل  3
وحده، والكفر بالشك، مائلني عن كل دين إىل دين اإلسالم، وأن يقيموا 

به،  ُأمروا  ما  بمثل  اإلسالم  جاءهم  ملا  باهلم  فام  الزكاة،  ويؤتوا  الصالة 
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كفروا به، وعاَدْوه؟! واجلواب: أهنم ملا انحرفوا عزَّ عليهم أن يستقيموا؛ 

ملا ألُِفوا من الشك والضاللة والباطل.

بيان جزاء من آمن باإلسالم، ودخل فيه، وطبق قواعده، واستقام عىل   4
األمر والنهي فيه، وهو نعم اجلزاء، رضا اهلل واخللود يف دار السالم.

َق لإلسعاد والكامل  بيان أن امللة القيمة والدين املنجي من العذاب املحقِّ  5
ما قام عىل أساس عبادة اهلل وحده، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وامليل 

عن كل دين إىل هذا الدين اإلسالمي.

بيان جزاء من كفر باإلسالم من سائر الناس، وأنه بئس اجلزاء.  6
فضل اخلشية إن محلت صاحبها عىل طاعة اهلل ورسوله بأداء الفرائض،   7

وترك املحرمات، يف االعتقاد، والقول، والعمل.
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#

]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ [ 

كت حْتريكا َعنيفا ُمتكّررا عند النفخة األوىلڤ ڤ1 ُحرِّ

ُكنوزها وَمْوتاها يف النّفخة الثانيةڦ2

خترب بام ُعمَل عليها من خري أو رّشڃ ڃ4

أَمَرها بذلكچ ڇ5

خَيْرجوَن مْن ُقُبورهْم إىل املْحشڇ ڍ6

ُمتفّرقني عىل َحَسب أْحواهِلْمڍ6

َوْزَن أْصغر نملٍة أو َهباَءٍةڈ ژ7
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من هدايات السورة: 
تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  1

األرض،  غري  األرض  فيه  تتبدل  الذي  الكوين  باالنقالب  اإلعالم   2
والساموات غري الساموات.

الدالة عىل قدرته وعلمه وحكمته،    اهلل  آيات  تكلُّم اجلامدات من   3
وهي موجبات ألوهيته بعبادته وحده دون سواه.

تقرير معنى حديث: »اتقوا النار ولو بشق مترة«.  4
بيان أن ما عمله اإلنسان من خري ولو كان قلياًل يرى ثوابه، وما عمله من   5

رش جيد جزاءه إن مل يعُف اهللُ عنه.
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#

]گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے 
 ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ [ 

)قَسٌم( باخلْيل تْعدو يف الَغْزوگ1

ُهَو َصْوُت أنفاِسها إذا َعَدْتڳ1

املخِرجات النار بصّك َحوافِرهاڳ ڳ2

املباِغتات للعدّو َوقَت الّصباحڱ ڱ3

هّيْجَن يف الّصْبح غباًراں ں ڻ4

فتَوّسطَن األعداءڻ ڻ   ۀ5

لكفوٌر َجحوٌدہ6

ألْجل ُحّب املالۓ  ڭ8
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لقوّي ُمّد يف حتصيله ُمتهالٌك عليهڭ8

ُأثري وُأْخرج ونثَِرۆ9

مُجَِع وُأْظِهر أو ُميِّزٱ10

من هدايات السورة: 
أقسم اهلل E يف هذه السورة باخليل ألمهيتها يف اجلهاد وغريه.  1

بيان أن اإلنسان كفور لربه ونعمه عليه، يذكر املصيبة إذا أصابته، وينسى   2
النعم التي غطته إال إذا آمن وعمل صاحلًا.

بيان أن اإلنسان حيب املال حبًّا شديًدا.  3
تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  4
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#

]ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ [ 

القيامة َتقَرُع القلوَب بأهواهِلاڀ1

هَو طرْيٌ كالَبعوض َيتهافُت يف النّارٹ4

املتفّرق املنتشڤ4

كالّصوف املصُبوغڦ5

املفّرق باألصابع ونْحوهاڦ5

َرَجحْت َمقادير حسناتهڄ ڄ6

َرَجحت مقادير َسّيئاتهچ ڇ8
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فمأواه جهنّم َيْوي فيهاڇ ڇ9

ما هَي، واهلاء للّسكتڌ ڎ10

من هدايات السورة: 
تقرير عقيدة البعث واجلزاء، بذكر صورة صادقة هلا.  1

التحذير من أهوال يوم القيامة، وعذاب اهلل E فيها.  2
تقرير عقيدة وزن األعامل صاحلها وفاسدها، وترتيب اجلزاء عليها.  3

تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان: فريق يف اجلنة، وفريق يف السعري.  4
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#

]ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ             

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے [ 

َشَغَلكم عن طاَعة رّبكمژ1

التباهي بكثرة متاع الدنياڑ1

متُّم وُدفِنتم يف القبورک ک2

لو تعلمون مآلكم ِعلاًم َيقينًا مَلا أهلاكم التكاثرڱ    ڱ ں ں5

من هدايات السورة: 
التحذير من مجع املال وتكثريه مع عدم شكره، وترك طاعة اهلل ورسوله   1

من أجله.
تقرير عقيدة البعث، وحتمية اجلزاء بعد احلساب، واالستنطاق واالستجواب.  2
حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم اهلل E عليه هبا يف الدنيا،   3

فإن كان شاكًرا هلا فاز، وإن كان كافًرا هلا خس، والعياذ باهلل.
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#

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ [ 

)قَسٌم( بالّدهر أو عرص النُّبّوةٱ1

ُخْسان وُنقصان وَهلكةٻ پ2

باخلرَْي كلِّه اعتِقاًدا وَعَمالڀ ٺ3

أي: َعن املعايص وعىل الّطاعات والبالءٺ ٺ3

من هدايات السورة: 
آيات، حتى  النجاة يف ثالث  فضيلة سورة العرص؛ الشتامهلا عىل طريق   1
أن  السورة لكفتهم«، أي يف  الناس هذه  الشافعي: »لو تدبر  قال اإلمام 
تكون منهًجا هلم يسريون عليه وينجون به، فهي كافية بمعنى أهنا ترسم 

لك طريق الفالح وطريق النجاة.
بيان مصري اإلنسان الكافر، وأنه اخلسان التام.  2

بيان فوز أهل اإليامن، والعمل الصالح، املجتنبني للشك واملعايص.  3
وجوب التوايص باحلق، والتوايص بالصرب بني املسلمني.  4
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#

 ]ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ[ 

عذاب أو َهالك أْو َواٍد يف َجهنّمٿ1

َطّعاٍن َعّياب للناسٿ ٿ1

أحصاه، أو أعّده للنّوائبڤ2

لُيطَرَحّنڄ4

َجهنّم حِلَْطِمها كّل ما ُيْلقى فيهاڄ4

تْغشى َحَرارهُتا أْوساَط القلوبڇ  ڍ ڍ7

ُمطَبقة ُمْغلقة ٌأبواهباڎ8

بأعِمدٍة مدودٍة عىل أبواهباڈ ژ ژ9
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من هدايات السورة: 

تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  1
التحذير من الغيبة والسخرية واالحتقار.  2
التنديد باملغرتين باألموال، املعجبني هبا.  3

بيان شدة عذاب النار، وفظاعته.  4
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#

]ڑ ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ        ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ   ہ ہ [ 

أبرهَة وجيِشِهگ گ1

َسْعَيهم لتخريب الَكعبةڳ2

تضييع وإبطال وَخسارڳ2

مجاعاٍت ُمتفّرقًة ُمتتابعةں3

(ڻ4 طني ُمتحّجر حُمَْرق )آُجرٍّ

َكتِْبِن أَكلْتُه الّدواّب فراَثْتُهہ   ہ5

من هدايات السورة: 
تسلية رسول اهلل  عام يالقيه من ظلم كفار قريش.  1

تذكري قريش بفعل اهلل  ختويًفا هلم وترهيًبا.  2
مظاهر قدرة اهلل E يف تدبريه خللقه، وبطشه بأعدائه.  3
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#

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ [ 

ٱ ٻ1
أهلك  واملعنى:  واالعتياد،  اإللف  من  اإليالف 
ورحلَة  مكَة  قريٌش  لتْأَلَف  الفيل  أصحاب  اهلل 

الشتاء والصيف

من هدايات السورة: 
إله حكيم  E وحكمته ورمحته، فسبحانه من  اهلل  تدبري  مظاهر   1

رحيم.
بيان إفضال اهلل E عىل قريش، وإنعامه عليها، الذي تطلَّب شكَرها،   2

ومل تشكر فأذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف برتكها للشكر.
وجوب عبادة اهلل E، وترك عبادة من سواه.  3

E عليها، والثناء  وجوب الشكر عىل النعم، وشكرها محُد اهلل   4
عليه هبا، ورصفها يف مرضاته.

اإلطعام من اجلوع والتأمني من اخلوف عليهام مدار كامل النعم.  5
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#

 ]ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ [ 

جَيَحُد اجلََزاء إلنكار الَبْعثٹ ٹ1

َيْدَفُعه َدفًعا َعنيفا عن َحّقهڤ ڦ2

ال حَيُّث أَحًداڦ ڦ3

غافلون َغرْيُ ُمبالني هباچ5

َيقِصدون الّرياَء بأعامهِلمڇ6

الفأس والقدر والَقْصعة واإلبرة ونحوهاڌ7
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من هدايات السورة: 
تقرير عقيدة البعث واجلزاء.  1

اخللق،  رشُّ  وصاِحُبه  إال  واجلزاء  البعث  عقيدة  من  خال  قلٍب  ِمن  ما   2
ال خري فيه البتة.

التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى، وحيرموهنم من حقوقهم استصغاًرا   3
هلم واحتقاًرا.

الوعيد للذين يتهاونون بالصالة، وال يبالون يف أي وقت صلَّْوها، وهو   4
من عالمات النفاق، والعياذ باهلل.

منع املاعون من صفات املنافقني.  5
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#

]ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ 

ک   ک ک ک  گ [ 

هنًرا يف اجلنّة أو اخلري الكثريڈ1
ُمْبِغضكک3
املقطوع األَثر أو اخلريک3

من هدايات السورة: 
بيان إكرام اهلل E لرسوله حممد  بإعطائه الكوثر.  1

تأكيد أحاديث الكوثر، وأنه هنر يف اجلنة.  2
وجوب اإلخالص يف العبادات كلها، ال سيام الصالة والنحر.  3
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#

 ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ [ 

ُككم وكفركم، أو َجزاؤُهڤ ڤ6 رِشْ

إخاليص وتوحيدي، أو َجَزاُؤُهڦ ڦ6

من هدايات السورة: 
تقرير عقيدة القضاء والقدر.  1

اقرتاح  قبول  من  عَصَمْته    لرسوله   E اهلل  والية   2
املشكني الباطل.

تقرير وجوب املفاصلة بني أهل اإليامن، وأهل الكفر والشك.  3
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#

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ [ 

َعوُنُه لك عىل األعداءڄ ڄ1

فتح مكة يف السنة الثامنةڄ1

مَجاعاٍت كثريةچ2

فنّزْهُه تعاىل حاِمًدا لهڇ ڇ ڇ3

كثرَي القبوِل لتوبة عبادهڎ3

من هدايات السورة: 
* وجوب الشكر عند حتقق النعمة.
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#

]ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ [ 

ْت أو خاَبْتڈ1 َهلَكْت أو َخِسَ

وَقد َهلَك أو َخِسَ أو خاَبڑ1

ما َدَفَع التَباَب عنهک ک ک2

الذي َكَسَبُه بنفِسِهگ گ2

َسَيدُخلها أْو ُيقايس َحّرهاگ ڳ3

يف ُعنِقهاں ں5

ا ِمَن احِلَبالڻ ڻ5 مّا ُيفَتُل قويًّ

من هدايات السورة: 
اهلل  لرسول  يكيده  كان  الذي  كيده  وإبطال  هلب،  بأيب  اهلل  حكم  بيان   1

.
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ال يغني املال وال الولد عن العبد شيًئا من عذاب اهلل، إذا عمل بمساخطه   2
وترك مراضيه.

حرمة أذية املؤمنني مطلًقا.  3
عدم إغناء القرابة شيًئا مع الشك والكفر؛ إذ عمُّ النبي  وهو   4

أبو هلب يف النار ذات اللهب.
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#

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ [ 

هو َوْحَده املقصود يف احلَوائجپ پ2

ُمكافًِئا وُمَاثاِلٺ4

من هدايات السورة: 
معرفة اهلل E بأسامئه وصفاته.  1

تقرير التوحيد والنبّوة.  2
.E بطالن نسبة الولد إىل اهلل  3

ذو  اهلل  هو  إذ  فيها؛  له  رشيك  ال  وحده،   E عبادته  وجوب   4
األلوهية عىل خلقه دون سواه.
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#

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
چ چ   چ چ ڇ ڇ [ 

أْعتِصُم وأْستجريٿ1

برّب الّصبحٹ ٹ1

رّش الليلڦ ڦ3

َدَخل ظالُمه يف كّل يشءڄ3

واِحر َينُفثَن يف ُعقد اخليط حني َيسَحْرَنڃ ڃ ڃ4 النساء السَّ

من هدايات السورة: 
E من كل خموف ال يقدر املرء عىل دفعه؛  التعوذ باهلل  وجوب   1

خلفائه أو عدم القدرة عليه.
حتريم النفث يف العقد.  2

حتريم احلسد، وهو داء خطري، محل ابن آدم عىل قتل أخيه، ومحل إخوة   3
يوسف عىل الكيد له.
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#

]ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ [ 

أْعتِصُم وأستجريڇ1

يِهم وُمدّبِر أحواهلمڍ ڍ1 ُمَربِّ

اڌ ڎ2 مالِِكِهم ُملًكا تامًّ

َمْعُبوِدِهم احلّقڈ ڈ3

املَوْسِوس جنيًّا أو إنِسيًّاڑ4

املتَواري املْختفيک4

اجلّنڳ6

من هدايات السورة: 
وجوب االستعاذة باهلل E من شياطني اإلنس واجلن.  1

تقرير ربوبية اهلل E وألوهيته.  2
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عشرون حديًثا منتخًبا من )األربعني النووية(





 نصوص في فضل أصحاب النبي
)تقرأ هذه النصوص يف أّول كل درس(

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  تعاىل:  اهلل  قال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ        ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ[، وقال سبحانه: ]ۓ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی   ىئ    ىئ  ىئ 
ڀ  پ  پ    پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ[.

  قال: سمعت رسول اهلل  وعن عمران بن ُحَصني

يقول: »خرُي أّميت َقرني« رواه البخاري.

َيُسبُّون الصحابة: إنام هؤالء أقواٌم أرادوا  وقال اإلمام مالك عن الذين 

، فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا يف أصحابه، حتى  النبّي  القدَح يف 

يقال: رجل سوء! ولو كان رجاًل صاحلًا لكان أصحاُبه صاحلني.
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أصحاب  من  أحًدا  يذكر  رجاًل  رأيت  إذا  قال:  أنه  أمحد  اإلمام   وعن 

رسول اهلل  بسوء فاهّتمه عىل اإلسالم.

أصحاب  من  أحًدا  ينتقص  الرجل  رأيت  إذا  الرازي:  زرعة  أبو  وقال 

  الرسول  أّن  وذلك  زنديق،  أنه  فاعلم    اهلل  رسول 

أصحاُب  والسنن  القرآَن  هذا  إلينا  أدى  وإنام  حّق،  والقرآن  حّق،   عندنا 
الكتاب  ليبطلوا  شهودنا  جيرحوا  أن  يريدون  وإنام   ، اهلل  رسول 

والسنة، واجلرح هبم أوىل، وهم زنادقة.

أصحاب  من  أح��ًدا  تناول  من  أّن  واعلم  الربهباري:  اإلم��ام   وقال 

رسول اهلل  فاعلم أنه إنام أراد حممًدا، وقد آذاه يف قربه.
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ة العمل وقبوله النية أصٌل لصحَّ

  اهلل  رسول  سمعت  قال:   I اخلطاب  بن  عمر  عن 

ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه  َ َا اأَلْعَماُل ِبالنِّيمَّاِت، َوِإنمَّ يقول: »ِإنمَّ
ِإىَل اهلِل َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإىَل اهلِل َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها 

َأِو اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه ِإىَل َما َهاَجَر ِإَلْيِه«. رواه البخاري ومسلم.

املفــــردات:
إنا: للحرص، وهو إثبات احلكم للمذكور، ونفيه عام عداه.

األعمال: أي: الشعية املفتقرة إىل النية.

بالنيات: بتشديد الياء مجع نية، وهي عزم القلب.

اهلجرة: االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم.

ما ُيستفاد من احلديث:
صواًبا،  كان  ما  إال  العمل  من  يقبل  ال  اهلل  فإن  اإلخالص،  عىل  احلث   1
وابتغي به وجهه؛ وهلذا استحب العلامء استفتاح املصنفات هبذا احلديث؛ 

تنبيًها للطالب عىل تصحيح النية.

فضل اهلجرة إىل اهلل ورسوله، وقد وقعت اهلجرة يف اإلسالم عىل وجهني:   2
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احلبشة،  هجريت  يف  كام  األمن،  دار  إىل  اخلوف  دار  من  االنتقال  األول: 

وابتداء اهلجرة من مكة إىل املدينة. 

الثاني: اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإليامن؛ وذلك بعد أن استقر النبي 

 باملدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من املسلمني، وكانت اهلجرة 

إذ ذاك ختتص باالنتقال إىل املدينة، إىل أن فتحت مكة فانقطع االختصاص، 

وبقي عموم االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم ملن قدر عليه واجًبا.
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أركـــان اإلســالم

اهلل  رسول  سمعت  قال:    اخلطاب  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  عن 

َوَأنمَّ  اهلُل  ِإلمَّ  ِإَلَه  َل  َأْن  َشَهاَدِة  ٍس:  َعَلى َخْ ُم  اإِلْســ�َ  يقول: »ُبِنَ 

َ�ِة، َوِإْيَتاِء الزمََّكاِة، َوَحجِّ الَبْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن«.  ًدا َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاِم الصمَّ ممَّ ُمَ

رواه البخاري.

املفــــردات:
س. : ُأسِّ ُبِنَ

شهادة أن ل إله إل اهلل: العلم واإلقرار والتلفظ هبذه الكلمة.

وإقام الص�ة: املداومة عليها بشوطها.

وإيتاء الزكاة: إعطائها ملستحقيها.

وحج البيت: قصده ألداء النسك املعدود من أركان اإلسالم. 

وصوم رمضان: اإلمساك هناَره عن املفطرات بنية.

ما ُيستفاد من احلديث:
معرفة أركان الدين.  1

أن هذه الفروض اخلمسة من فروض األعيان.  2
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بطالُن البدع واحملدثات

عن أم املؤمنني عائشة J قالت: قال رسول اهلل : »َمْن 

َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ«. رواه البخاري ومسلم. ويف رواية 

ملسلم: »َمْن َعِمَل َعَمً� َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ«.

املفـــردات:
يف أمرنا: ديننا. أحدث: أنشأ واخرتع.   

رد: مردود غري مقبول. ما ليس منه: من الدين.   

ما ُيستفاد من احلديث:
الترصيح  الثانية  الرواية  ويف  الشع،  توافق  ال  الدين  يف  حمدثة  كل  ردُّ   1
برتك كل حمدثة سواء أحدثها فاعلها، أو سبق إليها، فإنه قد حيتج بعض 

بالرواية  البدعة يقول: ما أحدثت شيًئا، فيحتج عليه  إذا فعل  املعاندين 

الثانية: »َمْن َعِمَل َعَمً� َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ«.

