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 ُةــِمدِّـَقامُل
 

د   َمح َهد  َأنح ربّ  الَعاملني لِلَّ  اْلح َده  ال إَّلَه إّ ال ، َوَأشح َشرّيَك ال الَِل ، َوحح
هَ  د  َأَن ُم ََمًدا َعبحد ه  َوَرس ول ه ، َصَلى هللا  َعَليحّه َوَعَلى آلّّه َله ، َوَأشح

ّليماً َكّثرياً، أََما بَ عحد : َحاّبّه َوَسَلَم َتسح  َوَأصح
، اخلريّ  شرّ على نَ  ميةّ السإلا ؤونّ الش   دائرةّ  صّ رح حّ  قّ لَ طَ نح م   نح فمّ 

 ذلّ ، وبَ يين يف اجملتمعّ د ّ ها البّ اجّ وَ بّ  ، والقيامّ املساجدّ  سالةّ رّ  داءّ وأَ 
الذي  صدارَ إلهذا ا م  قد ّ هم، ن  تّ افَ قَ وث َ  اسّ النَ  نّ يح دّ بّ  اءّ قَ رتّ الا سبابّ أَ 
  ه:ن  اوَ ن ح ع  

 "احل جَّة  ذي  ر  ش  ع   روس  "د  
يف  أ  ، ت قرَ اّْلَجةّ ن ذي مّ  رّ شح العَ  حكامّ يف أَ  درساً   عشرةيتاثنوهي 
، املباركةّ  مّ ّيَ األ هذهّ  حكامّ بَ  اسّ النَ  ذكريّ ، وتَ الفائدةّ  يمّ عمّ تَ لّ  ،املساجدّ 

ََ بّ  عَ نفَ يَ  نح أَ  لَ وجَ  املوىل عزَ  نيَ لّ سائّ   اً بَ ب َ ، وسَ هّ ائّ قَ لّ لّ  ها زاداً لَ عَ ا، و
 .هّ رضاتّ مَ  ل

 ظ  ع  الو   م  س  ق   

* * * 
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 : احَلجُّ وفضاِئُلُهاألوُلالدرُس 
 

هللا  وحَده  ال  ، وَأشهد  َأنح ال ّإلَه إالربّ  العاملنياْلمد  هلّل 
وَسَلَم َشريَك َله ، وَأشَهد  َأَن ُممدًا عبد  هللّا ورسول ه ، َصَلى هللا  

ّبّه الّكراّم، أَما بعد :  عليّه وعلى آلّّه وَصحح
ل : ّإَن ّمن َأَهمّ  األعماّل اليت ََتَتصُّ ّبا  أيُّها اإلخوة  األ فاض 

، وه َو رك ٌن من أركاّن اإلسالّم، هذّه األّيم : َحَج بَيّت هللّا اْلرامّ 
واجٌب يف الع مّر مرًة واحدًة، ووجوب ه  على الفوّر ملن استطاَع إليّه 

 سبيال عنَد مجاهرّي أهّل العلّم.

 هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱقاَل هللا  تعاىل: 

 .[97: عمران آل]  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج
درّة إىل ّفعّلّه، على استعجاّل اَْلجّ  واملبا وقد َحَث النيبُّ 

ل وا»قاَل: ف رّي َأَحدَك مح  َفّإنَ ، َمَكةَ  ّإىَل  اخلح ر وجَ  َعجّ   يَ عحّرض   َما ال َيدح
 .(1)«َحاَجة   َأوح  َمَرض   ّمنح  َله  

                                                           

 نعيم يف اْللية والبيهقي يف السنن. رواه أبو(  1)
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 وأََما َفضائل  اَْلجّ  وأ جور ه  فكثريٌة جداً، فمنها:
 :يَ ق ول    الَنيبَ  مسعت  : قالَ   أيب هريرةَ  ما ثبَت يف حديثّ 

، فَ َلمح  لِلَّ  َحجَ  َمنح » ، َولَح  يَ رحف ثح  .(1)«أ مُّه   َوَلَدتحه   َكيَ وحمّ   َرَجعَ  يَ فحس قح
،  بغري   أي: «أ مُّه   َوَلَدتحه   َكيَ وحمّ   َرَجعَ » قاَل ابن  حجر : وقول ه : َذنحب 

 .(2)والَتّبَعاتّ  والكبائرّ  الصغائرّ  غ فران   وظاّهر ه  
، َ  ََتّبع وا»: قاَل  فالذنوب  ابْلجّ  ت غَفر  َرّة، اَْلج ّ  َبنيح  َوالع مح

 اَْلّديّد، َخَبثَ  الّكري   يَ نحّفي َكَما  َوالذُّن وبَ  الَفقحرَ  يَ نحّفَيانّ  َفّإََّن َما
َْبح وَرةّ  لّلحَحَجةّ  َولَيحسَ  َوالّفَضّة، َوالَذَهّب،

 .(3)«ّإال اجلََنة   ثَ َوابٌ  امل
ّإال  َقطُّ  م ّهل   َأَهلَ  َما: »قالَ   النيب ّ  َعنّ   وَعنح أيب ه ريرةَ 

َر،   .«ّإال ب شّ رَ  َقطُّ  م َكْبّ ٌ  َوال َكَْبَ  ب شّ 
ََنّة؟ الِلَّ، َرس ولَ  ّيَ : ّقيلَ   .(4)«نَ َعمح : »َقالَ  اّبجلح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 (.3/383فتح الباري )(  2)
 رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه.(  3)
 (.1621وحسنه األلباين يف الصحيحة ح) رواه الطْباين يف األوسط(  4)
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 ّمنح  َما»قال:   هللاّ  وَعن عائشَة َرّضَي هللا  عنها َأَن رسولَ 
ثَ رَ  يَ وحم    َوّإنَه   َعَرَفَة، يَ وحمّ  ّمنح  الَنارّ  ّمنَ  َعبحًدا ّفيهّ  الَِل   ي  عحّتقَ  َأنح  ّمنح  َأكح

ن و،  .(1)«َهؤ الّء؟ أَرَادَ  َما: فَ يَ ق ول   الحَمالّئَكَة، ّبّمّ  ي  َباّهي ث َ  لََيدح
ال  ألنَه   ََل مح  َمغحف ورٌ  َأََّن مح  َعَلى َيد لُّ  قال ابن  عبّد الْبّ : "َوَهَذا

لّ  ي  َباّهي طَاّيَ  بَّهح بَةّ  بَ عحدّ  ّإال ّمنح  َوالذُّن وبّ  اخلَح َرانّ  التَ وح  َوالَِل   َوالحغ فح
 .(2)َأعحَلم "