، بل هو  أن كل ما شهد له يشء من أدلة الشع أو قواعده العامة ليس ُيَردُّ  2
مقبول.
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تــرك الشبهـــات

  اهلل  رسوَل  سمعُت  قال:    َبشري  بِن  النُّعامِن  عن 

ٌ، َوَبْيَنُهَما ُأُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت َل َيْعَلُمُهنمَّ  ٌ، َوِإنمَّ احَلَراَم َبيِّ يقول: »ِإنمَّ احَلَ�َل َبيِّ
َأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع  َكِثرٌي ِمَن النمَّاِس، َفَمِن اتمََّقى الُشُبَهاِت َفَقِد اْسَتْبَ
َيْرَتَع  َأْن  ُيوِشُك  احِلَمى  َحْوَل  َيْرَعى  َكالرمَّاِعي  اِم،  احَلــرَ يِف  َوَقَع  ُبَهاِت  الشُّ يِف 
َوِإنمَّ يِف اجَلَسِد  َأَل  اِرُمُه،  ى اهلِل َمَ َوِإنمَّ ِحَ َأَل  ى،  َمِلٍك ِحً ِلُكلِّ  َوِإنمَّ  َأَل  ِفيِه، 
ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسُد ُكلُُّه، َأَل َوِهَي 

الَقْلُب«. رواه البخاري ومسلم.

املفردات:
مل  أو  حتليله،  عىل  املسلمون  أمجع  أو  ورسوله،  اهلل  نص  ما  هو  احل�ل: 

يعلم فيه منع.

بي: ظاهر.

احلرام: هو ما نص أو أمجع عىل حتريمه، أو عىل أن فيه حًدا، أو تعزيًزا، 

أو وعيًدا.

أمور: شؤون وأحوال.

مشتبهات: ليست بواضحة احِلل، وال احلرمة.
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ل يعلمهن كثري من الناس: يف رواية للرتمذي: »ل يدري كثري من 

الناس أِمَن احل�ل هي أم من احلرام؟«

اتقى الشبهات: تركها، وَحِذر منها.

استبأ لدينه: طلب الرباءة له من الذم الشعي.

وعرضه: العرض: موضع املدح والذم من اإلنسان.

ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام: أي إذا اعتادها، واستمر عليها أدته 

إىل التجارس إىل الوقوع يف احلرام.

حول احلمى: امَلْحِمىِّ املحظور عن غري مالكه.

يرَتع فيه: تأكل ماشيته منه فيعاقب.

منه  قرب  أو  إليه،  دخل  من  ويتوعد  الناس،  عن  حيميه  موضًعا  ى:  ِحً

بالعقوبة الشديدة.

مارمه: مجع حمرم، وهو فعل املنهي عنه، أو ترك املأمور به الواجب.

عىل  دليل  تكريرها  ويف  بعدها،  ما  حتقق  عىل  يدل  استفتاح،  حرف  أل: 

عظم شأن مدخوهلا وعظم موقعه.

مضغة: قطعة حلم.
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ما ُيستفاد من احلديث:
اجتناب احلرام والشبهات.  1

إليه  يصل  أن  يمكن  رشعي،  دليل  عليه  هبا،  ا  خاصًّ حكاًم  للشبهات  أن   2
بعض الناس، وإن خفي عىل الكثري.

املحافظة عىل أمور الدين، ومراعاة املروءة.  3
أن من مل يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه.  4

سد الذرائع إىل املحرمات، وأدلة ذلك يف الشيعة كثرية.  5
رضب األمثال للمعاين الشعية العملية.  6

البدن،  أمري  فإنه  إصالحه،  عىل  واحلث  القلب  قدر  تعظيم  عىل  التنبيه   7
بصالحه يصلح، وبفساده يفسد.

أن لطيب الكسب أثًرا يف إصالح القلب.  8

59



النصيحة للمسلمني هي الدين

 قال:  I أن النبي  عن أيب رقية متيم بن أوس الداري 

ِة امُلْسِلِمَي  يُن النمَِّصيَحُة«. ُقْلنَا: ملَِْن؟ َقاَل: »هلِلِ، َوِلِكتاِبِه، َوِلَرُسوِلِه، َوأِلَِئممَّ »الدِّ

ِتِهْم«. رواه مسلم. َوَعاممَّ

املفــــردات:

الدين: دين اإلسالم.

النصيحة: تصفية النفس من الغش للمنصوح له.

به  ووصفه  نفسه  به  وصف  بام  ووصفه  به،  باإليامن  تكون  هلل  النصيحة 

رسوله، وتنزيه عن مجيع النقائص، والرغبة يف حمابه بفعل طاعته، والرهبة من 

مساخطه برتك معصيته.

وتعظيمه،  تالوته  حق  وتالوته  وتنزيله،  كالمه  بأنه  باإليامن  ولكتابه 

والعمل بام فيه والدعاء إليه. 

به وطاعته، وإحياء  ما جاء  بتصديق رسالته، واإليامن بجميع  ولرسوله 

سنته بتعلمها وتعليمها، واالقتداء به يف أقوله وأفعاله، وحمبته وحمبة أتباعه.
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وألئمة املسلمي بأمرهم باحلق، وهنيهم عن الظلم والعسف، وتبليغهم 

ظهر  إذا  بالسيف  عليهم  اخلروج  وترك  معهم،  واجلهاد  املسلمني،  حاجات 

منهم حيف، والدعاء هلم بالصالح. 

وحتسني  مناقبهم،  ونش  علومهم،  بث  هلم  فالنصيحة  العلم  أئمة  وأما 

الظن هبم.

وعامتهم بالشفقة عليهم، وإرشادهم إىل مصاحلهم، والسعي فيام يعود 

نفعه عليهم، وكف األذى عنهم، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما 

يكره لنفسه.

ما ُيستفاد من احلديث:
األمر بالنصيحة.  1

أهنا تسمى دينًا وإسالًما.  2
أن الدين يقع عىل العمل، كام يقع عىل القول.  3

البيان حتى  له يف  يزيد  السامع، وال  إىل  يلقيه  ما  فهَم  َيِكل  أن  للعامل  أن   4
ف نفسه حينئٍذ إليه، فيكون أوقع يف نفسه. يسأله السامع لتشوُّ
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اجتناب ما نهى عنه الشرع

عن أيب هريرة I قال: سمعت رسول اهلل  يقول: »َما 

َأْهَلَك  ا  َ َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، َفِإنمَّ ِبِه  َأَمْرُتُكْم  َنَهْيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتِنُبوُه، َوَما 

المَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َكْثَرُة َمَساِئِلِهْم َواْخِتَ�ُفُهْم َعَلى َأْنِبَياِئِهْم«. رواه البخاري 

ومسلم.

املفردات:
فاجتنبوه: حتاًم يف املحرم، وندًبا يف املكروه.

فأتوا منه: وجوًبا يف الواجب، وندًبا يف املندوب.
استطعتم: أطقتم.

اختالف  تستلزم  وهي  خمالفتهم،  األنبياء  عىل  االختالف  واخت�فهم: 
األمة فيام بينها.

ما ُيستفاد من احلديث:
األمر بامتثال األوامر، واجتناب النواهي.  1

منه،  يشء  ارتكاب  يف  يرخص  مل  النهي  ألن  األمر؛  من  أشدُّ  النهي  أن   2
واألمر ُقيِّد باالستطاعة؛ وهلذا قال بعض السلف: أعامل الرب يعملها الباّر 

يق. والفاجر، واملعايص ال يرتكها إال ِصدِّ
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اهلل  ألن  عنه؛  للمعجوز  مسقط  بعضه  عن  أو  الواجب  عن  العجز  أن   3
ال يكلف نفًسا إال وسعها، إال أن املعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به فقد 

أتى بام عليه.

النهي عن كثرة السؤال، وقد قسم العلامء السؤال إىل قسمني:   4
أحدهما: ما كان عىل وجه التعلم ملا حيتاج إليه من أمر الدين، فهذا مأمور  	

به؛ لقوله تعاىل: ]ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ[ ]النحل:43[، وعىل 

هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن األنفال والكاللة وغريمها. 

والثاني: ما كان عىل وجه التعنُّت والتكلُّف، وهذا هو املنهي عنه. 	

حتذير هذه األمة من خمالفة نبيها، كام وقع يف األمم التي قبلها.  5
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املسلم يشتغل مبا يهمه ويدع ما ال يعنيه

ُحْسِن  »ِمْن   : اهلل  رسول  قال  قال:   I هريرة  أيب  عن 

ِإْسَ�ِم امَلْرِء َتْرُكُه َما َل َيْعِنيِه«. حديث حسن، رواه الرتمذي ابن ماجه.

ما ُيستفاد من احلديث:
أن من قبح إسالم املرء أخذه فيام ال يعنيه، وهو الفضول كله عىل اختالف   1
ض فائته فيام   أنواعه، فإن معاناته ضياٌع للوقت النفيس الذي ال يمكن أن يعوَّ

مل خيلق ألجله.

احلث عىل االشتغال بام يعني، وهو ما يفوز به املرء يف معاده من اإلسالم   2
واإليامن واإلحسان، وما يتعلق برضورة حياته يف معاشه، فإن املشتغل 

هبذا يسلم من املخاصامت ومجيع الشور.
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من كماِل إمياِن املسلِم
أن يحب للمسلمني ما يحب لنفسه

 ، اهلل  رسول  خادم   I مالك  بن  أنس  محزة  أيب  عن 

بُّ  َما حُيِ أِلَِخيِه  بمَّ  َأَحُدُكْم َحتمَّى حُيِ ُيْؤِمُن   قال: »َل  النبي  عن 

ِلَنْفِسِه«. رواه البخاري ومسلم.

ما ُيستفاد من احلديث:
أن من خصال اإليامن أن حيب املرء ألخيه ما حيب لنفسه، ويستلزم ذلك   1

أن يبغض له ما يبغض لنفسه. 

والسبيل إىل حتقيق ذلك: السالمة من األمراض القلبية، كاحلسد وغريه.  2
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حرمة دماء املسلمني

لُّ َدُم  عن ابن مسعود I قال: قال رسول اهلل : »َل حَيِ

اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإلمَّ ِبِإْحَدى َثَ�ٍث: الثمَّيُِّب الزمَّاِني، َوالنمَّْفُس ِبالنمَّْفِس، َوالتمَّاِرُك ِلِديِنِه 

امُلَفاِرُق ِلْلَجَماَعِة«. رواه البخاري ومسلم.

املفــــردات:
ل حيل دم امرئ: ال جتوز إراقة دمه، واملراد النهي عن قتله، ولو مل يرق دمه.

الثيب الزاني: من تزوج ووطئ يف نكاح صحيح، ثم زنى بعد ذلك.

فإنه يقتل بشط  نفًسا عمًدا بغري حق،  بالنفس: أي: من قتل  والنفس 

املكافأة يف الدين واحلرية، فال يقتل املسلم بالكافر، وال احلر بالعبد.
والتارك لدينه: املرتد.

املفارق للجماعة: مجاعة املسلمني.

ما ُيستفاد من احلديث:
أن دم املسلم ال يباح إال بإحدى ثالثة أنواع: ترك دين اإلسالم، وقتل النفس   1

بالشوط املتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج املحرم بالزنى بعد نكاح صحيح.
جواز وصف الشخص بام كان عليه أواًل، وانتقل عنه الستثناء املرتد من   2

املسلمني، اعتباًرا ملا كان عليه قبل مفارقة دينه.
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من خصال اإلميــان

عن أيب هريرة I أن رسول اهلل  قال: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن 

َوالَيْوِم  ِباهلِل  ُيْؤِمُن  َكاَن  َوَمــْن  ِلَيْصُمْت،  َأْو  ا  ً َخــريْ َفْلَيُقْل  اآلِخــرِ  َوالَيْوِم  ِباهلِل 

اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه«. رواه 

البخاري ومسلم.

املفــردات:

خرًيا: كاإلبالغ عن اهلل، وعن رسوله، وتعليم اخلري، واألمر باملعروف 

الناس،  بني  املنكر عن علم ورفق، واإلصالح  والنهي عن  عن علم وحلم، 

والقول احلسن هلم، وكلمة حق عند من خياف رشه، ويرجى خريه، يف ثبات 

وحسن قصد.

ليصمت: ليسكت.

فليكرم جاره: باإلحسان إليه، وكف األذى عنه، وحتمل ما يصدر منه، 

والبش يف وجهه، وغري ذلك من وجوه اإلكرام.

فليكرم ضيفه: بالبش يف وجهه، وطيب احلديث معه، وإحضار املتيس.
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ما ُيستفاد من احلديث:
التحذير من آفات اللسان، وأن عىل املرء أن يتفكر فيام يريد أن يتكلم به.  1

تعريف حق اجلار، واحلث عىل حفظ جواره وإكرامه، واإلحسان إليه.  2
األمر بإكرام الضيف، وهو من آداب اإلسالم، وخلق النبيني.  3

أن هذه اخلصال من شعب اإليامن، ويف ذلك دليل عىل دخول األعامل يف   4
اإليامن.
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إيــاك والغضــب

 عن أيب هريرة I أن رجاًل قال للنبي : َأْوِصنِي. قال: 

د ِمراًرا، قال: »َل َتْغَضْب«. رواه البخاري. »َل َتْغَضْب«، فردَّ

املفــــردات:
ل تغضب: ال تتعرض ملا جيلب الغضب.

فردد: كرر ذلك الرجل قوله: »أوصني«.

ما ُيستفاد من احلديث:
* التحذير من الغضب، فإنه مجاع الش، والتحرز منه مجاع اخلري.  
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اإلحسان في كل شيء حتى الذبح

عن أيب يعىل شداد بن أوس I عن الرسول  قال: »ِإنمَّ 

ُتْم  اهلَل َكَتَب اإِلْحساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا الِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْ

َة، َوْلُيِحدمَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َوْلرُيِْح َذِبيَحَتُه«. رواه مسلم. ْبَ َفَأْحِسُنوا الذِّ

ما ُيستفاد من احلديث:
األمر باإلحسان، وهو يف كل يشء بحسبه.  1

النهي عام كانت عليه اجلاهلية من التمثيل يف القتل بجدع األنوف، وقطع   2
اآلذان واأليدي واألرجل، ومن الذبح باملدى الكالة ونحوها.
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تقوى الله على كل حال

 ، عن أيب ذر جندب بن جنادة، وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل

يَِّئَة احَلَسَنَة  عن الرسول  قال: »ِاتمَِّق اهلَل َحْيُثَما ُكْنَت، َوَأْتِبِع السمَّ

ُلٍق َحَسٍن«. رواه الرتمذي. ُحَها، َوَخاِلِق النمَّاَس ِبُ مَتْ

املفـــردات:
وحيث  الناس،  يراك  حيث  فيه  كنت  مكان  أي  يف  كنت:  	حيثما 

ال يرونك.

وأتبع: أحلق.

السيئة: وهي ترك بعض الواجبات، أو ارتكاب بعض املحظورات.

احلسنة: التوبة منها، أو اإلتيان بحسنة أخرى.

متحها: متح عقاهبا من صحف املالئكة، وأثرها اليسء يف القلب.

وخالق الناس: عاملهم.

بلق حسن: وهو أن يأيت إىل الناس بام حيب أن يؤتى إليه.

ما ُيستفاد من احلديث:
الرسول  ووصية  خلقه،  جلميع  اهلل  وصية  وهو  اهلل،  بتقوى  األمر   1

 ألمته.
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أن اإلتيان باحلسنة عقب السيئة يمحو السيئة.  2
التقوى  تتم  التي ال  التقوى  الرتغيب يف حسن اخللق، وهو من خصال   3

إال به، وإنام أفرد بالذكر للحاجة إىل بيانه.
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من حفظ أمر الله حفظه الله

عن عبد اهلل بن عباس  قال: كنت خلف النبي  يوًما، 

ْدُه  َفْظَك، اْحَفِظ اهلَل َتِ فقال: »َيا ُغَ�ُم! ِإنِّي ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت: اْحَفِظ اهلَل حَيْ

َة َلِو  اَهَك، ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهلَل، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َواْعَلْم َأنمَّ اأُلممَّ ُتَ

اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْ َيْنَفُعوَك ِإلمَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َلَك، َوِإِن 

اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء َلْ َيُضرُّوَك ِإلمَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َعَلْيَك، 

ُحُف«. رواه الرتمذي. ِت الصُّ ُرِفَعِت اأَلْقَ�ُم، َوَجفمَّ

يِف  اهلِل  ِإىَل  َتَعرمَّْف  َأَماَمَك،  ُه  ــدْ اهلَل َتِ ويف رواية غري الرتمذي: »اْحَفِظ 

ِة، َواْعَلْم َأنمَّ َما َأْخَطَأَك َلْ َيُكْن ِلُيِصيَبَك، َوَما َأَصاَبَك  دمَّ الرمََّخاِء َيْعِرْفَك يِف الشِّ

، َوَأنمَّ الَفَرَج َمَع الَكْرِب، َوَأنمَّ َمَع  ْبِ َلْ َيُكْن ِلُيْخِطَئَك، َواْعَلْم َأنمَّ النمَّْصَر َمَع الصمَّ

الُعْسِر ُيْسًرا«.

املفــــردات:
يا غ�م: الغالم هو الصبي حني يفطم إىل تسع سنني.

احفظ اهلل: أي: بمالزمة تقواه، واجتناب نواهيه.

إذا سألت: أردت السؤال.
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استعنت: طلبت اإلعانة عىل أمر من أمور الدنيا واآلخرة.

كلها،  املقادير  كتابة  تقدم  عن  كناية  الصحف:  وجفت  األقـــ�م،  رفعت 

والفراغ منها من أمد بعيد.
واعلم أن ما أخطأك: من املقادير فلم يصل إليك.

ل يكن ليصيبك: ألنه مقدر عىل غريك.

وما أصابك: منها.

ل يكن ليخطئك: ألنه مقدر عليك.

ما ُيستفاد من احلديث:
جواز اإلرداف عىل الدابة إن أطاقته.  1

يريد أن يعلمه، ليشتد شوقه إىل ما يعلم وتقبل  أنه  املعلم للمتعلم  ذكر   2
نفسه عليه.

األمر باملحافظة عىل رعاية حقوق اهلل تعاىل.  3
أن اجلزاء من جنس العمل.  4

. عجز اخلالئق كلهم، وافتقارهم إىل اهلل  5
التنبيه عىل أن هذه الدار عرضة للمصائب، فينبغي الصرب عليها.  6

الرضاء بالقضاء والقدر.  7
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احلياء مينع من فعل ما ال يليق

قال  قال:   I البدري  األنصاري  عمرو  بن  عقبة  مسعود  أيب  عن 

ا َأْدَرَك النمَّاُس ِمْن َكَ�ِم النُُّبومَِّة اأُلوىَل: ِإَذا َلْ  رسول اهلل : »ِإنمَّ ِممَّ

َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت«. رواه البخاري.

املفــــردات:
أدرك الناس: توارثوه قرًنا بعد قرن.

من ك�م النبوة األوىل: التي قبل نبينا حممد ، واملراد أنه ما 

اتفقت عليه الشائع؛ ألنه جاء يف أوالها، ثم تتابعت بقيتها عليه.

إذا ل تستح: من احلياء، وهو خلق يبعث عىل اجتناب القبيح ويمنع من 

التقصري يف حق ذي احلق.

ما ُيستفاد من احلديث:
رشف احلياء، فإنه ما من نبي إال وقد حث عليه، ومل ينسخ فيام نسخ من   1

رشائع األنبياء.

أن احلياء هو الذي يكف اإلنسان ويردعه عن مواقعة السوء.  2
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كثــرة طــرق اخليــر

عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل : »ُكلُّ ُسَ�َمى 

ْمُس، َتْعِدُل َبْيَ اْثَنْيِ َصَدَقٌة،  ِمَن النمَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة ُكلمَّ َيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشمَّ

َوُتِعُي الرمَُّجَل يِف َدابمَِّتِه َفَتْحِمُلُه َعَلْيَها َأْو َتْرَفُع َلُه َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َوالَكِلَمُة 

َعِن  اأَلَذى  َومُتِيُط  َ�ِة َصَدَقٌة،  ِإىَل الصمَّ ِشيَها  ُخْطَوٍة مَتْ َوِبُكلِّ  يَِّبُة َصَدَقٌة،  الطمَّ

ِريِق َصَدَقٌة«. رواه البخاري ومسلم. الطمَّ

املفــــردات:

س�مى:  َمفِصل، ومفاصل اإلنسان ثالثامئة وستون.

صدقة: أي: يف مقابلة ما أنعم اهلل به عليه يف تلك السالميات.

ي. متيط: ُتنحِّ

األذى: ما يؤذي املارة: من قذر ونجس وحجر وشوك، ونحو ذلك.

ما ُيستفاد من احلديث:

أن تركيب عظام اآلدمي وسالمياهتا من أعظم نعم اهلل E عليه،   1

فيحتاج كل عظم منها إىل تصدق عنه بخصوصه ليتم شكر تلك النعمة.
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املداومة عىل النوافل كل يوم، وأن العبادة إذا وقعت يف يوم ال يغني عن   2
يوم آخر، فال يقول القائل مثاًل: قد فعلت أمس فأجزأ عني اليوم؛ لقوله 

: »كل يوم تطلع فيه الشمس«.

أن الصدقة ال تنحرص يف املال.  3
فضل اإلصالح بني الناس.  4

احلث عىل حضور اجلامعات، وامليش إليها، وعامرة املساجد بذلك.  5
الرتغيب يف إماطة األذى.  6

.E أن قليل اخلري حيصل به كثري األجر بفضل اهلل  7
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بيــان البر واإلثــم

اس بن سمعان I عن النبي  قال: »الِبُّ ُحْسُن  عن النوَّ

ِلَع َعَلْيِه النمَّاُس«. رواه مسلم. اخُلُلِق، َواإِلْثُم َما َحاَك يِف َنْفِسَك َوَكِرْهَت َأْن َيطمَّ

وعن وابصة بن معبد I قال: أتيُت رسوَل اهلل ، فقال: 
»ِجْئَت َتْسَأُل َعِن الِبِّ؟« قلُت: نعْم، فقال: »اْسَتْفِت َقْلَبَك، الِبُّ َما اْطَمَأنمَّْت 
ْدِر،  ِإَلْيِه النمَّْفُس َواْطَمَأنمَّ ِإَلْيِه الَقْلُب، َواإِلْثُم َما َحاَك يِف النمَّْفِس َوَتَردمََّد يِف الصمَّ

َوِإْن َأْفَتاَك النمَّاُس َوَأْفَتْوَك«. رواه أمحد.

املفــــردات:
الب: ما اقتضاه الشع وجوًبا أو ندًبا.

حاك يف صدرك: اختلج وتردد. واإلثم: الذنب.   

ما ُيستفاد من احلديث:
ضابط الرب واإلثم.  1

الرتغيب يف حسن اخللق.  2
بل يعرف احلق  البصري،  املؤمن  أمرمها عىل  يلتبس  أن احلق والباطل ال   3

بالنور الذي يف قلبه، وينفر عن الباطل فينكره.
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الزهـــــد

النبي  إىل  رج��ٌل  جاء  ق��ال:   I الساعدي  سعد  بن  سهل  عن 

اهللُ  َأَحبَّنِي  َعِمْلُتُه  إذا  َعَمٍل  عىل  ُدلَّني  اهلل!  رسوَل  يا  فقال:   ،

النمَّاِس  ِعْنَد  ِفيَما  َواْزَهــدْ  اهلُل،  بمََّك  ْنَيا حُيِ الدُّ يِف  النَّاُس، فقال: »اْزَهْد  َوَأَحبَّنِي 

بمََّك النمَّاُس«. رواه ابن ماجه. حُيِ

املفردات:
دلن: أرشدين.

ازهد يف الدنيا: اقترص عىل قدر الرضورة منها.

ما ُيستفاد من احلديث:
أن الزهد يف الدنيا من أسباب حمبة اهلل تعاىل لعبده، وحمبة الناس له.  1

أنه ال بأس بالسعي فيام تكتسب به حمبة العباد، ما ليس بمحرم، بل هو   2
مندوب إليه، كام يدل عليه األمر بإفشاء السالم.
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تغيير املنكـــرات

  اهلل  رسول  سمعت  قال:   I اخلدري  سعيد  أيب  عن 

ُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْ َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْ  ْ يقول: »َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ

َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلمَياِن«. رواه مسلم.

املفردات:
رأى: علم.

منكًرا: شيًئا قبحه الشع فعاًل وقواًل.

فليغريه: فليزله.

أضعف اإلميان: أقله ثمرة.

ما ُيستفاد من احلديث:
الوعظ ملن متكنه  املنكر بكل ما أمكنه ما ذكر، فال يكفي  وجوب تغيري   1

إزالته بيده، وال القلب ملن متكنه إزالته باللسان.

قال  وهلذا  منه؛  اإليامن  ذهاب  عىل  دليل  بالقلب  املنكر  إنكار  عدم  أن   2
ابن مسعود I: »هلك من مل يعرف بقلبه املعروف واملنكر«.
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املسلمـــون إخـــوة

اَسُدوا،   عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل : »َل َتَ

َبْعٍض،  َبْيِع  َعَلى  َبْعُضُكْم  َيِبْع  َوَل  َتَداَبُروا،  َوَل  َتَباَغُضوا،  َوَل  َتَناَجُشوا،  َوَل 
ُذُلُه، َوَل َيْكِذُبُه،  َوُكوُنوا ِعَباَد اهلِل ِإْخَواًنا، امُلْسِلُم َأُخو امُلْسِلِم، َل َيْظِلُمُه َوَل َيْ

مرات،  ثالث  صدره  إىل    ويشري  َهاُهَنا«،  التمَّْقَوى  ــُرُه،  ــقِ حَيْ َوَل 

ِقَر َأَخاُه امُلْسِلَم، ُكلُّ امُلْسِلِم َعَلى امُلْسِلِم َحَراٌم: َدُمُه َوَماُلُه  ْسِب اْمِرٍئ َأْن حَيْ »ِبَ

َوِعْرُضُه«. رواه مسلم.

املفـــردات:
ليخدع  رشاءها؛  يريد  ال  سلعة  ثمن  يف  بعضكم  يزد  ال  تناجشوا:  ول 

بذلك غريه من يرغب فيها.
ول تباغضوا: ال تتعاطوا أسباب التباغض.

ول تدابروا: ال يعط أحد منكم أخاه دبره حني يلقاه مقاطعة له.

ول يبع بعضكم على بيع بعض: بأن يقول ملن اشرتى سلعة يف مدة اخليار: 

أو  بثمنه،  أبيعك مثله بأرخص منه ثمنه، أو أجود منه  البيع، وأنا  افسخ هذا 
يكون املتبايعان قد تقرر الثمن بينهام وتراضيا، ومل يبق إال العقد فيزيد عليه، أو 

يعطيه بأنقص، وهذا بعد استقرار الثمن، أما قبل الرضا فليس بحرام.
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ل يظلمه: ال يدخل عليه رضًرا يف نفسه، أو دينه، أو عرضه، أو ماله بغري 

إذن رشعي.

ول يذله: ال يرتك نرصته املشوعة.

ول يكذبه: ال خيربه بأمر خالف الواقع.

ول حيقره: ال يستصغر شأنه ويضع من قدره.

بسب امرئ من الشر: يكفيه من الش.

عرضه: العرض موضع املدح والذم من اإلنسان.

ما ُيستفاد من احلديث:
حتريم احلسد، والتباغض، والتدابر، وبيع املسلم عىل بيع أخيه.  1

النهي عن أذية املسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل.  2
النهي عن األهواء املضلة؛ ألهنا توجب التباغض.  3

ومراقبته،  وخشيته  اهلل،  عظمة  من  القلب  يف  ما  التقوى  عمدة  أن   4
وال اعتبار بمجرد األعامل الصاحلة بدون ذلك.

حتريم دماء املسلمني، وأمواهلم، وأعراضهم.  5
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مسائــل اإلميـــان





]الدرس األول[

ُيسأل املرء يف قربه عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه ، كام ورد 

يف حديث الرباء بن عازب ، وليس املقصوُد أن يعرف ذلك باللساِن 

املقصود  وإنام  الناُس،  يقول  ما  مثل  أقوُل  كنُت  يقول:  املنافَق  فإنَّ  فحسُب؛ 

معرفُتها بالتفصيِل الالئِق هبا، مع اإليامِن هبا والعمل بمقتضاها.

 يف جنازة رُجٍل من  النبّي  I: )خرجنا مع  قال الرباء 

األنصار، فانتَهْينا إىل القرب ومّلا ُيلَحْد، فجلس رسوُل اهلل  مستقبَل 

القبلة، وجلسنا حوَلُه، وكأّن عىل رؤوسنا الطري، ويف يده عوٌد ينُكت يف األرض، 

امء، وينظُر إىل األرض، وجعل يرفُع برَصُه وخَيِفُضه، ثالًثا،  فجعل ينُظر إىل السَّ

»الّلُهّم  قال:  ثم  ثالًثا،  أو  مّرتني،  القب«،  عذاب  من  باهلل  »استعيذوا  فقال: 

إني أعوُذ بك من عذاب القب«، ثالًثا، ثم قال: »إّن العبَد املؤمن إذا كان يف 

ِبيُض  السماء،  إليه م�ئكٌة من  نَزل  اآلخرة  وإقباٍل من  نيا،  الدُّ انقطاٍع من 

الُوجوه، كأّن ُوجوَهُهم الّشمس، معهم كَفٌن من أكفان اجلنة، وَحُنوٌط من 

 ،S يُء َمَلُك املوت َحُنوِط اجلنة، حتى َيِلُسوا منه َمدمَّ الَبَصِر، ثم َيِ

حّتى يِلَس عند رأِسه، فيقول: أّيُتها الّنفُس الطيِّبة )ويف رواية: املطمئنة(، 

اخُرجي إىل مغفرٍة من اهلل ورضوان، قال: فتخُرُج َتسيُل كما َتسيل القطرُة 
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قاء، فيأخُذها، )ويف رواية: حتى إذا خَرَجْت روُحه صّلى عليه كلُّ  ِمن يِف السِّ

مَلٍك بي السماء واألرض، وكلُّ مَلٍك يف السماء، وُفتحْت له أبواُب السماء، 

ليس من أهل باٍب إل وُهم َيْدُعون اهلل أن ُيعَرَج بروحه ِمن ِقَبِلهم(، فإذا أخذها 

ل َيَدُعوها يف يده طرفَة عي حتى يأُخُذوها فيجَعُلوها يف ذلك الكَفن، ويف 

ويُرج  چ[،  ڃ  ڃ  ڃ  ]ڃ    تعاىل:  قوله  فذلك  احلُنوط،  ذلك 

منها كأطَيِب نفحِة ِمْسٍك ُوجدْت على وجه األرض، قال: فَيصعدون بها ف� 

بها على مإٍل من امل�ئكة إل قالوا: ما هذا الّروُح الطيِّب؟ فيقولون:  ميرون 

حتى  الدنيا-  يف  بها  ونه  ُيَسمُّ كاُنوا  اليت  أمساِئِه  -بأحسِن  ف�ن  ابن  ف�ن 

َينتهوا بها إىل الّسماء الدنيا، فيستفتحون له، فُيفَتح هلم، فُيشيُِّعه من ُكّل 

مساٍء مقرمَّبوها، إىل السماء اليت تليها، حتى َينتهي به إىل السماء السابعة، 

]ں ڻ ڻ ڻ ڻ  : اكُتبوا كتاَب عبدي يف عليِّي،  فيقول اهلل 

أعيدوه  يقال:  ثم  عليِّي،  فُيكَتُب كتاُبه يف  ۀ    ۀ   ہ ہ ہ[، 
إىل األرض، فإّني وعدُتهم أني منها خلقُتهم، وفيها ُأعيُدهم ومنها ُأخِرُجهم 

َيسَمُع  فإنه  قال:  روُحه يف جسده،  وُتعاد  األرض،  فرُيَّد إىل  قال:  ُأخَرى،  تارًة 

النِتهار،  شديدا  مَلكاِن  فيأتيه  مدبرين،  عنه  َولمَّوا  إذا  أصحابه  َنعاِل  َخْفَق 

فيقولن  اهلل،  رّبي  فيقول:  ربُّك؟  َمن  له:  فيقولِن  وُيلسانه،  فينتهراِنه، 

له: ما ديُنك؟ فيقول: ِدين اإلس�م، فيقولن له: ما هذا الرُجُل الذي ُبعَث 
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فيكم؟ فيقول: هو رسوُل اهلل ، فيقولن له: وما عمُلك؟ فيقول: 

ْقُت، فينَتِهُره فيقول: َمن ربُّك؟ ما ديُنك؟  قرأُت كتاَب اهلل فآمنُت به، وصدمَّ

 : َمن نبيُّك؟ وهي آِخُر فتنٍة ُتعَرُض على املؤمن، فذلك حَي يقوُل اهلل

ربِّي  فيقول:  ڄ[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڤ 

اهلل، ودين اإلس�ُم، ونبيِّي مّمٌد ، فُينادي مناٍد يف السماء: أن 

باًبا إىل  صدق عبِدي، فأفِرُشوه من اجلنة، وَألِبُسوه من اجلّنة، وافَتُحوا له 

َرْوِحها وِطيِبها، وُيفَسُح له يف قبه َمدمَّ بَصِره، قال:  اجلنة، قال: فيأِتيه من 

ويأتيه )ويف رواية: َيمُثُل له( رجٌل حَسُن الوجه، حَسُن الّثياب، َطيِّب الرِّيح، 

فيقول: أبِشْر بالذي يُسرُّك، أبِشْر برضوان من اهلل، وجّنات فيها نعيٌم مقيم، 

َرك اهلل برٍي، َمن أنت؟  هذا يوُمك الذي كنَت ُتوعد، فيقول له: وأنَت فبشمَّ

فوجُهك الوجه َييُء باخلري، فيقول: أنا عَمُلك الصاحل، فواهلل ما علمُتك 

خرًيا،  اهلل  فجزاك  اهلل،  معصية  يف  َبطيًئا  اهلل،  إطاعة  يف  سريًعا  كنَت  إلمَّ 

ثم ُيفَتح له باٌب من اجلنة، وباٌب من النار، فُيقال: هذا منزُلك لو عصيَت، 

الساعة،  قياَم  ْل  قال: ربِّ عجِّ رأى ما يف اجلنة  فإذا  به هذا،  أبَدَلَك اهلل  اهلل، 

كيما َأرِجع إىل أهلي ومالي، فُيقال له: اسُكْن، قال: وإّن العبَد الكافَر )ويف 

رواية: الفاجر( إذا كان يف انقطاٍع من الدنيا وإقباٍل من اآلِخرة نزَل إليه من 
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السماء م�ئكة، غ�ٌظ شداد، ُسوُد الوجوه، معهم امُلُسوح من الّنار، فيجِلُسون 

منه َمدمَّ الَبَصِر، ثم ييُء مَلُك املوت حتى َيلس عند رأِسِه، فيقوُل: أيمَُّتها 

النفُس اخلبيثُة، اخُرجي إىل َسَخٍط من اهلل وَغَضب، قال: فَتفرمَُّق يف جسده 

فتقطع  امَلبُلول،  وف  الصُّ من  َعب  الشُّ الكثرُي  وُد  فُّ السمَّ ُينتَزُع  كما  فينتِزُعها 

معها الُعروق والَعَصب، فيلَعُنه كلُّ مَلٍك بي السماء واألرض، وكلُّ مَلٍك يف 

السماء، وُتغَلُق أبواُب الّسماء، ليس من أْهل باٍب إل وهم يدُعون اهلَل أل تعُرَج 

روُحه ِمن ِقَبِلهم، فيأخُذها، فإذا أخَذها ل يَدُعوها يف يده طرفَة عٍي حتى 

ريِح جيفٍة ُوجدت على وجه  امُلُسوح، وَيُرج منها كأنَتِ  تلك  َيعلوها يف 

األرض، فَيصَعُدون بها، ف� مُيرُّون بها على مإٍل من امل�ئكة إل قالوا: ما هذا 

الروُح اخلبيث؟ فيقولون: ف�ُن ابن ف�ن - بأقبِح أمسائه اليت كان ُيسّمى 

بها يف الدنيا - حتى ُينتَهى به إىل السماء الدنيا فُيستفتح له، ف� ُيفَتح له، 

ثم قرأ رسوُل اهلل : ]گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ 

ي، يف األرض  ڱ ڱ ں ں[، فيقول اهلل : اكُتبوا كتاَبه يف ِسجِّ
فلى، ثم يقال: َأِعيدوا عبدي إىل األرض فإني وعدُتهم أني منها خلقُتهم،  السُّ

وفيها ُأعيدهم، ومنها ُأخرجهم تارة أخرى، فُتطَرُح ُروُحه من السماء طرًحا 

حتى تَقع يف جسده، ثم قرأ ]پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

فإنه  قال:  جسده،  يف  روُحه  فُتعاد   ،] ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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النِتهار،  شديدا  مَلكاِن  ويأتيه  عنه،  َولمَّوا  إذا  أصحاِبه  ِنعال  َخْفَق  َليسَمُع 

فينَتِهراِنه، ويلسانه، فيقولِن له: َمن ربُّك؟ فيقول: هاه هاه ل أدري، فيقول 

الرجل  أدري، فيقولن: فما تقول يف هذا  له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه ل 

الذي ُبعث فيكم؟ ف� َيهتدي لمسه، فيقال: ممد! فيقول هاه هاه ل أدري، 

مسعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: ل دريت، ول تلوت، فينادي ُمناٍد من 

فيأتيه  النار،  إىل  باًبا  له  وافتحوا  النار،  له من  فافِرشوا  أن كذب،  السماء 

ومها، وُيَضيمَُّق عليه قُبه حتى َتتلف فيه أض�ُعه، ويأتيه  من َحرِّها ومَسُ

)ويف رواية: وَيمُثُل له( رجٌل قبيح الوجه، قبيُح الثياب، ُمنِتُ الّريح، فيقول: 

أبِشْر بالذي َيُسوؤك، هذا يوُمك الذي كنَت ُتوَعد، فيقول: وأنت فبشرك اهلل 

أنا عَمُلك اخلبيث؟  الوجُه ييُء بالشرِّ؟ فيقول:  بالشرِّ َمن أنت؟ فوجُهك 

فو اهلل ما علمتك إل كنَت بطيًئا عن طاعة اهلل، سريًعا إىل معصية اهلل، 

فجزاك اهلل شرًّا،، ثم ُيقيمَُّض له أعمى أصمُّ أبكُم يف يده ِمْرَزَبٌة لو ُضرب بها 

جبٌل كان تراًبا، فَيضِرُبه ضربًة حتى يصرَي بها تراًبا، ثم ُيعيده اهلل كما 

كان، فَيضِربه ضربًة أخرى، فيصيح صيحًة يسمُعه كلُّ شيٍء إل الثقلي، 

ثم ُيفتح له باٌب من النار، ومُيهمَّد من ُفُرش النار، فيقول: ربِّ ل ُتِقم الساعة«.

أخرجه اإلماُم أمحد وأبو داود وغريمها.
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]الدرس الثاني[

السؤال األول: َمن ربُّك؟ 

مجيع  رّبى  وإهله،  ومالكه  وخالقه  يشٍء  كل  رّب  فهو  سبحانه  اهلل  ربنا 

العاملني بنعمه، وهو املعبود ال معبود بحق سواه، نعرف ربنا بآياته وخملوقاتِه، 

وِمن آياته الليُل، والنهار، والشمس، والقمر، ومن خملوقاتِه السمواُت السبع 

واألَرُضون السبُع وَمن فيهّن، وما َبينهام.

]الدرس الثالث[

توحيد الربوبية هو اإلقرار بأن اهلل تعاىل هو اخلالق املالك املدبِّر وحده، 

واإلقراُر هبذا التوحيد وحده ال ُيدخل يف اإلسالم، بل ال يصح إسالم أحد إال 

بتوحيد اإلهلية الذي من أجله ُبعثت الرسل وأنزلت الكتب. 

]الدرس الرابع[

الربوبية إنعاٌم من اهلل تعاىل عىل عباده والتأّلُه حق له عليهم، فمن عدل 

باهلل غريه فقد أرشك يف تأهله ولو وّحد اهلل يف ربوبّيته، فاهلل تعاىل بيده األمُر كله، 

وله احلكم كله، وإليه يرجع األمر كله. ومباينة الشك تكون بإفراد اهلل سبحانه 

ا.  وليًّا وحَكاًم وربًّ
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]الدرس اخلامس[

هم، وكامُل ُقواهم،  رعاية اهلل خللقه ال تنقطع أبًدا، يرعاهم بام يكون به نموُّ

وبام يوحيه إىل أنبيائه املصطَفني ما تكمل به فَِطُرهم بالعلم والعمل؛ فليس لغري 

َم عليهم معاملة أو حُيِلَّها. َع للنَّاِس عبادًة، وال َأن حُيرِّ ربِّ النَّاِس أن ُيَشِّ

]الدرس السادس[

ما  لكلِّ  اسٌم جامٌع  والعبادُة هي  لعبادته سبحانه،  اجلن واإلنس  اهلل  خلق 

به  اهلل  أمر  ما  وأعَظُم  والباطنة.  الظاهرة  واألعامِل  األقوال  من  وَيرضاه  اهلل  حُيبُّه 

التوحيُد، وهو إفراُد اهلل بالعبادة. وأعظُم ما هنى عنه الشك، وهو عبادة غرِيه معه. 