هذّه وصاّي ن ذَكّ ر  با أَنفَسنا وّإخوانَنا  أيُّها اإلخوة  األفاضل :
ح جاَج بَيّت هللّا اْلراّم، حىت َيكوَن اْلجُّ مْبوراً، والسعي  

 ِّبذّن هللا تعاىل، فّمنح َأَهمّ  هذّه الوصاّي:َمشكوراً، والَذنب  َمغفوراً 

 مسَّعحت  : قال  فَ َعنح َأيب هريرةَ  . اإلخالص  هلل  عزَّ وجلَّ:1
، َولَح  يَ رحف ثح  فَ َلمح  لِلَّ  َحجَ  َمنح » :يَقول    النيبَ   َكيَ وحمّ   َرَجعَ  يَ فحس قح

 .(3)«أ مُّه   َوَلَدتحه  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 (.1/120التمهيد )(  2)
 متفق عليه.(  3)
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عَزوجَل، ال ي قَصد  ّبّه غري  َوجّهّه،  فال ب َد َأنح َيكوَن اَْلجُّ هللّ 
فال ُي َجُّ لي قاَل حاَج ، وهكذا َسائر  الطَاعاّت ال يَقبَ ل ها هللا  تعاىل 

َبل   هللاَ  ّإنَ » :إال ابإلخالّص له  وحَده ، َقاَل   الحَعَملّ  ّمنَ  ال يَ قح
ه ه   ّبهّ  َواب حت ّغيَ  َخاّلًصا َله   َكانَ   ّإال َما  .(1)«َوجح
 حتقيق  التوحيد  هلل  تعاىل وإ فراد ه  ابلعبادة :  .2

والتوحيد  هو أعظم  َحق   هلّل تعاىل على ّعباّدّه، فَمنح أَتى بّه 
َأحَبَط هللا  َعَمَله ، وَحَرَم  هللا  َجنَ َته ، وَمن انَقَض التوحيدَ  أَدحَخَله  

 ىب نب مب زب رب ُّٱ عليّه َجنَ َته ، وَأصحاله  انَره ، قاَل تعاىل:

 .[72:املائدة] َّ ىتيت نت مت  زت رت يب
واَْلجُّ من أعظّم العباداّت اليت يَ َتجَلى فيها التوحيد ، فالتلبية  

 يف صفّة حجّ   ّشعار  اَْلجّ  وكلُّها توحيٌد، قال جابر 
 ال َشرّيكَ  لَبَ يحكَ  لَبَ يحَك، الله مَ  لَبَ يحكَ » اّبلتَ وحّحيدّ  "فََأَهلَ  :النيب 

دَ  ّإنَ  َك،لَبَ يح  َلكَ  مح  .(2)«َلكَ  ال َشرّيكَ  َوالحم لحَك، َلكَ  َوالنّ عحَمةَ  اْلَح

                                                           

 (.52وحسنه األلباين يف الصحيحة ح) رواه النسائي والطْباين(  1)
 رواه مسلم.(  2)
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وقد أ ّمَر اْلاجُّ ابإلكثاّر ّمنها وَرفّع الصوّت با، فهي أَفضل  
ّل التوحيّد،  اْلجّ  وشعار ه ، بل بيت  هللّا اْلرام  ما و ّضَع إال ألجح

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ قال هللا تعاىل:
  ىت نت مت زت رت يب  ىب نب

 .[26: اْلج] َّ رث يت
 َغريحَ  َعَبدَ  ّلَمنح  َوتَ وحبّيخٌ  تَ قحرّيعٌ  ّفيهّ  قال ابن  كثري  َرمّحَه  هللا : "َهَذا

َركَ  الِلَّ،  تَ وحّحيدّ  َعَلى يَ وحم   أََولّ  ّمنح  أ سّ َستح  اَليّت  الحب  قحَعةّ  يف  ّبهّ  َوَأشح
َده   َوّعَباَدتّهّ  الِلَّ،  َله ". ال َشرّيكَ  َوحح

ي ب ه  والتَّم سُّك  بس نَّت ه : اتباع  الرسول  . 3  والتَّأ س  
 باّع، وَقد َأَصَل النيبُّ وذّلَك َأَن اْلَج عبادٌة تقوم  على االت ّ 

 األم ورَ  "َهّذهّ  َأنَ  :واملعىن، (1)«َمَناّسَكك مح  لَّتأحخ ذ وا»ذّلَك بَقولّّه: 
َئاتّ  َواألف حَعالّ  ألق حَوالّ ا ّمنَ  َحَجيّت  يف  ّبَا أَتَ يحت   اَليّت  َي ح  أ م ور   ّهيَ  َواَلح

ج ّ  َفظ وها واق حبَ ل وها عين َفخ ذ وها مناّسك ك م َوّهيَ  َوّصَفت ه   اْلَح  واحح

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
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ّديث   َوَهَذا الَناَس، َوَعلّ م وَها ّبَا َواعحَمل وا  يف  َعّظيمٌ  َأصحلٌ  اْلَح
جّ " َمَناّسكّ   .(1)اْلَح

 الَناسّ  يف  أََذنَ  : "ث َ ّن َحَجّة الَنيبّ  يف بَيا وَقد قاَل جابٌر 
 َكّثرٌي،  َبَشرٌ  الحَمّديَنةَ  فَ َقّدمَ  َحاج ،  هللاّ  َرس ولَ  َأنَ  ،(2)الحَعاّشَرةّ  يف 

ث ل   و ي  ع م ل   ، للا   ب ر س ول   َي  ت َّ  أ ن   ي  ل ت م س   ك لُّه م   ل ه   م   ،ع م 
َنا َ   هللاّ  َمَعه ، ... َوَرس ول   َفَخَرجح  يَ نحزّل   َوَعَليحهّ  َأظحه راَّن، َبنيح
ء   ّمنح  ّبهّ  َعّملَ  َوَما ََتحّويَله ، يَ عحّرف   َوه وَ  الحق رحآن ،  .(3)بّّه" َعّملحَنا َشيح

فاحّرصح َأخي املسلم  على تَ تَ بُّّع السُّنّة والَعمّل با، وَلَك يف 
 أ سوٌة. َصَحابَّة نَبيّ َك 

ِ  كر :. ش غل  أ وقات  احل  4  ِّج   ابل
:  وهذا مما ي ّعني  على ّحفّظ اجلَوارّح وبّرّ  اْلجّ ، وقد قاَل النيبُّ 

ج ّ  أَفحَضل  »  .(4)«َوالَثجُّ  الحَعجُّ  اْلَح

                                                           

 (.9/45) للنووي شرح مسلم(  1)
 أي يف السنة العاشرة من اَلجرة.(  2)
 رواه مسلم.(  3)
 (.1500رواه أبويعلى وحسنه األلباين يف الصحيحة ح)(  4)
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حىت  والَعجُّ: التلبية ، وهي َأعظم  الذ ّكّر، ول يَ قحَطعحها النيبُّ 
ذكر  هلّل عَز َرَمى مجرَة العقبّة، وكذلك أّيم  التشريّق فهي أّيم  

 وجَل.
 واألضاحي. يّ دح اَلَ  ح  بح : ذَ جُّ والثَ 
ي وامل خالفات  الشرعية :5 ر  م ن  امل عاص   ِ  . احل 

 َّينجه ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱ: قاَل 
 .[197: البقرة]

: ، فَ َلمح  لِلَّ  َحجَ  َمنح » وتَ َقَدَم حديث  ، َولَح  يَ رحف ثح   َرَجعَ  يَ فحس قح
 .«ه  أ مُّ  َوَلَدتحه   َكيَ وحمّ 

هذّه َأَهمُّ الَوصاّي، وّهَي يف اْلقيقّة عاَمٌة لكّل م سلم  ويف كلّ  
، واَْلمد  هلّل ربّ   ولّكَنها تتأَكد يف هّذه الفريَضّة العظيَمّة، َوقحت 

 العاملنَي.
 

* * * 
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 احِلجَِّةذي  ِرْشَع : فضُلالثاني الدرُس
 

م على ه  ث ُّ ، وَُي  اتّ اخلريَ  مّ اسّ مبوَ  هّ بادّ على عّ  نُّ الذي َي   هللّ  اْلمد  
 ريكَ شَ ال  ه  حدَ وَ  هللا  ال إ لهَ إّ ال  نح أَ  شهد  ، وأَ الصاْلاتّ  نَ مّ  دّ وُّ زَ الت َ 
 ه  ورسول   هللاّ  عبد   داً ُممَ  أنَ  شهد  ، وأَ والسمواتّ  رضّ األ بُّ رَ  له  

ّبهّ  هّ وعلى آلّ  عليهّ َوَسَلَم  ى هللا  ، صلَ ابخلرياتّ  ق  السابّ   وّل أ   وَصحح
 :عد  ا بَ مَ ، أَ ماتّ ر  كح وال مَ  ائلّ ضَ الفَ 

 ارَ اختَ  نّ م أَ ليهّ إّ  هّ حسانّ وإّ  املؤمننيَ  هّ بادّ عّ  بّ تعاىَل  هللاّ  فّ طح ل   نح فمّ 
 زمانّ األ نيَ بَ  تَ اوَ فَ ، وَ هّ محتّ رَ  حاتّ فَ لن َ يها فّ  ونَ ض  عرَ تَ ي َ  وقاَتً َلم أَ 

 : قالَ الَ ق  بن مالك   أنسّ  نح ، فعَ هّ هم يف طاعتّ شاط  نَ  ادَ زدَ يَ لّ 
، َوتَ َعَرض وا لّنَ َفَحاّت َرمححَّة هللّا،: » هللاّ  رسول   رَك مح ريحَ َدهح  اف حَعل وا اخلَح

َّتّه ي ّصيب  ّبَا َمنح َيَشاء  ّمنح ّعَباّدّه، َوَسل وا  فَّإَن لِلَّ نَ َفَحات  ّمنح َرمحح
 .(1)«مح هللَا َأنح َيسحرت َ َعوحرَاّتك مح، َوَأنح ي  َؤمّ َن َروحَعاّتك  

                                                           

(: إسناده رجاله رجال 10/231ع )(، قال اَليثمي يف اجملم720رواه الطْباين يف الكبري ح) (1)
 الصحيح غري عيسى بن موسى بن إّيس بن البكري، وهو ثقة.
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ذي  نح مّ  رّ شح العَ  ّيمَ ؛ أَ لةّ اضّ الفَ  وقاتّ األ هذهّ  عظمّ أَ  نح مّ  وإنَ 
 :ه  سبحانَ  ها، فقالَ تّ كانَ مَ  ا لبّ تعاىل  هللا   مَ قسَ أَ  دح قَ ف َ  ،اْلرامّ  اّْلَجةّ 
 .الفجر[سورة ]   َّ مي خي حي جي يه ُّٱ

 ه  قالَ  اكم  اّْلَجةّ  ذي شر  عَ  با املراد  ": َرمّحَه  هللا   كثري    ابن   قالَ  
 السلفّ  من واحد   وغري   ،وجماهدٌ  ،الزبريّ  وابن   ،عباس   ابن  

 ".واخللفّ 
ن حَيا َأَّيمّ  أَفحَضل  » :قالَ   هللاّ  رسولَ  أنَ   وعن جابر    َأَّيم   الدُّ

رّ  رَ : يَ عحيّن  ،(1)«الحَعشح  .اّْلَجة ّذي َعشح
 نَ أَ  نَيَ ، وبَ ّيمّ األ يف هذهّ  جتهادّ العلى ا  يبُّ النَ  ثَ حَ  دح وقَ 

 نح عَ ف َ ، يء  شَ  ل ّ ك    نح مّ  وجلَ  زَ إىل هللا عَ  حبُّ فيها أَ  الصالَ  العملَ 
 ّمنح  َما: » هللاّ  رسول   : قالَ عنهما قالَ  هللا   يَ ضّ رَ  عباس   ابنّ 

،  يَ عحيّن  «َّيمّ األ َهّذهّ  ّمنح  الِلَّ، ّإىَل  َأَحبُّ  ّفيَها الَصاّلح   الحَعَمل   َأَّيم 
َر، َهاد  ال وَ  الِلَّ  َرس ولَ  ّيَ : ال واقَ  الحَعشح ال وَ : »َقالَ  الِلَّ؟ َسّبيلّ  يف  اجلّح

                                                           

 .(1128كشف األستار عن زوائد البزار ح)  (1)
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َهاد   ّسهّ  َخرَجَ  َرج لٌ ال إّ  الِلَّ، َسّبيلّ  يف  اجلّح  ّمنح  يَ رحّجعح  فَ َلمح  َوَمالّّه، بّنَ فح
ء   َذّلكَ   .(1)«ّبَشيح

 َأعحَظمَ َوال  َوَجلَ  َعزَ  الِلَّ  ّعنحدَ  َأزحَكى َعَمل   ّمنح  َما» :واية  ويف رّ 
ًرا رّ  يف  يَ عحَمل ه   َخريح   ّمنح  َأجح َهاد  ال وَ : ّقيلَ .  «ضحَحىاأل َعشح  يف  اجلّح