]الدرس السابع[

معنى ال إله إال اهلل: ال َمعُبوَد بحقٍّ إال اهلل، ال إله إال اهلل: تنفي عبادة غري 

ُملِكه.  له رشيٌك يف  ليس  أنه  له، كام  العبادَة هلل وحَدُه ال رشيك  وتثبت  اهلل، 

ُل، والرغبة، واخلشوع،  وِمن أنواع العبادة الدعاُء، واخلوف، والرجاء، والتوكُّ

بح، والنذر، وغري ذلك.  واإلنابة، واالستعاذة، واالستغاثة، والذَّ

]الدرس الثامن[

من أحّب غري اهلل وخافه ورجاه وذّل له كام حيّب اهلل وخيافه ويرجوه فقد 

إليه،  أحبَّ  اهلل  غرُي  كان  بمن  فكيف  اهلل،  يغفره  ال  الذي  َك  الشِّ باهلل  أرشك 
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وأخوَف عنده، وهو يف مرضاته وتنفيذ أحكامه املخالفة حلكم اهلل أشدُّ سعًيا 

منه يف مرضاة اهلل؟!.

]الدرس التاسع[ 

افرتض اهلل عىل مجيع العباِد الُكْفَر بالطاغوت واإليامن باهلل، والطاغوُت 

ُه من معبوٍد أو متبوٍع أو ُمطاع. والطواغيُت كثريون،  كلُّ ما جَتاَوز به العبُد حدَّ

ورؤوُسهم مخسٌة: إبليُس لعنَُه اهلل، وَمن ُعبد وهو راٍض، وَمن دعا الناس إىل 

عبادِة نفِسه، وَمن ادَّعى شيًئا من علم الغيب، وَمن َحَكم بَغرِي ما أنزل اهلل.

]الدرس العاشر[

السؤال الثاني: ما ديُنك؟ 

الدين عند اهلل هو اإلسالم، وال يقبل اهلل من أحد دينًا سواه، فمن زعم غري 

بالطاعة،  له  واالنقياُد  بالتوحيد،  هلل  االستسالُم  هو:  واإلسالم  كفر،  فقد  ذلك 

والرباءُة من الشك وأهله. وهو ثالُث مراتب: اإلسالم، واإليامن، واإلحسان، 

وكلُّ مرتبة هلا أركان.

]الدرس احلادي عشر[

اهلل  رسوُل  حمّمًدا  وأّن  اهلل  إال  اله  ال  أن  شهادُة  مخسٌة:  اإلسالم   أركاُن 

وحجُّ  رمضان،  وص��وُم  الزكاة،  وإيتاُء  الصالة،  وإق��اُم   ، 
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فيام   طاعُته  اهلل  أّن حممًدا رسول  بيت اهلل احلرام. ومعنى شهادِة 

َأَمر، وتصديُقه فيام أخرب، واجتناُب ما هنى عنه، وأال ُيعَبَد اهللُ إال بام رَشع.

]الدرس الثاني عشر[

ومن معنى شهادة أن حممًدا رسول اهلل معرفة أنه عبد اهلل ورسوله، مل يكن 

مَلًكا من مالئكة السامء وال مِلًكا من ملوك األرض، بل كان بًشا اختاره اهلل 

وفضله بالرسالة، وهو خاتم األنبياء. وما دل عىل صفته وثبتت به رسالته هو 

القرآن الكريم.

]الدرس الثالث عشر[

واليوِم  وُرسِله،  وكُتبِه،  ومالئكتِه،  باهلل،  تؤمن  أن  سّتٌة:  اإليامن  أركاُن 

ه. واإلحساُن ركٌن واحد، وهو أن َتعُبد اهلل  اآلخر، وتؤِمَن بالقَدر خرِيه ورشِّ

كأّنك تراه، فإن مل تكن تراه فإّنه يراك. 

]الدرس الرابع عشر[

املالئكة عباد مكرمون من خلق اهلل ومنهم من ينزل بالوحي عىل األنبياء، 

الناس فيام اختلفوا فيه،  التي أنزهلا اهلل عىل رسله ليحكموا بني  والكتب هي 

وكلها منسوخة بالقرآن. واليوم اآلخر هو يوم بعث اخللق ملجازاهتم بأعامهلم.
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]الدرس اخلامس عشر[

أوثق عرى اإليامن احلبُّ يف اهلل والُبغُض يف اهلل، واملؤمن جتب مواالته 

وإن ظلمك والكافر جتب معاداته وإن أحسن إليك، وكل مواالة عىل غري هذا 

األصل كالقومية أو اجلنسية فهي مضادة حلكم اهلل يف خلقه.

]الدرس السادس عشر[

السؤال الثالث: َمن نبيُّك؟

 ، هو حمّمُد بُن عبِد اهلل بِن عبد املّطِلب بِن هاشم العريب القريش

بلده مكة، وهاجر إىل املدينة وهبا تويف وعمره ثالٌث وستُّون سنة، منها أربُعون 

قبَل النبّوة. أرسله اهلل تعاىل رمحة للعاملني، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح 

األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده. 

]الدرس السابع عشر[

كان النبي  من أمجل الناس، َربعًة ليس بالطويل وال القصري، 

ر الوجه واسع اجلبني، َرِجل الشعر، كث اللحية متأل صدره،  أزهر اللون مدوَّ

عظيم املنكبني، من رآه بديًة هابه، ومن خالطه معرفًة أحبَّه. 
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]الدرس الثامن عشر[

 ديُن اإلسالِم باٍق، وال خرَي إال دّل النبيُّ  األمَة عليه، وال رّش 

ويرضاه،  اهلل  حيبُّه  ما  التوحيُد ومجيُع  عليه  دهلا  الذي  واخلرُي  منه،  رها  إال حذَّ

رها منه الشُك ومجيُع ما َيكرُهه اهلل ويأباه. والشُّ الذي حذَّ

]الدرس التاسع عشر[

يف  اجلهاُد  َسناِمه  وُذروة  الصالة،  وعموُده  اإلس��الم،  األم��ِر   رأُس 

مسلم.  كل  عىل  فريضة  العلم  وطلب  األنبياء.  ورثة  والعلامُء  اهلل.   سبيل 

ونسأل اهلل تعاىل أن يثبتنا عىل اإليامن وخيتم لنا به ويعصمنا من األهواء.
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الفقــــه 
)من كتاب أخصر املختصرات(





آداب قبل الشروع في دروس الفقه

فْرَض  به  ُيصِلُح  إيامنِه، ثم معرفُة ما  املكلَِّف َتصحيُح  جَيُِب عىل  ما  أّوُل 

يام. وجَيُِب عليه أن حُيافَِظ عىل ُحُدوِد  َعينِه، كأحكاِم الّصالة، والّطهارة، والصِّ

عليه،  َيسَخَط  أن  قبَل  ُسبحانه  اهلل  إىل  وَيُتوَب  وهَنِْيه،  أْمِره  عنَد  وَيِقَف  اهلل، 

ورُشوُط التوبِة النّدُم عىل ما فات، والنّيُة أن ال َيُعوَد إىل َذْنٍب فيام َبِقَي عليه ِمن 

َر  ُعُمِره، وأن َيرُتَك املعصيَة يف ساعتها إن كان متلبِّسا هبا، وال حَيِلُّ له أن ُيؤخِّ

الّتوبَة، وال َيُقوَل حتى َيِدَيني اهلل؛ فإّنه من عالماِت الّشقاِء واخِلْذالِن وَطْمِس 

البصرية.

وَأيامِن  القبيح،  والكالِم  واملنكِر  الفحشاِء  ِمن  لسانِه  حفُظ  عليه  وجيُب 

الّطالق، وانتِهاِر املسلِم وإهانتِه، وَسبِّه وخَتويِفه يف َغرِي حقٍّ رشعّي.

إىل  َينُظَر  أن  له  حَيِلُّ  وال  احلرام،  إىل  النَّظِر  عِن  ه  برَصِ حْفُظ  عليه  وجيُب 

ُمسِلٍم بنَْظرٍة ُتؤِذيه إاّل أن يكون فاسًقا فَيِجُب ِهْجراُنه.

وُيبِغَض  هلل،  حُيِبَّ  وأن  استطاع،  ما  جوارِحه  مجيِع  حفُظ  عليه  وجيُب 

وحَيُرُم  املنكر،  عن  وَينَهى  باملعروِف  وَيأُمَر  له،  وَيغَضَب  له،  وَيرَض  َلُه، 

معة،  والسُّ ياء،  والرِّ والُعْجب،  والِكرْب،  والنِّميمة،  والِغيبُة،  الَكِذُب،  عليه 

والعَبث،  والّلْمز،  واهلْمز،  الغري،  عىل  الفضِل  ورؤيُة  والُبْغض،  واحلَسد، 
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ُذ بَكالِمها، وأكُل أمواِل النّاِس  نا، والنَّظُر إىل األجنبيَّة، والّتلذُّ ْخِرَية، والزِّ والسُّ

أوقاهتا.  الصالة عن  وتأخرُي  ين،  بالدِّ أو  بالشفاعة  واألْكُل  َنْفس،  طِيِب   بغري 

وال حَيِلُّ له ُصحبُة فاسق، وال مالسُته لغرِي رضورة، وال َيطُلُب رضا املخلوقني 

]ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  بُسْخِط اخلالق، قال اهللُ سبحانه: 

O: »ل طاعَة ملخلوٍق يف معصيِة اخلالق«،  ڀ[، وقال 

وَيقَتِدَي  الُعلامَء  وَيسَأَل  فيه،  اهلل  ُحكَم  َيعَلَم  حتى  فِْعاًل  َيفعَل  أن  له  حَيِلُّ  وال 

رون من  باملتَّبِعنَي لُسنِّة حمّمد ، اّلذين َيُدلُّون عىل طاعة اهلل، وحُيذِّ

املفِلُسون الذين ضاعْت أعامُرهم  َرِضَيُه  الّشيطان، وال َيرَض لنفِسه ما  باِع  اتِّ

هَتم ويا ُطوَل ُبكاِئهم يوَم القيامة، نسأُل اهللَ أن  يف غرِي طاعِة اهلل تعاىل، فيا َحْسَ

. ٍد باع ُسنِّة نبيِّنا وحبيبِنا وسيِّدنا حممَّ َقنا التِّ ُيوفِّ
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ُل ْرُس األوَّ الدَّ
َهاَرِة  كتاُب الطمَّ

 ٍ ُل َطهوٌر وهو: الباقي عىل ِخْلقتِه؛ ومنه: َمكروٌه كُمتغريِّ املياُه ثالثٌة: األوَّ

ٌم ال َيرفُع احلََدَث وُيزيُل اخلََبَث، وهو: املغصوُب، وغرُي بئِر  بَغرِي ماِزٍج، وحمرَّ

وهو:  اخلََبَث،  ُيزيُل  وال  احلََدَث  َيرفُع  ال  طاهٌر  الثَّاين:  َثموَد.  آباِر  من  النَّاقِة 

َنِجٌس  الثَّالُث:  َحَدٍث.  رفِع  يف  مستعَمٌل  يسرٌي  ومنه:  طاهٍر؛  بمامِزٍج   ُ املتغريِّ

َ بنجاسٍة يف غرِي حَمَلِّ تطهرٍي،  حَيرُم استعامُله مطَلًقا إالَّ لرضورٍة، وهو: ما تغريَّ

أو القاها يف غرِيه وهو يسرٌي.

اكِد. والكثرُي ُقلَّتاِن، ومها مائُة ِرْطٍل وسبعُة أرطاٍل وُسبُع   واجلاري كالرَّ

، واليسرُي ما دوهنام. َمشقيِّ ِرْطٍل بالدِّ

اني رُس الثَّ الدَّ

أو  ًة،  فضَّ أو  َذهًبا،  يكوَن:  أْن  إلَّ  واستعامُله  اُذه  اتخِّ ُيباُح  طاهٍر  إناٍء  كلُّ 

ٍة حلاجٍة. وما مل ُتعلْم نجاسُته  ُتباُح َضبٌَّة يسريٌة من فضَّ ُمَضبًَّبا بأحِدمها. لكْن 

اٍر وثياهِبم طاهٌر. من آنيِة كفَّ

ونحَوه،  َشعًرا  إالَّ  نجسٌة  أجزائها  وكلُّ  بِدباٍغ،  َمْيتٍة  ِجلُد  َيطهُر  ول 

واملنفِصُل من حيٍّ كَمْيتتِه.
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الُث رُس الثَّ الدَّ

ِث. يَح، والطَّاهَر، وغرَي امللوِّ : الرِّ والستنجاُء واجٌب من كلِّ خارٍج إالَّ

: عند دخوِل َخالٍء قوُل: »باسِم اهلِل، اللمَّهممَّ إنِّي أعوُذ بك من اخُلبِث  وُسنَّ

َأذَهَب عنِّ األذى  واخلبائِث«، وبعد خروٍج منه: »ُغفراَنك، احلمُد هلِل المَّذي 

واعتامُده  دخواًل،  اليسى  رجِله  وتقديُم  وانتِعاٌل،  رأٍس،  وتغطيُة  وعافاني«، 

عليها جالًسا، واليمنى خروًجا عكُس مسجٍد وَنعٍل ونحِومها، وُبعٌد يف فضاٍء، 

َكِر بالَيِد اليسى إذا انَقَطَع البوُل من أصِله  وَطلُب مكاٍن ِرْخٍو لَبوٍل، ومسُح الذَّ

ه ثالًثا. إىل رأِسه ثالًثا، وَنرْتُ

ابُع رُس الرَّ الدَّ

بال حاجٍة، ورفُع  فيه  تعاىل، وكالٌم  اهللِ  ِذكُر  فيه  بام  َخالٍء  وُكِرَه: دخوُل 

ثوٍب قبَل ُدُنوٍّ من األرِض، وبوٌل يف َشقٍّ ونحِوه، وَمسُّ َفرٍج بيمنٍي بال حاجٍة، 

يِن. وَحُرَم: استقباُل ِقبلٍة واستدباُرها يف غرِي بنياٍن، وُلْبٌث فوَق  َ واستقباُل النَّريِّ

احلاجِة، وبوٌل يف طريٍق مسلوٍك ونحِوه، وحتَت شجرٍة ُمثِمرٍة َثمًرا مقصوًدا.

وُسنَّ استجامٌر ثمَّ استنجاٌء بامٍء، وجيوُز االقتصاُر عىل أحِدمها لكنَّ املاَء 

وَحُرَم:  ُمنٍْق.  يابٍس،  مباٍح،  بطاهٍر،   : إلَّ استجامٌر  يصحُّ  ول  حينئٍذ.  أفضُل 
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ي  َط له: عدُم تعدِّ بَرْوٍث، وَعظٍم، وطعاٍم، وذي ُحْرمٍة، ومتَِّصٍل بحيواٍن. وُشِ

خارٍج موضَع العادِة، وثالُث َمَسحاٍت ُمنْقيٍة فأكثُر.

رُس اخلامُس الدَّ

ُد  وَيتأكَّ فُيكره.  واِل  الزَّ بعد  لصائٍم  إالَّ  وقٍت،  كلَّ  بالُعوِد  واُك  السِّ ُيسنُّ 

: َبداءٌة باأليمِن فيه، ويف ُطْهٍر،  ِ فٍم ونحِوه. وُسنَّ عند: صالٍة ونحِوها، وَتغريُّ

هاٌن ِغبًّا، واكتِحاٌل يف كلِّ عنٍي ثالًثا، وَنظٌر يف ِمرآٍة، وَتطيٌُّب،  وشأنِه كلِّه، وادِّ

وَنتُف  َقَزٌع،  وُكِرَه:  إْبٍط.  وَنتُف  ُظفٍر،  وتقليُم  شاِرٍب،  وَحفُّ  واستحداٌد، 

ِر،  . وجيُب ِختاُن ذكٍر وأنثى ُبَعيَد بلوٍغ مع أْمِن الرضَّ َشيٍب، وَثقُب ُأُذِن صبيٍّ

وُيَسنُّ َقبله، وُيكرُه: سابَع ِوالدتِه، ومنها إليه.

ادُس رُس السَّ الدَّ

وَغسُل  واستنشاٍق،  مضمضٍة  مع  الوجِه  َغسُل  ستٌَّة:  الُوضوِء  ُفروُض 

أِس مع األذَننِي، وترتيٌب، ومواالٌة. والنخِّيَُّة  جَلنِي، ومسُح مجيِع الرَّ اليَديِن، والرِّ

شٌط لكلخِّ طهارٍة شعيٍَّة غرِي: إزالِة َخَبٍث، وُغسِل كتابيٍَّة حِللِّ َوطٍء، ومسِلمٍة 

ٍم، وَغسِل يَدْي قائٍم من نوِم  متنعٍة. والتَّسميُة واجبٌة يف: ُوضوٍء، وُغسٍل، وتيمُّ

ليٍل ناقٍض لُوضوٍء. وَتسقُط سهًوا وجهاًل.
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ومن ُسننِه: استقباُل ِقبلٍة، وِسواٌك، وَبداءٌة بَغسِل يَدْي غرِي قائٍم من نوِم 

ليٍل -وجيُب له ثالًثا َتعبًُّدا-، وبمضمضٍة فاستنشاٍق، ومبالغٌة فيهام لغرِي صائٍم، 

وختليُل شعٍر كثيٍف، واألصابِع، وثانيٌة، وثالثٌة. وُكِرَه أكثُر. وُسنَّ بعد فراِغه: 

امِء، وقوُل ما ورَد. رفُع برِصه إىل السَّ

ابُع رُس السَّ الدَّ

جيوُز املسُح عىل: ُخفٍّ ونحِوه، وِعاممِة َذَكٍر حمَنَّكٍة أو ذاِت ُذؤابٍة، ومُخُِر 

َحلِّها. وإْن  َقْدَر احلاجِة إىل  جُتاِوْز  ، وعىل َجبريٍة مل  ُمدارٍة حتت حلوِقهنَّ نساٍء 

َم مع مسِح  َر َتيمَّ جاوزْته أو َوَضَعها عىل غرِي طهارٍة لِزَم َنزُعها، فإْن خاف الرضَّ

موضوعٍة عىل طهارٍة.

وليلًة، ومسافٌر  يوًما  ُلْبٍس  بعد  َحَدٍث  بسفِره من  مقيٌم وعاٍص  ويمسُح 

سفَر قرٍص ثالثًة بلياليها. فإْن َمَسَح يف سفٍر ثمَّ أقاَم أو َعَكَس فكُمقيٍم.

بنفسه،  وثبوُته  فرٍض،  حَمَلَّ  مسوٍح  وَسرْتُ  طهارٍة،  كامِل  ُم  َتقدُّ َط:  وُشِ

ِعاممٍة،  دوائِر  أكثِر  مسُح:  وجيُب  وإباحُته.  وطهارُته،  ُعرًفا،  به  ميٍش  وإمكاُن 

متَِّت  أو  َفرٍض،  حَمَلِّ  بعُض  ظهَر  وإْن  َجبريٍة.  ومجيِع   ، ُخفٍّ َقدِم  ظاهِر  وأكثِر 

ُة: استأنَف الطَّهارَة. املدَّ
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امُن رُس الثَّ الدَّ

نواقُض الُوضوِء ثامنيٌة: خارٌج من سبيٍل مطلًقا، وخارٌج من بقيَِّة الَبَدِن 

أو  قائٍم  نوٍم من  إالَّ يسرَي  َنِجٍس غرِيمها، وزواُل عقٍل  بوٍل وغائٍط وكثرٍي  من 

ُة وكلُّ ما أوجَب ُغْساًل غرَي موٍت،  دَّ قاعٍد، وُغْسُل ميٍِّت، وأكُل حلِم إبٍل، والرِّ

وَمسُّ َفرِج آدميٍّ متَّصٍل أو َحْلقِة ُدبِره بيٍد، وملُس َذكٍر أو أنثى اآلَخَر لشهوٍة بال 

، وُظفٍر، وال هبا، وال َمن دون َسبٍع. حائٍل فيهام؛ ال لَشعٍر، وِسنٍّ

َينتِقُض ُوضوُء ملموٍس مطلًقا. وَمن َشكَّ يف طهارٍة أو َحَدٍث بنى  وال 

وعىل ُجنٍُب  وَحُرَم عىل حمِدٍث: َمسُّ مصحٍف، وصالٌة، وطواٌف.  عىل يقينِه. 