َهاد  ال وَ : »َقالَ  ؟الِلَّ  َسّبيلّ   َرج لٌ ال إّ  َوَجلَ  َعزَ  الِلَّ  َسّبيلّ  يف  اجلّح
ّسهّ  َخرَجَ  ء   َذّلكَ  ّمنح  يَ رحّجعح  فَ َلمح  َوَمالّهّ  بّنَ فح  «ّبَشيح
رّ  َأَّيم   َدَخلَ  ّإَذا ج َبريح   بحن   َسّعيد   "وََكانَ : اويالرَ  قالَ    الحَعشح

تَ َهدَ  ّتَهاًدا اجح  .(2)"َعَليحهّ  ر  دَ قح ي    َيَكاد   َما َحىَت  َشّديًدا اجح
 يف ملَ العَ  نَ أَ  على اْلديث   هذا لَ دَ  : "وقدب  جَ رَ  قال ابن  

 استثناءّ  ريّ غَ  نح مّ  الدنيا مّ ّيأَ  يف لّ مَ العَ  نَ مّ  هللاّ  إىل بُّ حَ أَ  هّ ّيمّ أَ 
 انَ كَ   ذا، وإّ ه  ندَ عّ  فضل  أَ  وَ فه   هللاّ  إىل بَ حَ أَ  انَ كَ   ذاوإّ  ،نهامّ  شيء  

 هّ غريّ  يف  ملّ العَ  نَ مّ  هللاّ  ىلإّ  بَ حَ وأَ  لَ فضَ أَ  شرّ العَ  ّيمّ أَ  يف مل  العَ 
 فضلَ أَ  الً فضو مَ  كانَ   نح وإّ  فيهّ  العمل   صارَ  ؛هال ّ ك    نةّ السَ  ّيمّ أَ  نح مّ 
ال و  هللاّ  رسولَ  ّي: قالوا ذاوَلّ  ،الً فاضّ  كانَ   نح وإّ  هّ غريّ  يف ملّ العَ  نَ مّ 

                                                           

 رواه البخاري وغريه.(  1)
 رواه الدارمي وغريه.(  2)
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 واحداً  هاداً جّ  ىَن ثَ است َ  ث َ  ،"اجلهاد  ال و : "قالَ  هللاّ  بيلّ سَ  يف اجلهاد  
َهادّ  َأيُّ : لَ ئّ س    ه  نَ فإّ  ،هادّ اجلّ  فضل  أَ  وَ ه    َمنح : »َقالَ  أَفحَضل ؟ اجلّح

رّيقَ َوأ   َجَواد ه   ع ّقرَ   عندَ  رجةً دَ  الناسّ  فضل  أَ  ه  ب  احّ وصَ  ،«َدم ه   هح
 .(1)"هللاّ 

ن حَيا َأَّيمّ  أَفحَضل  »: ه وقول   رّ  َأَّيم   الدُّ ا َّنَ لى أَ ع لُّ د  ، يَ «الحَعشح
 .قّ الطإلعلى ا ّيمّ األ فضل  أَ 

َيّ ز  هذّه العشر  عن غريها أن ه ي شرع  فيها ّعبادٌة  وإن  مما ي 
األضاّحي تَ َقرُّابً إىل هللا تعاىل، وَقد ورَد الَنهي  عظيمٌة، وهي ذبح  

ّذ مَن الش عر والبشرة واألظافر ملن َنوى أنح ي َضحي،  عن األخح
 َأنح  َأَحد ك مح  َوَأَرادَ  اّْلَجّة، ّذي ّهاللَ  َرأَي حت مح  ّإَذا» :لّقولّّه 

َي، ّسكح  ي َضحّ   َفال َيَسَ » ة :ويف رّواي، «َوَأظحَفارّهّ  َشعحرّهّ  َعنح  فَ لحي مح
ًئا َوَبَشرّهّ  َشَعرّهّ  ّمنح    .(2)«َشي ح

                                                           

 (.458،459لطائف املعارف ص)(  1)
 رواه مسلم.(  2)
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ََب ه   ّذبححٌ  َله   َكانَ   َمنح » :أخرى ويف رّواية    ّذي ّهالل   َأَهلَ  َفّإَذا َيذح
ًئا َأظحَفارّهّ  َوال ّمنح  َشعحرّّه، ّمنح  َفال ََيحخ َذنَ  اّْلَجّة،  َحىَت  َشي ح
 .(1)«ي َضحّ يَ 

  وهذا اْل كم  
 
َضَحى عنهم ّمن خاص  ابمل

 
َضحّ ي فقط، وأَما امل

َل َله  يف ّصَحّة  َزوجة  وَولد  فال يَلزم هم ذّلك، ث  هذا األمر  ال َدخح
 َخالَف السَُّنةاألضحيّة، فلو َأَخَذ اإلنسان  شيئًا ّمن َذّلَك فَقد 

 وأ ضحيت ه  صحيحٌة.
 ذهّ هَ  يف ةّ رصَ الف   ابنتهازّ  - فاضل  األ أيُّها - الغنيمةَ  نيمةَ الغَ ف
 املبادرةَ  املبادرةَ و  ،ت قد ر بقيمةال و  ضٌ وَ عّ  نهامّ  افمَ  ،ظيمةّ العَ  ّيمّ األ

 ندمَ يَ  نح أَ  بلَ قَ و  ،لّ جَ األ جومّ ه   بلَ قَ  لَ جَ العَ  لَ جَ والعَ  ،ابلعملّ 
 اب  َ  ال فَ  ملّ عَ للّ  جعةَ الرَ  سألَ يَ  نح أَ  بلَ قَ و  ،لَ عَ ف َ  ما على ط  ر ّ فَ م   ال

 نّ سح وح   ،كَ كرّ وشّ  ،كَ كرّ ا على ذّ نَ عّ أَ  مَ فالله ،لَ أَ سَ  ما إىل
 .كَ تّ بادّ عّ 

  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)

* * * 
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 احِلجَّةن ذي ِم العشِر : وظائُفالثالث الدرُس
 

 نبياءّ األ على إمامّ  م  الوالس ة  ال، والصاَْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ 
ّبهّ  هّ ، وعلى آلّ نيَ واملرسلّ   : ا بعد  ، أمَ أمجعنيَ  وَصحح
، ّمنح  َما: » هللاّ  رسول   : قالَ قالَ   باس  عَ  ن ابنّ فعَ   َأَّيم 

َر، يَ عحيّن  «َّيمّ األ َهّذهّ  ّمنح  الِلَّ، ّإىَل  َأَحبُّ  ّفيَها الَصاّلح   الحَعَمل    الحَعشح
َهاد  ال وَ  الِلَّ  َرس ولَ  ّيَ : َقال وا َهاد  ال وَ : »َقالَ  الِلَّ؟ َسّبيلّ  يف  اجلّح  اجلّح

ّسهّ  َخرَجَ  َرج لٌ ال إّ  الِلَّ، َسّبيلّ  يف   َذّلكَ  ّمنح  يَ رحّجعح  فَ َلمح  َوَمالّّه، بّنَ فح
ء    .(1)«ّبَشيح
 بلح  امّ العَ  مّ أّيَ  فضل  أَ  يَ هّ  ّيمَ األ هذهّ  نَ : إّ فاضل  األ خوة  إلا أيُّها

 ابن   الَ ها، قَ ريّ يف غَ  ع  تمّ ََ ال ا مَ  باداتّ العّ  نَ فيها مّ  ع  مّ تَ ََ نيا، والدُّ 
ّتَيازّ  يف  الَسَببَ  َأنَ  َيظحَهر   َلّذيَوا: "َرمّحَه  هللا   جر  حَ  رّ  امح  ّذي َعشح

ّتَماعّ  ّلَمَكانّ  اّْلَجةّ   َوالصّ َيام   ة  الالصَ  َوّهيَ  ّفيهّ  الحّعَباَدةّ  أ َمَهاتّ  اجح
جُّ  َوالَصَدَقة   ّهّ  يف  َذّلكَ  يَ َتأََتىال وَ  َواْلَح  .(2)"َغريح

                                                           

 ريه.رواه البخاري وغ(  1)
 (.2/460فتح الباري )(  2)
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 عزَ  هللاّ  كرّ ذّ  ثرة  ؛ كَ شر  العَ  ذهّ با هَ  ز  ي َ مَ تَ اليت ت َ  عمالّ األ مُّ هَ وأَ 
 ي.ضاحّ األ بح  ، وذَ ، والصوم  جُّ ، واْلَ لَ وجَ 

 نن من زن رن مم ُّٱ : : فقالَ ر  كح أما الذ ّ 

 ىل مل خل ُّٱ :وقال  ، [28: اْلج]  َّ  ىن

 .[203: البقرة]  َّ حمخم جم يل
 َأَّيم   يف  الِلََ  َواذحك ر وا: "رضي هللا عنهما َعَباس   ابحن   َوَقالَ 

ّر، َأَّيم  : ل وَمات  َمعح  َعحد وَدات   َّيم  األوَ  الَعشح
رّيقّ  َأَّيم  : امل  ."الَتشح

 : هللاّ  رسول   قالَ : قالَ  هماعنح  هللا   يَ ضّ رَ  اس  بَ عَ  ابنّ  عنح و 
 َأَّيمّ  ّمنح  ّفيّهنَ  الحَعَمل   ّإلَيحهّ  َأَحبُّ ال وَ  هللّا، ّعنحدَ  َأعحَظم   َأَّيم   ّمنح  َما»

رّ  ّثر وافَأَ  الحَعشح ّبيَح، ّفيّهنَ  كح ّبرَي، الَتسح ّليلَ  َوالَتكح  .(1)«َوالتَ هح
 ََيحر َجانّ : ه َري حَرةَ  َوأَب و ع َمَر، ابحن   وََكانَ : "َرمّحَه  هللا   خاريُّ الب   قالَ 

رّ  َأَّيمّ  يف  السُّوقّ  ّإىَل  َاّن، الَعشح ّبرّيِّهَا". الَناس   َوي َكْبّ    ي َكْبّ   بَّتكح

                                                           

 رواه أمحد والطْباين وغريِها وحسنه أمحد شاكر.(  1)
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 ج َبريح ، بحنَ  َسّعيدَ  َرأَيحت  ": َرمّحَه  هللا   ّيد  أيب زّ  بن   يد  ز يَ  وقالَ 
َلى، َأيب  بحنَ  الَرمححَنّ  َوَعبحدَ  َوجم َاّهًدا ّ  َأوّ  لَي ح  ثَّة،الالثَ  ءّ الَهؤ   ّمنح  اث حَننيح

رّ  َأَّيمّ  يف  يَ ق ول ونَ  الَناسّ  ف  َقَهاءّ  ّمنح  َرأَي حَنا َوَمنح  َْب   الَِل  : الحَعشح  الَِل   ،َأكح
َْب ، َْب ، َوالَِل   الَِل ،ال إّ  ّإَلهَ ال  َأكح َْب   الَِل   َأكح د   َولِلَّ  َأكح مح  .(1)"اْلَح
 َأيح  ،ّبَذّلكَ  يَ ق ول ونَ  َمَشاَّي َنا َكانَ " :َرمّحَه  هللا   يُّ الَطحاو  الَ وق

ّبريّ  رّ  َأَّيمّ  يف  اّبلَتكح  .(2)"الحَعشح
، وقاتّ األ يف كل ّ  قٌ طلَ م   ّيمّ األ ذهّ يف ه كبري  والتَ  ر  كح والذ ّ 

 الصلواتّ  بَ قّ عَ  كبري  التَ  :رفةَ عَ  يومّ  فجرّ  نح مّ  ليهّ إّ  ضاف  وي  
، التشريقّ  ّيمّ أَ  رّ ن آخّ مّ  العصرّ  ةّ الإىل صَ  رُّ مّ ستَ ، ويَ املكتوابتّ 

 نيَ والتابعّ  الصحابةّ  نَ مّ  قهاءّ والف   لفّ السَ  هور  مج   وهذا ما عليهّ 
 دابرّ بَ  صُّ تَ َيَ ال ، و قت  وَ  ل ّ يف ك   ّيمّ األ يف هذهّ  ري  ، فالتكبئمةّ األو 

 يف  ي َكْبّ   »  ع َمر   وََكانَ  :َرمّحَه  هللا   خاريُّ الب   ، قالَ لواتّ الصَ 
َمع ه   مبّىًن  ق  َبّتهّ  ل   فَ َيسح ّجّد، َأهح َسح

ل   َوي َكْبّ    فَ ي َكْبّ  ونَ  امل َواقّ األ َأهح  سح
 َّيَم،األ تّلحكَ  مبّىًن  ي َكْبّ   » ع َمرَ  ابحن   وََكانَ  «ّبريًاَتكح  ّمىًن  تَ رحَتجَ  َحىَت 

                                                           