ونحِوه: ذلك، وقراءُة آيِة قرآٍن، وُلْبٌث يف مسجٍد بغرِي ُوضوٍء.

اسُع رُس التَّ الدَّ

ٍة، وانتقاُله، وتغييُب  موِجباُت الُغْسِل سبعٌة: خروُج املنيِّ من خمَرِجه بلذَّ

ُدُبٍر ولو لبهيمٍة أو ميٍِّت بال حائٍل، وإسالُم كافٍر، وموٌت،  َحَشَفٍة يف َفرٍج أو 

: جلمعٍة، وعيٍد، وكسوٍف، واستسقاٍء، وجنوٍن وإغامٍء  وحيٌض، ونِفاٌس. وُسنَّ

وَحرِمها،  َة،  مكَّ ودخوِل  وإحراٍم،  صالٍة،  لكلِّ  واستحاضٍة  فيهام،  احتالَم  ال 

ووقوٍف بعرفَة، وطواِف زيارٍة، ووداٍع، وَمبيٍت بمزدلفَة، ورمِي مجاٍر.
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 : ْت أصوَله. وُسنَّ وَتنقُض املرأُة شعرها حليٍض ونِفاٍس، ال َجنابٍة إذا َروَّ

، واغتساٌل بصاٍع. وُكِرَه إرساٌف. وإْن َنوى بالُغْسِل رْفَع احلدَثنِي،  ٌؤ بُمدٍّ توضُّ

أو احلدِث وأطلَق: ارَتفعا. وُسنَّ جُلنٍب: َغسُل فرِجه والُوضوُء ألكٍل، ورشٍب، 

ونوٍم، ومعاودِة َوْطٍء والُغسُل هلا أفضُل، وُكِرَه نوُم ُجنٍب بال ُوضوٍء.

رُس العاشُر الدَّ

أو  حلبٍس  املاَء  َعِدَم  إذا:  غباٌر.  له  مباٍح،  َطهوٍر،  برتاٍب،  ُم:  التَّيمُّ َيصحُّ 

غرِيه، أو ِخيَف باستعاملِه أو َطَلبِه رَضٌر ببدٍن أو ماٍل أو غرِيمها. وُيفَعُل عن كلِّ 

ما ُيفَعُل باملاِء سوى نجاسٍة عىل غرِي بدٍن، إذا دخَل وقُت فرٍض وُأبيَح غرُيه. 

ُم للُجرِح عند َغسِله  َم، وَيتيمَّ وإْن وجَد ماًء ال َيكفي طهارَته استعمَله ثمَّ تيمَّ

حيَح. وَطلُب املاِء فرٌض، فإْن نيَس قدرَته  إْن مل ُيمِكْن مسُحه باملاِء وَيغسُل الصَّ

َم أعاَد. عليه وتيمَّ

رُس احلادي عشَر الدَّ

ويف أصغَر: ترتيٌب، ومواالٌة  وفروُضه: مسُح وجِهه، ويَدْيه إىل ُكوَعيه، 

ُم له، وال ُيصلِّ به فرًضا إْن نوى نفاًل أو  أيًضا. ونيَُّة االستباحِة رشٌط ملا َيتيمَّ

َم  َتيمَّ إْن  ماٍء  وبوجوِد  الُوضوِء،  ومبطالِت  الوقِت،  بخروِج  وَيبطُل:  َأطلَق. 

مل  أو  اَب  والرتُّ املاَء  َعِدَم  وَمن  وقٍت خمتاٍر.  تأخرٌي آلخِر  لراجْيه  وُسنَّ  لفقِده. 
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ُيمكنْه استعامهُلام صىلَّ الفرَض فقط عىل حسِب حالِه وال إعادَة، وَيقترُص عىل 

مزىٍء وال َيقرُأ يف غرِي صالٍة إْن كاَن ُجنًبا.

اني عشَر رُس الثَّ الدَّ

باملاِء،  وأثِرها  النَّجاسِة  عنِي  بإزالِة  ونحُوها  محَّاٍم  وَأجِرنُة  أرٌض  َتطهُر: 

َغسالٍت  بسبِع  وغرُيمها  به،  بَغْمِره  وَقْيُئه  بشهوٍة  طعاًما  يأكْل  مل  غالٍم  وبوُل 

أحُدها برتاٍب ونحِوه يف نجاسِة كلٍب وخنزيٍر فقط مع زواهِلا. وال َيرضُّ بقاُء 

ا، ل:  ، وكذا َدهنُّ لوٍن أو ريٍح أو مها عجًزا. وَتطهُر: مَخرٌة انقَلبْت بنفِسها َخالًّ

ٌب نجاسًة. ُدهٌن، ومتشِّ

الَث عشَر رُس الثَّ الدَّ

وُعفَي يف غرِي مائٍع ومطعوٍم عن يسرِي دٍم نجٍس ونحِوه من حيواٍن طاهٍر، 

ال دِم سبيٍل إالَّ من حيٍض ونحِوه. وما ال َنْفَس له سائلٌة، وَقمٌل، وبراغيُث، 

وبعوٌض، ونحُوها: طاهرٌة مطلًقا.

ومائٌع مسكٌر، وما ال يؤكُل من طرٍي وهبائَم مَّا فوق اهِلرِّ ِخْلقًة، ولبٌن ومنيٌّ 

، وبيٌض وبوٌل وروٌث ونحُوها من غرِي مأكوِل اللَّحِم: نجسٌة.  من غرِي آدميٍّ

ومنه طاهرٌة كمامَّ ال دَم له سائٌل.

وُيعفى عن يسرِي طنِي شارٍع ُعرًفا إْن ُعلمْت نجاسُته، وإالَّ فطاهٌر.
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ابَع عشَر رُس الرَّ الدَّ
فصٌل يف احليِض

ل حيَض: مع مَحٍل، وال بعد مخسنَي سنًة، وال قبل مَتاِم تسٍع. وأقلُّه يوٌم 

وليلٌة، وأكثُره مخسَة عَش، وغالُبه ستٌّ أو سبٌع، وأقلُّ طهٍر بني حيضَتنِي ثالثَة 

عَش، وال حدَّ ألكثِره.

وَحُرَم عليها فعُل صالٍة وصوٍم ويلزُمها قضاُؤه، وجيُب بَوطِئها يف الفرِج 

ارًة، وُتباُح املبارَشُة فيام دوَنه. ديناٌر أو نصُفه كفَّ

رُس اخلامَس عشَر الدَّ

، فإْن مل جُياوْز دُمها أكثَره اغتسلْت  واملبتدأُة جَتلُس أقلَّه، ثمَّ َتغتسُل وتصلِّ

َر ثالًثا فهو حيٌض تقض ما وجَب فيه، وإْن َأِيسْت  أيًضا إذا انقطَع، فإن َتكرَّ

املتميَِّز إن كان وصلَح يف  فمستحاضٌة جتلُس  َيُعْد فال. وإن جاوَزه  أو مل  قبَله 

َر استحاضُتها ثمَّ غالَبه. ومستحاضٌة  هِر الثَّاين، وإالَّ أقلَّ احليِض حتَّى َتتكرَّ الشَّ

، وَعصُبه، والُوضوُء لوقِت  ُم عادهَتا، وَيلزُمها ونحَوها: َغسُل املَحلِّ معتادٌة ُتقدِّ

كلِّ صالٍة إن خرَج يشٌء، ونيَُّة االستباحِة. وَحُرَم َوطُؤها إالَّ مع خوِف زًنى.

ِة النخِّفاِس أربعوَن يوًما، والنَّقاُء زمنَه طهٌر ُيكرُه الَوطُء فيه، وهو  وأكثُر مدَّ

ٍة، وبلوٍغ. كحيٍض يِف أحكاِمه غرَي: ِعدَّ
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ادَس عشَر رُس السَّ الدَّ
�ِة كتاُب الصمَّ

تصحُّ  وال  ونفساَء،  حائًضا  إالَّ  مكلٍَّف،  مسلٍم،   : كلخِّ عىل  اخلمُس  جتُب 

َوليِّه أمُره هبا لسبٍع ورضُبه عىل ترِكها  من: منوٍن، وال صغرٍي غرِي ميٍِّز وعىل 

بنِيَّتِه، ومشتِغٍل  اجلمُع  له  مَّن   : إالَّ ورِة  الرضَّ وقِت  إىل  تأخرُيها  وحَيرُم  لعٍش. 

بشٍط هلا حَيُصُل قريًبا. وجاحُدها كافٌر.

ابَع عشَر رُس السَّ الدَّ

جاِل، األحراِر، املقيِمنَي، للخمِس  األذاُن واإلقامُة فرضا كفايٍة عىل: الرِّ

ا، من َذَكٍر، ميٍِّز، َعدٍل ولو  ًبا، متوالًيا، منويًّ : مرتَّ اِة واجلمعِة. ول يصحُّ إلَّ املؤدَّ

ظاهًرا، وبعد الوقِت لغرِي فجٍر. وُسنَّ كوُنه: صيًِّتا، أمينًا، عال�اًم بالوقِت. وَمن 

َن لأُلوىل وأقاَم لكلِّ صالٍة. مَجََع أو قىض فوائَت أذَّ

ا إالَّ يف احليعلِة فيقوُل احلوقلَة ويف  وُسنَّ ملؤذٍن وسامِعه: متابعُة قولِه رسًّ

الُة عىل النَّبيِّ S بعد فراِغه، وقوُل  التَّثويِب: »صدقَت وَبِررَت«، والصَّ

عاُء. وَحُرَم خروٌج من مسجٍد بعَده بال عذٍر أو نيَِّة رجوٍع. ما ورَد، والدُّ

109



امَن عشَر رُس الثَّ الدَّ

مْت. الِة ستٌَّة: طهارُة احلدِث، وتقدَّ ِة الصَّ شوُط صحَّ

واِل حتَّى َيتساوى منتِصٌب وَفيُؤه  ودخوُل الوقِت؛ فوقُت الظُّهِر من الزَّ

واِل، وَيليه املختاُر للعرِص حتَّى يصرَي ظلُّ كلِّ يشٍء مثَليه سوى  سوى ظلِّ الزَّ

فُق األمحُر،  ورُة إىل الغروِب، وَيليه املغرُب حتَّى َيغيَب الشَّ واِل والرضَّ ظلِّ الزَّ

ورُة إىل طلوِع فجٍر ثاٍن، وَيليه  ِل والرضَّ وَيليه املختاُر للعشاِء إىل ثلِث اللَّيِل األوَّ

وِق. الفجُر إىل الشُّ

وُتدَرُك مكتوبٌة بإحراٍم يف وقتِها، لكْن حَيرُم تأخرُيها إىل وقٍت ال يسُعها. 

نَه أو َيغلَب عىل ظنِّه دخوُله إن عجَز عن اليقنِي، وُيعيُد إن  وال يصلِّ حتَّى يتيقَّ

أخطَأ. وَمن صاَر أهاًل لوجوهِبا قبل خروِج وقتِها بتكبريٍة لزَمْته وما جُيمُع إليها 

َينَس، أو خَيَش فوَت  ْر، أو  ًبا ما مل: َيترضَّ قبلها. وجيُب فوًرا قضاُء فوائَت مرتَّ

حارضٍة، أو اختياِرها.

اسَع عشَر رُس التَّ الدَّ

بام  وُظلمٍة،  َخلوٍة  ويف  خارَجها  حتَّى  وجيُب  العورِة،  َسرُت   الثَّالُث: 

ٍة وركبٍة،  ٍة مراهقٍة وَأَمٍة مطلًقا ما بني رُسَّ ال يصُف البَشَة. وعورُة رجٍل وحرَّ
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الِة. وَمن  الصَّ إالَّ وجَهها يف  ِة عورٌة  الَفرجاِن، وكلُّ احلرَّ وابِن سبٍع إىل عٍش 

انكشَف بعُض عورتِه وَفُحَش، أو صىلَّ يف نِجٍس أو َغصٍب ثوًبا أو بقعًة: أعاد. 

ال َمن ُحبَِس يف حمَلٍّ نِجٍس أو َغصٍب ال ُيمكنُه اخلروُج منه.

ابُع: اجتناُب نجاسٍة غرِي معفوٍّ عنها يف َبدٍن، وثوٍب، وبقعٍة مع القدرِة.  الرَّ

ُيغطِّه  مل  إن  َم  وَتيمَّ جيْب،  مل  بَقلِعه  َر  وَترضَّ بنِجٍس  خاَطه  أو  عظَمه  َجرَب  وَمن 

اللَّحُم. وال تصحُّ بال عذٍر يف: مقربٍة، وخالٍء، ومحَّاٍم، وأعطاِن إبٍل، وَمزرٍة، 

وَمزبلٍة، وقارعِة طريٍق، وال يف أسطحتِها.

رُس العشروَن الدَّ

ٍل يف سفٍر  : لعاجٍز، ومتنفِّ القبلِة، وال تصحُّ بدونه إالَّ اخلامُس: استقباُل 

مباٍح. وفرُض قريٍب منها إصابُة عينِها، وبعيٍد جهُتها، وَيعمُل وجوًبا: بخرِب 

عارٌف  اجَتهَد  فِر:  السَّ يف  اشتبهْت  وإن  املسلمنَي.  وبمحاريِب  بيقنٍي،  ثقٍة 

تِها، وَقلََّد غرُيه. وإن صىلَّ بال أحِدمها مع القدرِة قىض مطلًقا. بأدلَّ

إحراٍم  لتكبريِة  مقارنُتها  وُسنَّ  معيَّنٍة،  تعينُي  فيجُب  النخِّيَُّة،  ادُس:   السَّ
َط نيَُّة إمامٍة وائتامٍم، وملؤَتمٍّ انفراٌد لعذٍر،  وال َيرضُّ تقديُمها عليها بيسرٍي. ورُشِ

وتبطُل صالُته ببطالِن صالِة إماِمه، ال عكُسه إن نوى إماٌم االنفراَد.

111



رُس احلادي والعشروَن الدَّ
�ِة باُب صفِة الصمَّ

ًرا، بسكينٍة ووقاٍر، مع قوِل ما ورَد، وقياُم إماٍم  : خروُجه إليها متطهِّ ُيَسنُّ

أكُب«  »اهلُل  فيقوُل:  �ُة«.  الصمَّ قامِت  »قْد  مقيٍم:  قوِل  عند  إليها  مقيٍم  فغرِي 

وهو قائٌم يف فرٍض، رافًعا يَديه إىل َحذِو منكَبيه، ثمَّ َيقبُض بيمناه كوَع يساه، 

تِه، وَينظُر مسِجَده يف كلِّ صالتِه، ثمَّ يقوُل: »سبحاَنك اللمَّهممَّ  وجيعُلهام حتت رُسَّ

وبمِدك، وتبارَك امُسك، وتعاىل َجدُّك، ول إلَه غرُيك«.

بًة متواليًة وفيها إحدى  الفاحتَة مرتَّ ثمَّ يقرُأ  ا،  ُيبسمُل رِسًّ ثمَّ يستعيُذ، ثمَّ 

ٍة،  عشَة تشديدًة، وإذا َفرَغ قال: »آمَي«، جَيهُر هبا: إماٌم ومأموٌم مًعا يف جهريَّ

وغرُيمها فيام جَيهُر فيه. وُيَسنُّ جهُر إماٍم بقراءِة: صبٍح، ومجعٍة، وعيٍد، وكسوٍف، 

ُ منفرٌد ونحُوه. ثمَّ َيقرُأ  واستسقاٍء، وُأوَلَيي مغرٍب وعشاٍء. وُيكَرُه ملأموٍم، وخُيريَّ

ِل، واملغرِب من قصاِره، والباقي من  بِح من طِواِل املفصَّ بعدها سورًة يف الصُّ

أوساطِه.

اني والعشروَن رُس الثَّ الدَّ

األصابِع،  جَتي  مفرَّ ركبَتيه  عىل  يضُعهام  ثمَّ  يَديه،  رافًعا  ا  ً مكربِّ يركُع  ثمَّ 

ثمَّ  الكامِل.  أدنى  وهو  ثالًثا  العظيِم«  ربِّي  »سبحاَن  ويقوُل:  ظهَره،  ي  وُيسوِّ
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يرفُع رأَسه ويَديه معه قائاًل: »مسَع اهلُل ملن حَده«، وبعَد انتصابِه: »ربمَّنا ولك 

ماِء وِملَء األرِض وِملَء ما شئَت من شيٍء بعُد«، ومأموٌم:  احلمُد ِملَء السمَّ

بعِة، فيضُع  ُ ويسجُد عىل األعضاِء السَّ »ربمَّنا ولك احلمُد« فقط يف رفِعه. ثمَّ ُيكربِّ

ومافاُة  أصابِعه،  أطراِف  عىل  كوُنه   : وُسنَّ وأنَفه،  جبهَته  ثمَّ  يَديه  ثمَّ  ركبَتيه 

عضَديه عن جنَبيه، وبطنِه عن فخَذيه، وتفِرقُة ركبَتيه. ويقوُل: »سبحاَن ربِّي 

ا، وجيلُس مفرتًشا، ويقوُل: »ربِّ  ً األعلى« ثالًثا وهو أدنى الكامِل. ثمَّ يرفُع مكربِّ

اغفْر لي« ثالًثا وهو أكمُله. ويسجُد الثَّانيَة كذلك.

الُث والعشروَن رُس الثَّ الدَّ

ا معتمًدا عىل ركبَتيه بيَديه فإْن َشقَّ فباألرِض، فيأيت بمثلِها  ً ثمَّ ينهُض مكربِّ

َذ. ثمَّ جيلُس مفرتًشا،  ِذ إن كاَن تعوَّ غرَي: النِّيَِّة، والتَّحريمِة، واالستفتاِح، والتَّعوُّ

: وضُع يَديه عىل فخَذيه، وقبُض اخِلنرِْصِ والبِنرِْصِ من يمناه وحتليُق إهباِمها  وُسنَّ

ٍد ودعاٍء عند ِذكِر »اهللِ« مطلًقا، وبسُط  مع الوسطى، وإشارُته بسبَّابتِها يف تشهُّ

�ُم عليك  يِّباُت، السمَّ لواُت والطمَّ ُد فيقوُل: »التمَّحيمَّاُت هلِل والصمَّ اليسى. ثمَّ يتشهَّ

احِلَي،  الصمَّ اهلِل  عباِد  وعلى  علينا  �ُم  السمَّ وبركاُته،  اهلِل  ورحُة  النمَّيبُّ  أيُّها 

ًدا عبُده ورسوُله«. أشهُد أن ل إلَه إلمَّ اهلُل وأشهُد أنمَّ مممَّ

113



ابُع والعشروَن رُس الرَّ الدَّ

ا  ا، مقترِصً ا، ويصلِّ الباقَي كذلك، رِسًّ ً ثمَّ ينهُض يف مغرٍب وُرباعيٍَّة مكربِّ

»اللمَّهممَّ صلِّ  يقوُل:  ثمَّ  ِل،  األوَّ ِد  بالتَّشهُّ فيأيت  ًكا،  متورِّ جيلُس  ثمَّ  الفاحتِة.  عىل 

ٍد كما صلمَّيَت على آل إبراهيَم إنمَّك حيٌد جميٌد،  ٍد وعلى آِل مممَّ على مممَّ

ٍد كما باركَت على آِل إبراهيَم إنمَّك حيٌد  ٍد وعلى آِل مممَّ وبارْك على مممَّ

جميٌد«.