 (.62رواه الفرّييب يف أحكام العيدين رقم)(  1)
 (.2/458فتح الباري )(  2)
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طَاّطهّ  َويف  ّفَراّشهّ  َوَعَلى الَصَلَواتّ  َوَخلحفَ   َومَمحَشاه   َوجَمحّلّسّه، (1)ف سح
يًعا َّيمَ األ تّلحكَ    .«مجَّ

رّ  يَ وحمَ  ت َكْبّ   : »َميحم ونَة   وََكاَنتح   َكْبّ حنَ ي   النّ َساء  » وَك نَ  «الَنحح
رّيقّ  لََياّلَ  الَعزّيزّ  َعبحدّ  بحنّ  َوع َمرَ  ع ثحَماَن، بحنّ  َأاَبنَ  َخلحفَ   َمعَ  الَتشح
ّجدّ  يف  الر َّجالّ  َسح

 .«امل
، ستطاعةّ الا رّ دح قَ بّ  للرجالّ  ابلتكبريّ  هر  واجلَ  وتّ الصَ  فع  رَ  ع  شرَ وي  

 .هّ ائرّ عَ شَ  ظهارّ إّ و  عاىلتَ  هللاّ  يمّ عظّ ن تَ مّ  ه  نَ أل
يف  رّ كح ن الذ ّ مّ  كثارّ إل وا كبريّ التَ  يف مشروعيةّ  إنَ  :اضل  ف  األ يُّهاأ
 : ، قالَ ت  قح وَ  لّ فضَ يف أَ  ل  مَ عَ  لّ فضَ إىل أَ  اً إرشاد ّيمّ األ هذهّ 

  ّمنح  الِلَّ  َعَذابّ  ّمنح  َله   َأْنحَى َقطُّ ال َعمَ  آَدّمي   َعّملَ  َما»
رّ   .(2)«الِلَّ  ّذكح

 ِّبَريحّ  أ نَ بّ ئ ك مح ال أَ : » الَنيبُّ  قالَ : قالَ  الَدرحَداّء  َأيب وعن
 َوَخريح   ،َدَرَجاّتك مح  يف  َوَأرحَفّعَها َمّليّكك مح، ّعنحدَ  َوَأزحَكاَها َأعحَماّلك مح،

 َعد وَك مح  تَ لحَقوحا َأنح  ّمنح  َلك مح  َوَخريح   َوالَورّّق، الَذَهبّ  ّإن حَفاقّ  ّمنح  َلك مح 
                                                           

 الفسطاط: اخليمة.(  1)
 رواه أمحد والطْباين وغريِها.(  2)
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رّب وا اقَ ه مح َأعحنَ  فَ َتضحرّب وا ر  : »َقالَ . بَ َلى: قَال وا «؟َأعحَناَقك مح  َوَيضح  الِلَّ  ّذكح
 .(1)«تَ َعاىَل 

  النيب ّ  إىل عرايب  أَ  جاءَ : قالَ   ر  سح ب   بنّ  هللاّ  عبدّ  وعن
 ت  َفارّقَ  َأنح »: َقالَ  أَفحَضل ؟ عحَمالّ األ َأيُّ ! الِلَّ  َرس ولَ  ّيَ  :الَ قَ ف َ 

ن حَيا رّ  ّمنح  َرطحبٌ  َوّلَسان كَ  الدُّ  .(2)«الِلَّ  ّذكح
 ، كَ عبادتّ  نّ سح وح   ،كَ كرّ وش   ،كَ كرّ ا على ذّ نَ عّ أَ  فاللهمَ 

 .اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ و 
 

* * * 
  

                                                           

 رواه أمحد والرتمذي.(  1)
 لية وابن اجلعد يف مسنده.رواه أبو نعيم يف اْل(  2)
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 فضُل التطوِع: الرابعالدرُس 
 

، وحَده  ال َشريَك له   اْلمد  هلّل، وَأشهد  َأنح ال إلَه إال هللا  
 أَما بعد : ، ورسول ه  وَأشهد  أَن ُممداً عبد هللاّ 

إَن أَفَضَل األعحماّل اليت يَ َنال  ّبا الَعبحد   أيُّها اإلخوة  األفاضل :
ثار  ّمنح الَنواّفل، : ح َب هللّا تعاىل وق ربَه  منه أَداء  الَفراّئّض، واإلكح

 : قاَل رس ول  هللّا قال:  أيب ه َريرَة فعن 
 ى ّل َولي ًا فقدح آَذن حت ه  اّبْلَرحّب وَماَمنح َعادَ قاَل هللا  َتعاىل: »

ء   َعبحّدي ّإَلَ  تَ َقَربَ   يَ َزال   َعَليحّه، َوَما افحرَتَضحت   ممَا ّإَلَ  َأَحبَ  ّبَشيح
ت ه ؛ َفّإَذا أ ّحَبه ، َحىَت  اّبلنَ َواّفلّ  ّإَلَ  يَ تَ َقَرب   َعبحّدي بَ ب ح  مَسحَعه   ك نحت    َأحح
َمع   اَلّذي  ّبَا، يَ بحّطش   اَليّت  َوَيَده   ّبّه، ي  بحّصر   اَلّذي َوَبَصَره   ّبّه، َيسح
َله   تَ َعاَذين  َولَّئنح  أل عحّطيَ َنه ، َسأََليّن  َوّإنح  ّبَا، َيحّشي اَليّت  َورّجح  اسح

  .(1)«أل ّعيَذنَه  

                                                           

 رواه البخاري. (1)
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: هي ما ي ثاب  فاّعل ها، وَيسَتّحقُّ الّعقاَب َترّك ها،  والفرائض 
َنوافل: فهي الَعباَدات  الزَائدة  عن الَفراّئّض، وهي اليّت ي ثاب  أَما ال

 فاّعل ها وال ََيَث  ََترّك ها.
عاىل تَ  َث هللا  اليت حَ  اْلةّ الصَ  الّ ن األعمَ مّ  باداتّ العّ  وافل  ونَ 

 تابهّ يف كّ   ظيماً، فقالَ رًا عَ جح ها أَ دائّ على أَ  عليها، ورَتبَ 
[، وقال 7]الزلزلة: َّ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ: زيزّ العَ 
 :َُّّحسخس جس مخ جخ مح جح مج حج 

؛ ةّ رَ كالذَ   غرياً ولو كاَن صَ  مَ ل ه  املسلّ عمَ يَ  مل  [، فك لُّ عَ 110]البقرة:
 ه يومَ رب ّ  قاءّ لّ  عندَ  هّ بّ  فرح  يَ فاً، وسَ ضاعَ تعاىل م   هللاّ  عندَ  ه  د  جّ سيَ 
 . ةّ يامَ القّ 