َذ فيقوَل: »أعوُذ باهلِل من عذاِب جهنمََّم، ومن عذاِب القِب،  وُسنَّ أن يتعوَّ

اِل، اللمَّهممَّ إنِّي أعوُذ بك من  جمَّ ومن فتنِة احمليا واملماِت، ومن فتنِة املسيِح الدمَّ

ثمَّ عن يساِره:  يمينِه  يقوُل عن  ثمَّ  نيا.  الدُّ بأمِر  واملغَرِم«، وتبطُل بدعاٍء  املأَثِم 

ًفا وجوًبا. ًبا معرَّ �ُم عليكم ورحُة اهلِل« مرتَّ »السمَّ

رُس اخلامُس والعشروَن الدَّ

رجَليها  مسِدلًة  أو  مرتبِّعًة،  وجتلُس  نفَسها،  جتمُع  لكْن:  كرجٍل؛  وامرأٌة 

عن يمينِها وهو أفضُل.

وُكِرَه فيها: التفاٌت ونحُوه بال حاجٍة، وإقعاٌء، وافرتاُش ذراَعيه ساجًدا، 

وتائًقا  ونحَوه،  حاقنًا  وكوُنه  وتشبيُكها،  أصابَع،  وَفرقعُة   ، ٌ وخَترصُّ وعبٌث، 

عىل  ها  كفِّ ببطِن  امرأٌة  قِت  وصفَّ رجٌل،  سبََّح  يشٌء:  ناَبُه  وإذا  ونحِوه.  لطعاٍم 
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ظهِر األخرى. وُيزيُل بصاًقا ونحَوه بثوبِه، وُيباُح يف غرِي مسجٍد عن يساِره، 

وُيكَرُه أماَمه ويمينَه.

ادُس والعشروَن رُس السَّ الدَّ

كوُع،  والرُّ والفاحتُة،  والتَّحريمُة،  القياُم،  عرَش:  أربعَة  أركاِنا  ومجلُة 

جدَتنِي،  السَّ بني  واجللوُس  عنه،  واالعتداُل  جوُد،  والسُّ عنه،  واالعتداُل 

 ، النَّبيِّ  عىل  الُة  والصَّ وَجلسُته،  األخرُي،  ُد  والتَّشهُّ والطُّمأنينُة، 

التَّحريمِة، والتَّسميُع،  التَّكبرُي غرُي  وواجباُتا ثامنيٌة:  تيُب.  والتَّسليمتاِن، والرتَّ

ُد  ًة، والتَّشهُّ ًة مرَّ والتَّحميُد، وتسبيُح ركوٍع، وسجوٍد، وقول: »ربِّ اغفْر لي« مرَّ

ُل، وَجلسُته. األوَّ

ُط ال َيسقطاِن سهًوا وجهاًل،  كُن والشَّ وَط سنٌَّة، فالرُّ وما عدا ذلك والشُّ

وَيسقُط الواجُب هبام.

ابُع والعشروَن رُس السَّ الدَّ

. ال يف عمٍد. وهو واجٌب ملا  هِو: لزيادٍة، ونقٍص، وشكٍّ وُيرشُع سجوُد السَّ

ِده،  ِده، وسنٌَّة إلتياٍن بقوٍل مشوٍع يف غرِي حمَلِّه سهًوا وال َتبطُل بتعمُّ َتبطُل بتعمُّ

الِم ندًبا، إالَّ إذا سلََّم عن نقِص ركعٍة فأكثَر  ومباٌح لرتِك سنٍَّة. وحمَلُّه قبَل السَّ

أمتَّها  قريًبا  َذَكَر  فإن  بَطلْت، وسهًوا:  إمتاِمها عمًدا  قبَل  َم  ندًبا. وإن سلَّ فبعَده 

115



وسجَد، وإن َأحدَث أو قهقَه بَطلْت؛ كفعِلهام يف صلبِها. وإن نفَخ، أو انتحَب 

-ال من خشيِة اهللِ-، أو تنحنَح بال حاجٍة؛ فباَن حرفاِن: بَطلْت.

امُن والعشروَن رُس الثَّ الدَّ

وَمن ترَك ركنًا غرَي التَّحريمِة فَذَكَره: بعد رشوِعه يف قراءِة ركعٍة أخرى 

فيأيت  يعوُد  وقبله  قراءهِتا مكاهَنا،  تي رَشَع يف  الَّ منها وصارِت  املرتوُك  بَطلْت 

َل ناسًيا: لزَم  ٍد أوَّ به وبام بعده، وبعد سالٍم فكرتِك ركعٍة. وإن نَض عن تشهُّ

رجوُعه، وُكِرَه إن اسَتتمَّ قائاًم، وَحُرَم وبَطلْت إن رشَع يف القراءِة ال إن نيَس أو 

اليقنِي -وهو  جوُد لذلك مطلًقا. ويبني عىل  السُّ وَيتبُع مأموٌم، وجيُب  جِهَل. 

- َمن شكَّ يف ركٍن أو عدٍد. األقلُّ

اسُع والعشروَن رُس التَّ الدَّ

ٍع: كسوٌف، فاستسقاٌء، فرتاويُح، فِوتٌر. ووقُته من صالِة  آكُد صالِة تطوُّ

العشاِء إىل الفجِر، وأقلُّه ركعٌة، وأكثُره إحدى عشَة، َمثنى َمثنى ويوتُر بواحدٍة، 

كوِع ندًبا فيقول: »اللمَّهممَّ اهدني  وأدنى الكامِل ثالٌث بسالَمنِي. ويقنُت بعد الرُّ

فيما  لي  وبــارْك  توليَت،  فيمن  وتولمَّن  عافيَت،  فيمن  وعافن  فيمن هديَت، 

أعطيَت، وِقن شرمَّ ما قضيَت إنمَّك َتقضي ول ُيقضى عليك، إنمَّه ل َيذلُّ من 

واليَت، ول َيعزُّ من عاديَت، تباركَت ربمَّنا وتعاَليَت«. »اللمَّهممَّ إنمَّا نعوُذ برضاك 

من سخِطك، وبعفِوك من عقوبِتك، وبك منك، ل ُنصي ثناًء عليك، أنت 
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ُن مأموٌم،  كما أثنيَت على نفِسك«. ثمَّ ُيصلِّ عىل النَّبيِّ ، وُيؤمِّ

اويُح عشوَن  اعي وجَهه بيَديه مطلًقا. والرتَّ مرَي، وَيمسُح الدَّ وجَيمُع إماٌم الضَّ

ركعًة برمضاَن، ُتَسنُّ والوتُر معها مجاعًة، ووقُتها بني سنَِّة عشاٍء ووتٍر.

الثوَن رُس الثَّ الدَّ

اتبُة: ركعتاِن قبل الظُّهِر، وركعتاِن بعدها، وركعتاِن بعد املغرِب،  ثمَّ الرَّ

يِل  اللَّ صالُة  وُتَسنُّ  آكُدها.  ومها  الفجِر  قبل  وركعتاِن  العشاِء،  بعد  وركعتاِن 

ٍد، وهي أفضُل من صالِة النَّهاِر. بتأكُّ

وجيلُس  رفَع،  وإذا  سجَد  إذا   ُ وُيكربِّ ومستمٍع،  لقارىٍء  تالوٍة  وسجوُد 

ٍة، وسجوُده هلا. وعىل مأموٍم متابعُته يف  يَّ وُيسلُِّم. وُكِرَه إلماٍم: قراءهُتا يف رسِّ

ِد نَِعٍم، واندفاِع نَِقٍم. وتبُطُل به صالُة غرِي جاهٍل  غرِيها. وسجوُد شكٍر عند جتدُّ

وناٍس، وهو كسجوِد تالوٍة.

الثوَن رُس احلادي والثَّ الدَّ

مِس، ومن صالِة  وأوقاُت النَّهِي مخسٌة: من طلوِع فجٍر ثاٍن إىل طلوِع الشَّ

العرِص إىل الغروِب، وعند طلوِعها إىل ارتفاِعها َقْدَر رمٍح، وعند قياِمها حتَّى 

. فَيحُرُم ابتداُء نفٍل فيها مطلًقا، ال: قضاُء فرٍض،  تزوَل، وعند غروهِبا حتَّى َيتمَّ

وفعُل ركعَتي طواٍف، وسنَُّة فجٍر أداًء قبَلها، وصالُة جنازٍة بعد فجٍر وعرٍص.
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الثوَن اني والثَّ رُس الثَّ الدَّ

وَحُرَم  القادِريَن.  األحراِر،  جاِل،  الرِّ اِة عىل:  املؤدَّ للخمِس  اجلامعُة  جتُب 

َ قبل تسليمِة  : بإذنِه، أو عذِره، أو عدِم كراهتِه. ومن كربَّ أن ُيَؤمَّ قبل راتٍب إالَّ

إدراِكه  بشِط:  كعَة  الرَّ أدرَك  راكًعا  أدرَكه  ومن  اجلامعَة،  أدرَك  األوىل  اإلماِم 

معه  أدرَك  وما  كوِع.  للرُّ ثانيٌة  وُتَسنُّ  قائاًم  وحتريمتِه  فيه،  ه  شكِّ وعدِم  راكًعا، 

ُل عن مأموٍم: قراءًة، وسجوَد سهٍو، وتالوٍة،  هُلا. وَيتحمَّ آخُرها، وما َيقضيه أوَّ

يف:  َيقرَأ  أن  ُيَسنُّ  لكْن  بركعٍة.  ُسبَِق  إذا  َل  أوَّ ًدا  وتشهُّ قنوٍت،  ودعاَء  وُسرتًة، 

ٍة، وإذا مل يسمْعه لُبعٍد ال َطَرٍش. وُسنَّ له: التَّخفيُف مع اإلمتاِم،  يَّ سكتاتِه، ورسِّ

. وتطويُل األوىل عىل الثَّانيِة، وانتظاُر داخٍل ما مل َيُشقَّ

الثوَن الُث والثَّ رُس الثَّ الدَّ

إالَّ يف  فاسٍق  ول تصحُّ خلف  األفقِه،  َأوىل من  فقَه صالتِه  العامِلُ  األقرُأ 

َمن  وهو  يٍّ  وُأمِّ دائٌم،  حدُثه  َمن  إمامُة:  ول  غرِيه.  خلف  را  تعذَّ وعيٍد  مجعٍة 
 

ال حُيسُن الفاحتَة أو ُيدِغُم فيها حرًفا ال ُيدَغُم أو َيلحُن فيها حلنًا حُييُل املعنى إالَّ 

بمثِله، وكذا َمن به َسَلُس بوٍل، وعاجٌز عن ركوٍع أو سجوٍد أو قعوٍد ونحِوها 

أو اجتناِب نجاسٍة أو استقباٍل، وال عاجٍز عن قياٍم بقادٍر إالَّ راتًبا ُرجَي زواُل 
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امرأٍة لرجاٍل وَخناثى، وال خلف حمِدٍث  لبالٍغ يف فرٍض، وال  تِه، وال ميٍِّز  علَّ

ْت ملأموٍم. وُتكَرُه إمامُة: حلَّاٍن، وفْأفاٍء  أو نِجٍس فإن َجِهال حتَّى انقضْت صحَّ

ونحِوه.

الثوَن ابُع والثَّ رُس الرَّ الدَّ

وُسنَّ وقوُف: املأموِمنَي خلف اإلماِم، والواحُد عن يمينِه وجوًبا، واملرأُة 

ا ركعًة: مل تصحَّ  خلفه ندًبا. وَمن صىلَّ عن يساِر اإلماِم مع ُخُلوِّ يمينِه، أو َفذًّ

بانتقاالِت  العلِم  بشِط  مطلًقا  القدوُة  ِت  صحَّ مسجٌد  مجَعهام  وإذا  صالُته. 

َط رؤيُة اإلماِم أو َمن وراَءه أيًضا ولو يف بعِضها.  اإلماِم، وإن مل جيمْعهام رُشِ

وُكِرَه: علوُّ إماٍم عىل مأموٍم ذراًعا فأكثَر، وصالُته يف حمراٍب َيمنُع مشاهدَته، 

الِم، ووقوُف مأموٍم بني  ُعه موِضَع املكتوبِة، وإطالُته االستقباَل بعد السَّ وتطوُّ

، وحضوُر مسجٍد ومجاعٍة ملن  فوَف ُعرًفا. إالَّ حلاجٍة يف الُكلِّ َسواٍر َتقطُع الصُّ

رائحُته كريٌة من بصٍل أو غرِيه.

الثوَن رُس اخلامُس والثَّ الدَّ

وُيعَذُر برتِك مجعٍة ومجاعٍة: مريٌض، ومدافُِع أحِد األخبَثنِي، وَمن بحرضِة 

طعاٍم حَيتاُج إليه، وخائٌف ضياَع مالِه، أو موَت قريبِه، أو رضًرا من سلطاٍن، أو 

مطٍر ونحِوه، أو مالزمَة غريٍم وال وفاَء له، أو َفْوَت ُرفقتِه، ونحُوهم.
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الثوَن ادُس والثَّ رُس السَّ الدَّ

َجنٍب  فعىل  يستطْع  مل  فإن  فقاعًدا،  يستطْع  مل  فإن  قائاًم،  املريُض:  يصلخِّ 

وُيوِمىُء   . َ َتعنيَّ وإالَّ  َجنٍب،  عىل  قدرتِه  مع  مستلقًيا  وُكِرَه  أفضُل.  واأليمُن 

كأسرٍي  بقلبِه؛  ونوى  بَطْرفِه  أوَمَأ  عَجَز  فإن  أخفَض،  وجيعُله  وسجوٍد  بركوٍع 

دام  ما  فعُلها  َيسقُط  وال  والفعِل.  القوِل  مستحرَض  فبقلبِه  عَجَز  فإن  خائٍف، 

العقُل ثابًتا، فإن طرَأ عجٌز أو قدرٌة يف أثناِئها انَتقَل وَبنى.

الثوَن ابُع والثَّ رُس السَّ الدَّ

باعيَِّة يف: سفٍر طويٍل، مباٍح. وَيقض صالَة سفٍر يف حرٍض  وُيَسنُّ قرُص الرُّ

اٍم، أو ائَتمَّ  ًة. وَمن نوى إقامًة مطلقًة بموضٍع، أو أكثَر من أربعِة أيَّ وعْكَسه تامَّ

. وإن ُحبَِس ظلاًم، أو مل َينِو إقامًة: َقرَصَ أبًدا. بمقيٍم: أَتمَّ

وُيباُح له اجلمُع بني الظُّهَريِن والعشاَءيِن بوقِت إحدامها، وملريٍض ونحِوه 

ٌة. وبني العشاَءيِن فقط: ملطٍر ونحِوه َيُبلُّ الثَّوَب وتوجُد معه  َيلحُقه برتِكه مشقَّ

ٌة، ولَوَحٍل، وريٍح شديدٍة باردٍة ال باردٍة فقط إالَّ بليلٍة مظلمٍة. واألفضُل  مشقَّ

فعُل األرفِق من تقديٍم أو تأخرٍي. وُكِرَه فعُله يف بيتِه ونحِوه بال رضورٍة. ويبطُل 

مجُع تقديٍم: براتبٍة بينَهام، وتفريٍق بأكثَر من وضوٍء خفيٍف وإقامٍة.
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ْت عن النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم،  وجتوُز صالُة اخلوِف بأيِّ صفٍة صحَّ

ْت من ستَِّة أوُجٍه، وُسنَّ فيها محُل سالٍح غرِي مْثِقٍل. وصحَّ

الثوَن امُن والثَّ رُس الثَّ الدَّ

، مستوطٍِن ببناٍء. وَمن صىلَّ  : مسلٍم، مكلٍَّف، ذكٍر، حرٍّ تلزُم اجلمعُة كلَّ

بعده.  واألفضُل  ْت  صحَّ وإالَّ   ، تصحَّ مل  اإلماِم  قبل  اجلمعُة  عليه  مَّن  الظُّهَر 

واِل، وُكِرَه قبَله ما مل يأِت هبا يف طريِقه أو خَيَْف  وَحُرَم سفُر َمن تلزُمه بعد الزَّ

َفوَت ُرفقٍة.

ُل وقِت العيِد إىل آخِر وقِت الظُّهِر، فإن  تِها: الوقُت، وهو أوَّ َط لصحَّ وُشِ

خرَج قبل التَّحريمِة صلَّوا ظهًرا وإالَّ مجعًة، وحضوُر أربعنَي باإلماِم من أهِل 

وجوِبا، فإن َنقصوا قبل إمتاِمها استأنفوا مجعًة إن أمكَن وإالَّ ظهًرا، وَمن أدرَك 

مع اإلماِم ركعًة أمتَّها مجعًة.

الثوَن اسُع والثَّ رُس التَّ الدَّ

الُة عىل رسولِه  وتقديُم ُخطبَتنِي، من شطِهام: الوقُت، ومحُد اهلل، والصَّ

إسامِعه،  بقدِر  وِت  الصَّ ورفُع  املعترِب،  العدِد  وحضوُر  آيٍة،  وقراءُة   ،S

ُ لفُظها، وأن تكونا مَّن يصحُّ أن َيؤمَّ فيها  والنِّيَُّة، والوصيَُّة بتقوى اهللِ وال َيتعنيَّ

: اخلُطبُة عىل منرٍب أو موضٍع عاٍل، وسالُم خطيٍب  الَة. وُتَسنُّ ال مَّن يتوىلَّ الصَّ
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قلياًل، واخلُطبُة  فراِغ األذاِن وبينَهام  أقبَل عليهم، وجلوُسه إىل  إذا خرَج وإذا 

أكثَر،  والثَّانيِة  وتقصرُيمها  تِلقاَءه،  قاصًدا  عًصا،  أو  سيٍف  عىل  معتِمًدا  قائام، 

لطاِن. ٍ كالسُّ عاُء للمسلمنَي وُأبيَح ملعنيَّ والدُّ

رُس األربعوَن الدَّ

وهي ركعتاِن، َيقرُأ يف األوىل بعد الفاحتِة اجلمعَة والثَّانيِة املنافقنَي. وَحُرَم 

نَِّة بعدها ركعتاِن،  إقامُتها وعيٍد يف أكثَر من موضٍع ببلٍد إالَّ حلاجٍة. وأقلُّ السُّ

. وأكثُرها ستٌّ

: قبَلها أربٌع غرُي راتبٍة، وقراءُة الكهِف يف يوِمها وليلتِها، وكثرُة دعاٍء  وُسنَّ

َبياٍض،  وُلْبُس  وتطيٌُّب،  وتنظٌُّف،  وُغْسٌل،   ، النَّبيِّ  عىل  وصالٍة 

قاِب إالَّ لُفرجٍة ال  وتبكرٌي إليها ماشًيا، وُدُنوٌّ من اإلماِم. وُكِرَه: لغرِيه ختطِّي الرِّ

يصُل إليها إالَّ به، وإيثاٌر بمكاٍن أفضَل ال قبوٌل. وَحُرَم: أن ُيقيَم غرَي صبيٍّ من 

مكانِه فَيجلَس فيه، والكالُم حاَل اخلُطبِة عىل غرِي خطيٍب وَمن كلََّمه حلاجٍة. 

وَمن دخَل واإلماُم خيُطُب صىلَّ التَّحيََّة فقط خفيفًة.

رُس احلادي واألربعوَن الدَّ

واُل،  الزَّ وآخُره  حى  الضُّ كصالِة  ووقُتها  كفايٍة.  فرُض  العيَديِن  وصالُة 

رشوُط  لوجوِبا  َط  وُشِ قضاًء.  الغِد  من  صلَّوا  بعَده  إالَّ  بالعيِد  ُيعَلْم  مل  فإن 
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تِها: استيطاٌن، وعدُد اجلمعِة. لكْن ُيَسنُّ ملن فاَتْته أو بعُضها أن  مجعٍة، ولصحَّ

: يف صحراَء، وتأخرُي صالِة فِطٍر، وأكٌل  يقضَيها، وعىل صفتِها أفضُل. وُتَسنُّ

. قبَلها، وتقديُم أضحى، وترُك أكٍل قبَلها ملَضحٍّ

اني واألربعوَن رُس الثَّ الدَّ
ِذ  ُ يف األوىل بعد االستفتاِح وقبل التَّعوُّ ْيها ركعَتنِي قبل اخلُطبِة، يكربِّ ويصلِّ

والقراءِة ستًّا، ويف الثَّانيِة قبل القراءِة مخًسا، رافًعا يَديه مع كلِّ تكبريٍة، ويقوُل 

بني كلِّ تكبريَتنِي: »اهلُل أكُب كبرًيا، واحلمُد هلِل كثرًيا، وسبحاَن اهلِل ُبكرًة 

ثمَّ  غرَيه،  أو  كثرًيا«  تسليًما  وسلمَّم  وآِلــه  ٍد  مممَّ على  اهلُل  وصلمَّى  وأصيً�، 

ثمَّ خيُطُب كُخطبَتِي  الغاشيَة،  والثَّانيِة:  ]سبِّح[  الفاحتِة يف األوىل:  بعد  يقرُأ 

ُ هلم يف الِفطِر  اجلمعِة لكْن َيستفتُح األوىل بتسِع تكبرياٍت والثَّانيَة بسبٍع، وُيبنيِّ

ون. ما خُيِرُجون ويف األضحى ما ُيضحُّ

ِة إىل  ِل ذي احِلجَّ وُسنَّ التَّكبرُي املطلُق: ليلَتِي العيَديِن والِفطُر آَكُد، ومن أوَّ

، وملحِرٍم  فراِغ اخلُطبِة. واملقيَُّد عِقَب كلِّ فريضٍة يف مجاعٍة: من فجِر عرفَة ملِحلٍّ

اِم التَّشيِق. من ظهِر يوِم النَّحِر إىل عرِص آخِر أيَّ

الُث واألربعوَن رُس الثَّ الدَّ
وتطويُل  وركوَعنِي،  بقياَمنِي  ركعٍة  كلُّ  ركعَتنِي  كسوٍف  صالُة  وُتَسنُّ 

ِل كلٍّ أطوَل. سورٍة وتسبيٍح، وكوُن أوَّ
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واستسقاٍء إذا أجدَبِت األرُض وَقَحَط املطُر، وصفُتها وأحكاُمها كعيٍد، 

النَّاَس،  وعَظ  هلا:  اخلروَج  اإلماُم  أراد  وإذا  أفضُل.  مجاعًة  قبَلها  تي  والَّ وهي 

دقِة،  ياِم، والصَّ التَّشاحِن، والصِّ املظاملِ، وترِك  بالتَّوبِة، واخلروِج من  وأمَرهم 

ًعا،  مترضِّ اًل،  متذلِّ ًعا،  متخشِّ متواضًعا،  وخيرُج:  فيه.  خَيرُجون  يوًما  وَيعُدهم 

بياِن.  الصِّ وميُِّز  يوُخ،  والشُّ الِح،  والصَّ يِن  الدِّ أهُل  ومعه:  مطيًَّبا.  ال  متنظًِّفا، 

، ثمَّ خيُطُب: واحدًة، يفتتُحها بالتَّكبرِي كُخطبِة عيٍد، وُيكثُِر فيها االستغفاَر  فيصلِّ

امِء فيدعو  تي فيها األمُر به، ويرفُع يَديه وظهوُرمها نحَو السَّ الَّ وقراءَة اآلياِت 

بدعاِء النَّبيِّ ، ومنه: »اللمَّهممَّ اسِقنا غيًثا مغيًثا ...« إىل آخِره.

اللمَّهممَّ  ول علينا،  قوُل: »اللمَّهممَّ حواَلينا  ُسنَّ  ِخيَف  املطُر حتَّى  كثَر  وإن 

جِر«، ]ىئ ىئ ىئ ی  راِب واآلكاِم وبطوِن األوديِة ومنابِت الشمَّ على الظِّ

ی  ی ی جئ...[ اآليَة.

ابُع واألربعوَن رُس الرَّ الدَّ
كتاُب اجلنائِز

ِذكِره، وعيادُة  من  وإكثاٌر  للموِت،  استعداٌد   : وُسنَّ أفضُل.  واِء  الدَّ ترُك 

: تعاهُد َبلِّ حلِقه  مسلٍم غرِي مبتِدٍع، وتذكرُيه التَّوبَة والوصيََّة. فإذا ُنِزَل به ُسنَّ

ًة وال ُيزاُد عىل ثالٍث  بامٍء أو رَشاٍب، وتنديُة شفَتيه، وتلقينُه: »ل إلَه إلمَّ اهلُل« مرَّ

َم فُيعاُد بِرفٍق، وقراءُة الفاحتِة و]ڤ[ عنَده، وتوجيُهه إىل الِقبلِة.  إالَّ أن َيتكلَّ
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وإذا مات: تغميُض عينَيه، وَشدُّ حَلَييه، وتلينُي مفاصِله، وخلُع ثيابِه، وَسرُته 

ًها  بثوٍب، ووضُع حديدٍة أو نحِوها عىل بطنِه، وجعُله عىل رسيِر ُغسِله متوجِّ

منحِدًرا نحَو رجَليه، وإرساُع جتهيِزه. وجيُب يف نحِو: تفريِق وصيَّتِه، وقضاِء 

َدينِه.

رُس اخلامُس واألربعوَن الدَّ

وإذا َأخَذ يف َغسِله سرَت عورَته، وُسنَّ سرُت كلِّه عن العيوِن، وُكِرَه حضوُر 

، ثمَّ يرفُع رأَس غرِي حامٍل إىل  ى ومها َكِفي ُغسِل حيٍّ . ثمَّ نوى وسمَّ غرِي ُمِعنْيٍ

قرِب جلوٍس، وَيعرِصُ بطنَه برفٍق وُيكثُر املاَء حينئٍذ، ثمَّ يُلفُّ عىل يِده ِخرقًة 

وعليهام  إصبَعيه  ُيدِخُل  ثمَّ  سننَي،  سبُع  له  َمن  عورِة  مسُّ  وحُرَم  هبا،  ْيه  فُينجِّ

ِخرقٌة مبلولٌة يف فِمه فَيمسُح أسناَنه، ويف َمنِخَريه فينظُِّفهام بال إدخاِل ماٍء، ثمَّ 

دِر وبدَنه بُثفِله، ثمَّ ُيفيُض عليه املاَء.  ُئه، وَيغسُل رأَسه وحليَته بَرغوِة السِّ يوضِّ

ٍة عىل بطنِه، فإن مل َينَْق زاَد حتَّى َينَْقى.  : تثليٌث، وتيامٌن، وإمراُر يِده كلَّ مرَّ وُسنَّ

ٍة، وماٌء حارٌّ وِخاَلٌل وُأْشناٌن بال حاجٍة، وتسيُح شعِره. وُكِرَه: اقتصاٌر عىل مرَّ

ادُس واألربعوَن رُس السَّ الدَّ

: كافوٌر وِسدٌر يف األخريِة، وِخضاُب شعٍر، وقصُّ شارٍب وتقليُم  وُسنَّ

أظفاٍر إن طاال، وتنشيٌف. وجُينَُّب حمِرٌم ماَت ما جُينَُّب يف حياتِه. وِسْقٌط ألربعِة 

َم. َر َغسُل ميٍِّت ُيمِّ أشهٍر كمولوٍد حيًّا. وإذا تعذَّ
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وُسنَّ تكفنُي رُجٍل يف ثالِث لفائَف بِيٍض بعد تبخرِيها، وجُيعُل احلنوُط: 

فيام بينَها، ومنه بقطٍن بني َأْلَييه، والباقي عىل منافِذ وجِهه، ومواضِع سجوِده. 

عىل  األيمَن  ثمَّ  األيمِن،  ه  شقِّ عىل  األيِس  اجلانِب  من  العليا  طرَف  َيردُّ  ثمَّ 

األيِس، ثمَّ الثَّانيَة والثَّالثَة كذلك، وجَيعُل أكثَر الفاضِل عند رأِسه. وُسنَّ لمرأٍة 

مخسُة أثواٍب: إزاٌر، ومِخاٌر، وقميٌص، ولِفافتاِن. ولصغريٍة: قميٌص، ولِفافتاِن. 

والواجُب ثوٌب َيسرُت مجيَع امليِِّت.

ابُع واألربعوَن رُس السَّ الدَّ

عند  ومنفِرٍد:  إماٍم  وقياُم  مجاعًة.  وُتَسنُّ  بمكلٍَّف،  عليه  الُة  الصَّ وتسقُط 

الفاحتَة  ِذ  والتَّعوُّ األوىل  بعد  َيقرُأ  أربًعا:   ُ يكربِّ ثمَّ  امرأٍة.  ووَسِط  رجٍل،   صدِر 

ويدعو  ٍد،  تشهُّ َكِفي  الثَّانيِة  بعد    النَّبيخِّ  ويصلخِّ عىل  استفتاٍح،  بال 

بعد الثَّالثِة واألفضُل بيشٍء مَّا ورَد. ومنه: »اللمَّهممَّ اغفْر حليِّنا وميِِّتنا وشاهِدنا 

وغائِبنا وصغرِينا وكبرِينا وذكِرنا وأنثانا، إنمَّك تعلُم منقلَبنا ومثوانا، وأنَت 

نمَِّة،  والسُّ اإلســ�ِم  فأحِيه على  منمَّا  أحَييَته  َمن  اللمَّهممَّ  قديٌر،  على كلِّ شيٍء 

وَمن توفمَّيَته منمَّا فتوفمَّه عليهما«، »اللمَّهممَّ اغفْر له وارْحه، وعاِفه واعُف عنه، 

نوِب  ه من الذُّ وأكِرم ُنُزَله، وأوِسْع َمدخَله، واغسْله باملاِء والثمَّلِج والَبَِد، ونقِّ

َنِس، وأبدْله داًرا خرًيا من داِره،  ى الثمَّوُب األبيُض من الدمَّ واخلطايا كما ُينقمَّ

وزوًجا خرًيا من زوِجه، وأدخْله اجلنمََّة، وأعْذه من عذاِب القِب، وعذاِب النمَّاِر، 
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وافسْح له يف قِبه، ونوِّْر له فيه«. وإن كاَن صغرًيا أو منوًنا قاَل: »اللمَّهممَّ اجعْله 

ْل به موازيَنهما، وأعِظْم  ُذخًرا لوالَديه وَفَرًطا وأجًرا وشفيًعا جماًبا، اللمَّهممَّ ثقِّ

به أجوَرهما، وأحِلْقه بصاحِل َسَلِف املؤمِنَي، واجعْله يف كفالِة إبراهيَم، وِقه 

ُم. ويرفُع يَديه مع  ابعِة قلياًل، ويسلخِّ برحِتك عذاَب اجلحيِم«. ويقُف بعد الرَّ

كلِّ تكبريٍة.

امُن واألربعوَن رُس الثَّ الدَّ

حلاجٍة  وراكٍب  أماَمها،  ماٍش  وكوُن  وإرساٌع،  مَحِلها،  يف  تربيٌع   : وُسنَّ

ِملمَِّة  وعلى  اهلِل  »باْسِم  ُمدِخٍل:  وقوُل  حَلًدا،  قرٍب  وكوُن  منها،  وُقرٌب  خلَفها، 

القبلَة.  استقباُله  وجيُب  األيمِن.  ه  ِشقِّ عىل  وحَلُده   ،» اهلِل  رســوِل 

وُكِرَه: بال حاجٍة جلوُس تابِعها قبَل وضِعها، وجتصيُص قرٍب، وبناٌء، وكتابٌة، 

نيا  ٌم، وحديٌث بأمِر الدُّ ْته النَّاُر، وتبسُّ وميٌش، وجلوٌس عليه، وإدخاُله شيًئا مسَّ

وُجِعَل  ُفِعَلْت  ُقربٍة  وأيُّ  لرضورٍة.  إالَّ  قرٍب  يف  فأكثَر  اثننَِي  دفُن  وَحُرَم  عنده. 

ثواهُبا ملسلٍم حيٍّ أو ميٍِّت نفَعه.

اسُع واألربعوَن رُس التَّ الدَّ

ُف عنه ولو بَجعِل  : لرجاٍل زيارُة قرِب مسلٍم، والقراءُة عنده، وما خُيفِّ وُسنَّ

�ُم عليكم داَر قوٍم مؤمِنَي،  جريدٍة َرطبٍة يف القرِب، وقوُل زائٍر ومارٍّ به: »السمَّ

واملستأخِريَن،  منكم  املستقدِمَي  اهلُل  يرحُم  لحقوَن،  بكم  اهلُل  شاَء  إن  	وإنمَّــا 
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نسأُل اهلَل لنا ولكم العافيَة، اللمَّهممَّ ل َترْمنا أجَرهم، ول تفتنمَّا بعَدهم، واغفْر 

َنْدٌب،  وَحُرَم:  عليه.  البكاُء  وجيوُز  سنٌَّة،  بامليِِّت  املصاِب  وتعزيُة  وهلم«.  لنا 

ونياحٌة، وَشقُّ ثوٍب، ولطُم خدٍّ ونحُوه.

رُس اخلمسوَن الدَّ
ياِم كتاُب الصِّ

أوبإكامِل  َعدٍل،  من  ولو  اهلالِل  برؤيِة  قادٍر.  مكلٍَّف،  مسلٍم،   : كلَّ يلزُم 

شعباَن، أو وجوِد مانٍع من رؤيتِه ليلَة الثَّالثنَِي منه كغيٍم وجبٍل وغرِيمها. وإن 

ُرئَي هناًرا فهو للمقبلِة. وإن صاَر أهاًل لوجوبِه يف أثناِئه، أو قِدَم مسافٌر مفطًرا، 

أو طُهَرْت حائٌض: أمَسُكوا، وقَضوا. وَمن أفطَر لِكرَبٍ أو مرٍض ال ُيرَجى ُبرُؤه 

أطعَم لكلخِّ يوٍم مسكينًا.

رُس احلادي واخلمسوَن الدَّ

. وإن أفطَرْت حامٌل أو  َيُشقُّ عليه، ومسافٍر يقرُصُ وُسنَّ الفطُر: ملريٍض 

مرضٌع: خوًفا عىل أنفِسهام قَضَتا فقْط، أو عىل ولَديام فمع اإلطعاِم مَّن َيموُن 

املغَمى  وَيقْض  مل يصحَّ صوُمه،  النَّهاِر  ُجنَّ مجيَع  أو  ُأغمَي عليه  وَمن  الولَد. 

عليه. وال يصحُّ صوُم فرٍض إالَّ بنيٍَّة معيَّنٍة بجزٍء من اللَّيِل، ويصحُّ نفٌل مَّن مل 

يفعْل مفِسًدا بنيٍَّة هناًرا مطلًقا.
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اني واخلمسوَن رُس الثَّ الدَّ

أيِّ  من  شيًئا  وَحْلٍق  كدماٍغ  جسِده  يف  ٍف  موَّ أو  جوفِه  إىل  أدخَل  وَمن 

موضٍع كاَن غرَي إحليِله، أو ابتلَع نخامًة بعد وصوهِلا إىل فِمه، أو استقاَء فقاَء، 

َر النَّظَر فأمنى، أو نوى  أو استمنى أو بارَش دون الفرِج فأمنى أو أمذى، أو كرَّ

اإلفطاَر، أو َحجَم أو احَتجَم: عامًدا خمتاًرا ذاكًرا لصوِمه أفطَر.

َر فأنزَل، أو دخَل ماُء مضمضٍة أو استنشاٍق حلَقه ولو بالَغ أو  ل: إن فكَّ

زاَد عىل ثالٍث.

ارُة  وَمن جامَع برمضاَن، هناًرا، بال عذِر َشَبٍق ونحِوه: فعليه القضاُء والكفَّ

العذِر؛ كنوٍم، وإكراٍه، ونسياٍن، وجهٍل. وعليها  ارَة عليها مع  مطلًقا. وال كفَّ

القضاُء. وهي: عتُق رقبٍة، فإن مل جيْد فصياُم شهَريِن متتابَعنِي، فإن مل يستطْع 

فإطعاُم ستِّنَي مسكينًا، فإن مل جيْد سقَطْت.

الُث واخلمسوَن رُس الثَّ الدَّ

وُكِرَه: أن جَيمَع ريَقه فيبتلَعه، وذوُق طعاٍم، ومضُغ علٍك اليتحلَُّل. وإن 

ُك شهوَته. وحترُم: إن ظنَّ  وجَد طعَمهام يف حلِقه أفطَر. والُقبلُة ونحُوها مَّن حُترِّ

ٍد. إنزااًل، ومضُغ علٍك َيتحلَُّل، وكذٌب وغيبٌة ونميمٌة وشتٌم ونحُوه بتأكُّ
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وتتابُع  فطٍر،  عند  ورَد  ما  وقوُل  سحوٍر،  وتأخرُي  فطٍر،  تعجيُل   : وُسنَّ

القضاِء فوًرا. وَحُرَم تأخرُيه إىل آخَر بال عذٍر، فإن فعَل وجَب مع القضاِء إطعاُم 

ُط -ولو قبل آَخَر- ُأطِعَم عنه كذلك من  مسكنٍي عن كلِّ يوٍم. وإن ماَت املفرِّ

، أو صوٍم أو صالٍة،  رأِس مالِه، وال ُيصاُم. وإن كاَن عىل امليِِّت نذٌر من حجٍّ

. ونحِوها: ُسنَّ لوليِّه قضاُؤه. ومع تِركٍة جيُب، ال مبارشُة ويلٍّ

ابُع واخلمسوَن رُس الرَّ الدَّ

اٍل، وشهِر  اِم البيِض، واخلميِس، واالثننَِي، وستٍّ من شوَّ ُيَسنُّ صوُم: أيَّ

ِة وآكُده يوُم عرفَة لغرِي  ِم وآكُده العارُش ثمَّ التَّاسُع، وتسِع ذي احِلجَّ اهللِ املحرَّ

ياِم صوُم يوٍم وفطُر يوٍم. وُكِرَه: إفراُد رجٍب، واجلمعِة،  حاجٍّ هبا. وأفضُل الصخِّ

مل  ما  يوَمنِي.  أو  بيوٍم  رمضاَن  ُم  وتقدُّ اِر،  للكفَّ عيٍد  وكلُّ   ، كُّ والشَّ بِت،  والسَّ

اِم التَّشيِق إالَّ عن دِم  . وَحُرَم صوُم: العيَديِن مطلًقا، وأيَّ يوافِْق عادًة يف الكلِّ

ٍع َحُرَم قطُعه بال عذٍر، أو نفٍل غرِي حجٍّ  ُمتعٍة وِقراٍن. وَمن دخَل: يف فرٍض موسَّ

وعمرٍة ُكِرَه بال عذٍر.

رُس اخلامُس واخلمسوَن الدَّ

والعتكاُف سنٌَّة، وال يصحُّ مَّن تلزُمه اجلامعُة إالَّ يف مسجٍد تقاُم فيه إن 

الَة يف  َط له طهارٌة مَّا يوجُب ُغساًل. وإن نذَره أو الصَّ وُشِ أتى عليه صالٌة. 

الثَّالثِة فله فعُله يف غرِيه، ويف أحِدها فله فعُله فيه ويف األفضِل.  مسجٍد غرِي 
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اعتكَف  من  خيرُج  ول   .S النَّبيِّ  مسجُد  ثمَّ  احلراُم،  املسجُد  وأفضُلها 

منذوًرا متتابًعا إلَّ ملا ل بدَّ منه، وال يعوُد مريًضا وال يشهُد جنازًة إلَّ برشٍط. 

ارُة يمنٍي. وُسنَّ  ووطُء الفرِج يفسُده، وكذا إنزاٌل بمبارشٍة، ويلزُم إلفساِده كفَّ

ٍد: اشتغاُله بالُقَرِب، واجتناُب ما ال يعنيه. بتأكُّ
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األذكـــــــار





]الدرس األول[

أذكار االستيقاظ من النوم:

احلَْمُد هلل الِذي أْحَيانا َبْعَدَما أَماَتنَا وإَلْيِه النُُّشور.

احلَْمُد هلل الِذي َعاَفايِن يف َجَسِدي وَردَّ َعَلَّ ُروِحي، وَأِذَن يل بِِذْكرِه.

دعاء لبس الثوب:
احلمد هلل الذي كساين هذا الثوَب ورزقنيه من غري حوٍل مني وال قّوٍة.

دعاء لبس الثوب اجلديد:
َلُه،  ُصنع  ما  وَخرْيِ  َخرِيِه  ِمْن  أْسألك  َكَسوَتنِيه،  َأْنَت  احلَْمُد  َلَك  اللَُّهمَّ 

ه ورَشِّ ما ُصنَِع َلُه. وأُعوُذ بَِك ِمْن رشِّ

دعاء وضع الثوب:
بسم اهلل.