، كَ تّ دَ حح وَ  عندَ  كَ ليسَ جَ  ون  ك  سيَ  حَ الّ َل الصَ مَ العَ  إنَ  لح بَ 
: ك، يقول حبيبنا ْبّ يف قَ  كَ يقَ فّ ورَ ك، تّ شَ حح وَ  ندَ عّ  نيَسكَ وأَ 
ل ه  َوَمال ه  » بَ ع ه  َأهح َقى َواّحٌد، يَ ت ح َبع  الحَميّ َت َثاَلثٌَة، َفرَيحّجع  اث حَناّن َويَ ب ح يَ ت ح

َقى َعَمل ه   ل ه  َوَمال ه  َويَ ب ح  .(1)«َوَعَمل ه ، َفرَيحّجع  َأهح

                                                           

 رواه البخاري ومسلم. (1)
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، عةّ ارَ ، واملسَ قةّ ًة على املسابَ ءّت النصوص  حاثَ وقد جا
دًا لآلخرة يف زوُّ ، وتَ اْلّة، ش كرًا هلل رّة إىل اإلعماّل الصَ واملبادَ 

[، وقال 148]البقرة:  ٍََّّّ ٌُّّٱ: الدنيا، فقال 
: ُّمم خم حم جم يل ىل مل خل 

 [.133]آل عمران: َّ خن حن جن يم ىم
َعحَماّل فّ »: وقال النيب  تَ ًنا َكّقَطّع الَليحّل الحم ظحّلّم، اَبّدر وا اّبألح

ّبح  َكاّفًرا،  ّمًنا َوي صح ّمًنا َوي حّسي َكاّفًرا، َأوح ي حّسي م ؤح ّبح  الَرج ل  م ؤح ي صح
ن حَيا  . (1)«يَّبيع  ّديَنه  ّبَعَرض  ّمَن الدُّ

 أنح  بلَ قَ  اْلةّ الصَ  ابألعمالّ  عح اّر وسَ  – أخي املسلم   - رح ادّ فبَ 
نها مّ  زيغ  ، وتَ لوب  ى فيها الق  مَ ، فتَ عح ت  الفّ  ر  فيهّ كث   تَ   يت زمانٌ َيَ 
 بَ لَ د انقَ وقَ  إال   يومٌ  عليهّ  رَ ال َي  فَ ، ل  ج  الرَ  حرَيَ تَ ، حىت ي َ ول  ق  الع  

 بيع  ، )يَ ب اْلال  لّ نقَ يَ  يف ليلة   ،افراً(ح ك  صبّ نًا وي  ؤمّ ي م  سّ ، )ي  ه  حال  
 ت.الفّ  ر  ن شَ مّ  ان هللا  عاذَ نيا( أَ ن الدُّ مّ  ض  رَ عَ ه بّ ينَ دّ 

                                                           

 رواه مسلم. (1)
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تعاىل،  إىل هللاّ  ك ل  من ا حني يتقرب    صح رّ حح : ليَ أيها الفضالء  
لصَ   لَ تَ ماًل اخح عَ  ل  قبَ تعاىل ال يَ  ، فإن  هللاَ هّ تّ بادَ تعاىل يف عّ  هللّ  أن َي 

َل هللا  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َأاَن قا»: ، كما قال اإلخالصّ  ط  رح شَ  فيهّ 
َرَك ّفيّه َمّعي َغريحّي، َأغحىَن الشُّرَكَ  اّء َعّن الشّ رحّك، َمنح َعّمَل َعَماًل َأشح

ت ه  َوّشرحَكه    .(1)«تَ رَكح
، به النيب  ما جاءَ  قّ فح على وَ  تكونَ  أنح  ةّ للعبادَ  دَ كما ال ب  

َمنح َعّمَل َعَماًل »:  ، كما قالَ بهّ على صاحّ  العمل   وإال ر دَ 
 .(2)«َو َرد  لَيحَس َعَليحّه أَمحر اَن ، فَ هح 

، هّ إال بّ  دَ ال ي عبَ  أنح  هللا   رَ الذي أمَ  رعّ الشَ  ةّ وافقَ ن م  مّ  دَ فال ب  
 مّ وعدَ  ه،خمالفتّ  وتركّ  ه،بّ  جاءَ  فيما  يبالنَ  مبتابعةّ  يكون   وذلكَ 

 عنه   تح تثب   ل العبادةّ  يف جديدة   يئة  هَ  أو ،جديدة   عبادة   إحداثّ 
 .والسالم   الصالة   عليه

 أنح ََنحّرصَ هللا تعاىل،  اًل وثوااًب عندَ مَل فضح العَ  يزيد   وإن  مما
 أحدٌ  عليهّ  ع  لّ طَ ال يَ فه، رب ّ  وبنيَ  العبدّ  بنيَ  ّسر اً  اءّ فَ ه يف اخلَ على أدائّ 

                                                           

 رواه البخاري. (1)
 رواه مسلم. (2)
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َتطَاَع ّمنحك مح َأنح َيك وَن َله  َخب»: ، قال اسّ ن النَ مّ   - ءٌ َمّن اسح
َعلح ّمنح َعَمل  َصاّلح  فَ لحي َ  - خمبوءٌ  أي شيءٌ  ى عَ أدح  ذلكَ  ، ألنَ (1)«فح

 . هللّ  الصّ اإلخح  ولّ ص  ، وح  لبّ القَ  ورّ ض  ْل  
 ذلكَ  لّ جح هللا تعاىل، وألَ  ها عندَ لت  نزّ ها ومَ ع  ق ح ر َلا وَ الس ّ  ة  بادَ فعّ 

لم  يين ه ما ت نّفق   ال تَ عح فاها حىَت قة  فَأخح دَ ن َتصَدَق بصَ حَق مَ استَ 
 االثنانّ  حقَ ، استَ ناه  يح عَ  تح اضَ الياً ففَ خَ  هللاَ  كرَ ن ذَ مَ  ال ه، وكذلكَ ّش 
 .ه  لُّ ظّ  ال  إّ  ل  ال ظّ  ومَ تعاىل، يَ  هللاّ  ل  ظّ بّ  ةّ القيامَ  ومَ يَ  الَ ظّ ستَ يَ  أنح 

 لّ مَ العَ  تمانّ م هللا تعاىل على كّ ه  مّح رَ  لف  السَ  حثَ  وقدح 
ت  ": حازم   أبو ، قالالّ الصَ  ثَ َر ممَا َتكح ت مح َحَسَناّتَك َأكح م  اكح

، ذلَك أَن بعَض الناس ُيرص  على إظهار حسناتّه (2)"َسيّ َئاّتكَ 
مع ّكتماّن سيّ ئاته ََتَمُّاًل يف أعنّي الَناس، فتّضيَع حسنات ه، 

 وتذهَب أدراَج الر ّيح، بسبب ح بّ  السُّمعّة وطلب الثناّء.