]الدرس الثاني[
دعاء دخول اخلالء:

بسم اهلل، اللُهمَّ إيّن أُعوُذ بَِك ِمَن اخلُُبِث واخلبائِث.

دعاء اخلروج من اخلالء:
ُغْفراَنَك.
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الذكر قبل الوضوء:
بسم اهلل.

الذكر بعد الفراغ من الوضوء:
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين.

]الدرس الثالث[

الذكر عند اخلروج من املنزل:
ْلُت عىل اهلل، وال َحْوَل وال ُقوَة إال باهلل. بسم اهلل، توكَّ

، أْو أظِلم أْو ُأْظَلم،  ، أو ُأَزلَّ اللُهمَّ إين أُعوُذ بَِك أن َأِضلَّ أْو ُأَضلَّ َأْو أِزلَّ

. أْو َأْجَهَل أْو جُيَْهَل َعَلَّ

الذكر عند دخول املنزل:
ْلنا. نا َتَوكَّ بِْسِم اهللِ وجَلْنا، وبِْسِم اهللِ َخَرْجنا، وعىل َربِّ

]الدرس الرابع[
دعاء دخول املسجد:

ِجيِم. ْيطاِن الرَّ أُعوُذ بِاهللِ الَعظِيِم، وبَِوْجِهِه الَكِريِم، وُسْلطانِِه الَقِديِم، ِمَن الشَّ

الُم عىل َرُسوِل اهللِ، اللَُّهمَّ اْفَتْح يِل أْبواَب َرمْحَتَِك. الُة والسَّ بِْسِم اهللِ، ِوالصَّ
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دعاء اخلروج من املسجد:
َ أْسأُلَك ِمن َفْضِلَك،  الُم عىل َرُسوِل اهللِ، اللَُّهمَّ إينِّ الُة والسَّ  بِْسِم اهللِ، ِوالصَّ

ِجيِم. ْيطاِن الرَّ اللَُّهمَّ اْعِصْمنِي ِمَن الشَّ

]الدرس اخلامس[
أذكار األذان:

يصل عىل النبي  بعد فراغه من إجابة املؤذن، ويقول:

الَوِسيَلَة  ًدا  حُمَمَّ آِت  القاِئَمِة  الِة  والصَّ ِة،  الّتامَّ ْعَوِة  الدَّ َهِذِه  َربَّ  اللَُّهمَّ 

والَفِضيَلَة، واْبَعْثُه َمقاًما حَمُْموًدا الِذي وَعدَتُه.

الدعاء بعد التشهد األخير وقبل السالم:
ّجاِل،  ، وأُعوُذ بَِك ِمن فِْتنَِة امَلِسيِح الدَّ اللَُّهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َعذاِب الَقرْبِ

وأُعوُذ بَِك ِمن فِْتنَِة امَلْحيا وفِْتنَِة امَلامِت، اللَُّهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمَن امَلْأَثِم وامَلْغَرِم.

]الدرس السادس[

األذكار بعد السالم من الصالة:
ذا  يا  َتباَرْكَت  الُم،  السَّ وِمنَك  الُم،  السَّ أنَت  اللَُّهمَّ  )ثالًثا(  اهلل  أْسَتْغِفُر 

اجلَالِل واإلْكراِم.

ٍء  يَك َلُه َلُه امُلْلُك وَلُه احلَْمُد وهو عىل ُكلِّ يَشْ ال إَلَه إاّل اهللُ وْحَدُه ال رَشِ

، َقِديٌر، اللَُّهمَّ اَل َمانِع ملَِا َأْعَطيت، َواَل ُمْعطِي ملَِا َمنَعت، َواَل َينفع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ
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َة إاّل بِاهللِ، ال إَلَه إاّل اهللُ، وال َنْعُبُد إاّل إّياُه، َلُه النِّْعَمُة وَلُه الَفْضُل،  ال َحْوَل وال ُقوَّ

يَن وَلْو َكِرَه الكافُِروَن.. وَلُه الثَّناُء احلََسُن، ال إَلَه إاّل اهللُ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

وْحَدُه  اهللُ  إاّل  إَلَه  ال  وثالثني(  )ثالًثا  أْكرَبُ  واهللُ  هللِ  واحلَْمُد  اهللِ   ُسْبحاَن 
ٍء َقِديٌر. يَك َلُه، َلُه امُلْلُك وَلُه احلَْمُد وهو عىل ُكلِّ يَشْ ال رَشِ

]الدرس السابع[

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 

الرمحن  اهلل  بسم  ٿ[،  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  الرحيم 

چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ[، بسم اهلل الرمحن الرحيم ]ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ[، مرًة بعد كل صالة، إال بعد 

الصبح واملغرب فثالث مّرات.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ]ڻ 

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئېئ ېئ   ېئ   

ىئىئ ىئ ی ی[ )عقب كل صالة(.
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يَك َلُه، َلُه امُلْلُك وَلُه احلَْمُد، حُيِْيي وُيِميُت وهو  ال إَلَه إاّل اهللُ وْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديٌر  )عش مرات بعد صالة املغرب والصبح(.  عىل ُكلِّ يَشْ

]الدرس الثامن[

دعاء صالة االستخارة:

ُيعلِّمنا   ، اهلل  رسول  كان   : اهلل  عبد  بن  جابر  قال 

همَّ  إذا  يقول:  القرآن،  من  السورَة  ُمنا  يعلِّ كام  كلِّها  األموِر  يف  االستخارة 

أحُدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة، ثم ليقل: اللَُّهمَّ إينِّ أْسَتِخرُيَك 

َتْقِدُر  َفإنََّك  الَعظِيِم  َفْضِلَك  ِمْن  وأْسأُلَك  بُِقْدَرتَِك،  وأْسَتْقِدُرَك  بِِعْلِمَك، 

 

وال أْقِدُر، وَتْعَلُم وال أْعَلُم، وأْنَت َعاّلُم الُغُيوِب، اللَُّهمَّ إن ُكنَْت َتْعَلُم أنَّ هذا 

أْو قاَل:  أْمِري -  ِدينِي وَمعايِش وعاِقَبِة  األْمَر  - يسمي حاجته - َخرْيٌ يل يف 

ُه يِل ُثمَّ باِرْك يِل فيِه، اللَُّهمَّ وإن ُكنَْت  ْ عاِجِل أْمِري وآِجِلِه، - فاْقُدْرُه يِل وَيسِّ

َتْعَلُم أنَّ هذا األْمَر رَشٌّ يِل يف ِدينِي وَمعايِش وعاِقَبِة أْمِري أْو قال: عاِجِل أْمِري 

ْفنِي َعنُْه واْقُدْر يِلَ اخلرَْيَ َحْيُث كاَن ُثمَّ أْرِضنِي بِِه. ْفُه َعنِّي وارْصِ وآِجِلِه، فارْصِ

وما ندم من استخار اخلالق، وشاور املخلوقني املؤمنني وتثبت يف أمره، 

فقد قال سبحانه: ]ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ[.
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]الدرس التاسع[
أذكار الصباح واملساء:

 أْصَبْحنا وأْص�َبَح -ويف املساء يقول: أمسينا وأمسى- امُل�ْلُك هللِ واحلَمُد هللِ، 
ٍء  امُل�ْلُك وَلُه احلَْم�ُد، وهو عىل ُكلِّ يَشْ َلُه  َلُه،  يَك  إَلَه إالَّ اهللُ وْحَدُه ال رَشِ ال 

َقِديٌر، َربِّ أْس�أُل�َك َخ�رْيَ ما يف َه�ذا الَيْوِم وَخ�رْيَ ما َبْع�َده، وأُع�وُذ بَِك ِمن 

 ، رَشِّ ما يف َهَذا الَيْوِم ورَشِّ ما َبْع�َدُه، َربِّ أُع�وُذ بَِك ِمَن الَكَسِل وُسوِء الِك�رَبِ

. َربِّ أُع�وُذ بَِك ِمْن َع�ذاٍب يف النّاِر وَعذاٍب يف الَق�رْبِ

وإذا أمسى قال: ربِّ أسأُلك خرَي ما يف هذه الليلِة وخرَي ما بعَدها وأعوُذ 

بك من رشِّ ما يف هذه الليلِة ورشِّ ما بعَدها.

اللَُّهمَّ َأْنَت َريبِّ اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك 

َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلَّ َوَأُبوُء بَِذْنبِي 

ُنوَب إاِلَّ َأْنَت. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ َفاْغِفْر يِل َفإِنَّ

]الدرس العاشر[

اللَُّهمَّ بَِك أْصَبْحنا وبَِك أْمَسْينا، وبَِك َنْحيا وبَِك َنُموُت وإَلْيَك النُُّشُور.

الَعْفَو  أْسأُلَك  إينِّ  اللَُّهمَّ  واآلِخَرِة،  ْنيا  الدُّ يف  العافيَة  أْسأُلَك  إينِّ  اللَُّهمَّ 

َرْوعايِت،  وآِمْن  َعْورايِت،  اْسرُتْ  اللَُّهمَّ  وأْهِل ومايِل،  وُدْنياَي،  ِدينِي  والعافيَة يف 
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اللَُّهمَّ اْحَفْظنِي ِمن َبنْيِ َيَديَّ وِمْن َخْلفي، وَعن َيِمينِي وَعن ِشاميِل، وِمن َفْوِقي، 

تِي.  وأُعوُذ بَِعَظَمتَِك أْن ُأْغتاَل ِمن حَتْ

)ثالث  نبيًّا    ٍد  وبُِمَحمَّ دينًا  َوبِاإِلْسالِم  ا،  َربًّ باهلل  َرِضيُت 

مرات(.

ُسْبحاَن اهلل وبَِحْمِدِه )مائة مرة(.

وإذا أمسى قال: اللَُّهمَّ بَِك أْمَسْينا وبَِك أْصَبْحنا وبَِك َنْحيا، وبَِك َنُموُت 

وإَلْيَك امَلِصري.
]الدرس احلادي عشر[

أذكار النـــوم:
]ٱ ٻ ٻ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  فيقرأ:  فيهام  ينفث  ثم  كفيه  جيمع 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ[، بسم اهلل الرمحن الرحيم ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ]ڇ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  ڇ[،  چ  چ  چ    چ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڳ[،  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه وما أقبل من 

جسده )يفعل ذلك ثالث مرات(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ]ڻ 

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئېئ ېئ   ېئ   

ىئىئ ىئ ی ی[.

]الدرس الثاني عشر[

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ]ڳ 

ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ۉې 

يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  

جب حبخب مب ىب يب جت حت خت[.

بِاْسِمَك َريبِّ وَضْعُت َجنْبِي وبَِك أْرَفُعُه إْن أْمَسْكَت َنْفيِس فاْرمَحْها وإْن 

نَي. َفُظ بِِه ِعباَدَك الّصاحِلِ أْرَسْلَتها فاْحَفْظها باِم حَتْ

بِاِسِمَك اللَُّهمَّ أُموُت وأْحيا.

سبحان اهلل )ثالًثا وثالثني( واحلمد هلل )ثالًثا وثالثني( واهلل أكرب )أربًعا 

وثالثني(.
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]الدرس الثالث عشر[

دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة:
زاِت  مَهَ وِمْن  ِعباِدِه،  ورَشِّ  وِعقابِِه،  َغَضبِِه  ِمْن  ِة  الّتامَّ اهللِ  بَِكِلامِت  أُعوُذ 

وِن. ياطِنِي  وأْن حَيْرُضُ الشَّ
ما يفعل من رأى الرؤيا أو احللم:

ينفث عن يساره )ثالًثا(.

يستعيذ باهلل من الشيطان ومن رش ما رأى )ثالث مرات(.

ال حيدث هبا أحًدا.

يتحول عن جنبه الذي كان عليه.

يقوم يصل إن أراد ذلك. 

]الدرس الرابع عشر[
دعاء الهم واحلزن:

اللَُّهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمَن اهلَمِّ واحلََزِن، والَعْجِز والَكَسِل، والُبْخِل واجلُْبِن، 

جاِل. ْيِن وَغَلَبِة الرِّ وَضَلِع الدَّ

دعاء الكرب:

ال إَلَه إاّل اهللُ الَعظِيُم احلَِليُم، ال إَلَه إاّل اهللُ َربُّ الَعْرِش الَعظِيِم، ال إَلَه إاّل 

َمواِت ورّب األرض وَربُّ الَعْرِش الَكِريِم. اهللُ َربُّ السَّ
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دعاء لقاء العدو وذي السلطان:

وِرِهْم. اللَُّهمَّ إّنا َنْجَعُلَك يف ُنُحوِرِهْم وَنُعوُذ بَِك ِمن رُشُ

َحْسُبنا اهللُ ونِْعَم الَوِكيُل.

]الدرس اخلامس عشر[
ما يقول من خاف قوًما:

اللَُّهمَّ اْكِفنِيِهْم باِم ِشْئَت.

الدعاء لقضاء الدين:

اللَُّهمَّ اْكِفنِي بَِحاللَِك َعْن َحراِمَك، وأْغنِنِي بَِفْضِلَك عّمن ِسواَك.

َ أُعوُذ بَِك ِمَن اهلَمِّ واحلََزِن، والَعْجِز والَكَسِل، والُبْخِل واجلُْبِن  اللَُّهمَّ إينِّ

جاِل. ْيِن وَغَلَبِة الرِّ وَضَلِع الدَّ
دعاء من استصعب عليه أمر:

َعُل احلَْزَن إذا ِشْئَت َسْهاًل. الّلُهمَّ ال َسْهَل إاّل ما َجَعْلَتُه َسْهاًل وأنَت جَتْ

]الدرس السادس عشر[
الدعاء للمريض في عيادته:

ال َبْأَس َطُهوٌر إن شاَء اهللُ.

أْسأُل اهللَ الَعظِيَم َربَّ الَعْرِش الَعظِيِم أن َيْشفيَك )سبع مرات(.
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دعاء من أصيب مبصيبة:
ا ِمنْها. إّنا هللِ وإّنا إَلْيِه راِجُعوَن اللَُّهمَّ ْأُجْريِنِ يف ُمِصيَبتِي وأْخِلْف يِل َخرْيً

دعاء التعزيــة:
فلتصرب  ى،  ُمَسمًّ بِأَجٍل  ِعنَْدُه  ٍء  يَشْ وُكلُّ  أْعَطى،  ما  وَلُه  أَخَذ،  ما  هللِ  إنَّ 

ولتحتسب.

وإن قال: »أْعَظَم اهللُ أْجَرَك، وأْحَسَن َعزاَءَك وَغَفَر لَِميِّتَِك« فحسن.

]الدرس السابع عشر[
دعاء زيارة القبور:

ياِر، ِمَن امُلْؤِمننَِي وامُلْسِلِمنَي، وإّنا إن شاَء اهللُ بُِكْم  الُم َعَلْيُكْم أْهَل الدِّ السَّ

الِحُقوَن، وَيْرَحُم اهللُ امُلْسَتْقِدِمنَي ِمنّا وامُلْسَتْأِخِريِن، أْسأُل اهللَ لنا وَلُكُم العافيَة.

الدعاء عند إفطار الصائم:
َذهَب الظَّمُأ، وابتلَّت العروُق وَثَبَت األجُر إْن شاء اهلل.

ٍء أن َتْغِفَر يِل. َ أْسأُلَك بَِرمْحَتَِك التِي وِسَعْت ُكلَّ يَشْ اللَُّهمَّ إينِّ

]الدرس الثامن عشر[

الدعاء قبل الطعام:
إذا أكل أحدكم الطعام فليقل: بِسم اهلل، فإن نيس يف أوله فليقل: بِسِم اهلل 

يف أوله وآخره.
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الدعاء عند الفراغ من الطعام:
ٍة. احلَْمُد هللِ الِذي أْطَعَمنِي َهذا، وَرَزَقنِيِه، ِمْن َغرْيِ َحْوٍل ِمنِّي وال ُقوَّ

دعاء الضيف لصاحب الطعام:
اللُهمَّ َباِرْك هَلُم فيام َرَزقتْهْم، واْغِفر هلم وارمَحُْهم.

دعاء إذا أفطر عند أهل بيت:
َأفَطر ِعنَْدُكم الصاِئموَن وأكل طعاَمُكُم األْبراُر، وَصلَّْت عليُكُم املالِئَكُة.

]الدرس التاسع عشر[
دعاء العطاس:

إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل، وليقل له أخوُه أو صاحبُه: يرمحك 

اهلل، فإذا قال لُه: يرمحك اهلل، فليقل: يديكم اهلل ويصلح بالكم.

الدعاء للمتزوج:
بارك اهلل لك، وبارك عليك، ومجع بينكام يف خري.

دعاء املتزوج وشراء الدابة:
أْسأُلَك  إينِّ  اللَُّهمَّ  فليقل:  إذا اشرتى خادًما  أو  امرأة،  ج أحدكم  تزوَّ إذا 

ها، ورَشِّ ما َجَبْلَتها َعَلْيِه، وإذا  ها، وَخرْيَ ما َجَبْلَتها َعَلْيِه، وأُعوُذ بَِك ِمن رَشِّ َخرْيَ

اشرتى بعرًيا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
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]الدرس العشرون[
دعاء الغضب:

ِجيِم. ْيطاِن الرَّ أُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ
دعاء من رأى مبتلى:

َلنِي عىل َكثرٍِي ِمَّْن َخَلَق َتْفِضياًل. احلَْمُد هللِ الِذي عافايِن ِمّا اْبَتالَك بِِه وَفضَّ
كفارة اجمللــس:

وأُتوُب  أْسَتْغِفُرَك  أنَت،  إاّل  إَلَه  ال  أن  أْشَهُد  وبَِحْمِدَك  اللَُّهمَّ  ُسْبحاَنَك 
إَلْيَك. 

دعـاء السفــر:
]ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ    ، أْكرَبُ اهلل   ، أْكرَبُ اهلل   ، أْكرَبُ اهلل 

ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ[ اللَُّهمَّ إّنا َنْسأُلَك يف َسَفِرنا هذا الرِبَّ والتَّْقَوى، 
ْن َعَلْينا َسَفَرنا َهذا واْطِو َعنّا ُبْعَدُه، اللَُّهمَّ أنَت  وِمَن الَعَمِل ما َتْرَض، اللَُّهمَّ َهوِّ

َفِر،  َ أُعوُذ بَِك ِمن َوْعثاِء السَّ َفِر، واخلَِليَفُة يف األْهِل، اللَُّهمَّ إينِّ الّصاِحُب يف السَّ

وَكآَبِة امَلنَظِر وُسوِء امُلنَقَلِب يف املاِل واألْهِل.

نا حاِمُدوَن. وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن: آِئُبوَن، تاِئُبوَن، عابُِدوَن، لَِربِّ

]الدرس احلادي والعشرون[
دعاء دخول الســوق:

يَك َلُه، َلُه امُلْلُك وَلُه احلَْمُد، حُيِْيي وُيِميُت، وهو َحيٌّ   ال إَلَه إاّل اهللُ وْحَدُه ال رَشِ
ٍء َقِديٌر. ال َيُموُت، بَِيِدِه اخلرَْيُ وهو عىل ُكلِّ يَشْ
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دعاء املسافر للمقيم:
أستودُعَك اهلل الذي ال َتِضيُع وداِئُعُه.

دعاء املقيم للمسافر:
أْسَتْوِدُع اهللَ ِدينََك وأماَنَتَك، وَخواتِيَم َعَمِلَك.

َ َلَك اخلرَْيَ َحْيُثام ُكنَت. َدَك اهللُ التَّ�ْقَوى، وَغَفَر َذنَبَك وَيسَّ َزوَّ

]الدرس الثاني والعشرون[

ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه:
َتتِمُّ  بِنِْعَمتِِه  الِذي  هللِ  احلَْمُد  قال:  يسه  األمر  أتاه  إذا    كان 

احِلاُت، وإذا أتاه األمر يكرهه قال: احلَْمُد هللِ عىل ُكلِّ َحاٍل. الصَّ

دعاء من خشي أن يصيب شيًئا بعينه:
اللَُّهمَّ َباِرك َلُه اللَُّهمَّ َباِرك َعَلْيِه.

ة إاِلَّ باهلل. َما َشاَء اهلل اَل ُقوَّ
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