                                                           

، ورجح األلباين رفعه كما ، ورواه غريه موقوفا على الزبري رواه السيوطي مرفوعًا إىل النيب  (1)
 .2313يف الصحيحة: 

 (.35276، رقم )رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (2)
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 م أَ لَ واعح 
 
ابً رح َت ق   دح دَ ازح  هللّ  دحَت طاعةً دَ ما ازح ل  ك    ه  ، أنَ سلم  خي امل

َأاَن »: ي  دسّ الق   وعال يف اْلديثّ  جلَ  هللا   ن هللا، وَلذا يقول  مّ 
ّسّه،  ّعنحَد َظنّ  َعبحّدي يب، َوَأاَن َمَعه  ّحنَي َيذحك ر ين، ّإنح ذََكَرين يف نَ فح
ذََكرحت ه  يف نَ فحّسي، َوّإنح ذََكَرين يف َمََل ، ذََكرحت ه  يف َمََل  ه مح َخريحٌ 

ًا، تَ َقرَبحت  ّإلَيحّه ّذَراًعا، َوّإنح تَ َقَرَب ّإَلَ مّ  ن حه مح، َوّإنح تَ َقَرَب ّمينّ  ّشْبح
ت ه  َهرحَوَلةً    .(1)«ّذَراًعا، تَ َقرَبحت  ّمنحه  اَبًعا، َوّإنح َأََتين َيحّشي أَتَ ي ح

يف  دح هّ تَ جح ال، ولنَ الصَ  لّ مَ على العَ  رّ شح العَ  مّ يف أّيَ  صح حرّ فلنَ 
 الحّ والفَ  وزّ للفَ  عظيمٌ  ببٌ سَ  ذلكَ  ، فإنَ باداتّ ل العّ وافّ نَ  داءّ أَ 

 رة.نيا واآلخّ يف الدُّ  ةّ ادَ عَ والسَ 
 ،لنيَ سَ على املرح  المٌ وسَ  ،فونَ صّ ا يَ م  عَ  ةّ زَ العّ  رب ّ  كَ سبحان رب ّ 

 .العاملنيَ  ب ّ رَ  هللّ  واْلمد  
 

* * * 
 

                                                           

 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 فضل صالة الضُّحى: اخلامُسالدرُس 
 

وَأشهد  َأنح ال إلَه إال هللا  وحَده  ال َشريَك له ،  اْلمد  هلّل،
 وَأشهد  أَن ُممداً عبد هللّا ورسول ه ، أَما بعد :

ة   أ يُّها و  خ  َتّعني   َما أفحَضلّ  ّمنح  إن   :األف اضل   اإل  ّلم   ّبهّ  َيسح ، الحم سح
 قال ،الصالةَ  وارتفاّعها، الَشمسّ  ط ل وعّ  بَ عحدَ  يَ وحَمه ،ويبدأ  بّه 

 حج مث هت مت حتخت جت هبُّ: سبحانه

روعّة يف ، [45: البقرة]  َّ جح  مج وإَن ّمَن الصَلَواّت املشح
ستحبّة اليت كاَن  ّل الَنهاّر، صالةَ أوَ 

 
الضُّحى، وّهَي ّمَن السُّنّن امل

عل ها، وي وصي ّبا أصحابَه   النيبُّ   .يفح
وقّت أقحسَم بّ  ومما يدلُّ على فّضّل صالّة الضُّحى، أَن هللَا 

  َّ ىث نث ُّٱالضُّحى، يف س ورّة الضُّحى، فقال سبحانه: 
على  ذلكَ  دلَ  شيء  بّ  وجلَ  عزَ  هللا   سمَ وإذا أقح  ،[1الضحى :]

 .وتعاىل سبحانه   ّه عنَد هللاّ عظمتّ 
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، َفّمنح ، وأ جورًا عظيمةً إَن ّلصالّة الضُّحى فضائَل عديدةً و 
  :تّلَك الفضائلّ 

ا صالة  األوَّاب -1 اف ظ  عليها إالَّ أوَّاب  أَّنَّ  .ني، وال ُي 
َواّبنَي ّحنَي تَ رحَمض  األَ ة  َصال: )قاَل عليّه الصالة  والسالم  

 .(1)(الحّفَصال  
)  أخفاف   رّتق  تح  عندما أيح  :ومعىن )حنَي ترَمض  الّفصال 

 ه  أنَ  ّل، واملراد  الرمح  حر ّ  شدةّ  من -اإلبلّ  أوالد   وهي - الّفصالّ 
 .اشتداّد اْلر ّ  قتّ ها إىل وَ ري  َتخ ستحبُّ ي  

طيعّ  :ومعىن األَوابّ 
 
 .(2) ، وقيَل الراّجع  إىل الطاعةّ أي امل

ه   -2  .أنَّ م ن  صلَّى الضُّحى أر بعاً كفاه  للا  همَّ حوائ ج 
زح َعنح َأرحَبّع  تَ عحجَ هللا  تَ َعاىَل: ابحَن آَدَم ال قَالَ ) :ّْلديّث النيّب 

ّفَك آّخَره  رََكَعات  ّمنح َأوَ   .(3)(ّل النَ َهاّر َأكح

                                                           

 رواه مسلم. (1)
 (.748انظر شرح صحيح مسلم للنووي حديث ) (2)
 (.4342رواه أمحد وأبو داود والنسائي، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (3)
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ّفَك آخرّه( : هّ واملراد  بقولّ    ذلكَ  يف آخرّ  ه  ث  دّ ما ُي   شرَ  أيح )أكح
 .(1)الّيَ والبَ  نّ حَ املّ  نَ مّ  اليومّ 

في وجلَ  فاهلل  عزَ  آخَر الَنهاّر، ّبدفحّع الَبالّي املؤمَن  يكح
 .واملصائّب، بربّع ركعات  ي صلّ يها يف أوّل النهارّ 

 .وصية  النيب   صالة  الضُّحى -3
َأوحَصاين َخّليّلي بَّثاَلث  اَل أََدع ه َن )، َقاَل: َعنح َأيب ه َري حَرَة ف

ر ، َوَصاَلّة الضَُّحى،  َحىَت أَم وَت: َصوحّم َثالَثَّة َأَّيم  ّمنح ك لّ  َشهح
 .(2)(َونَ وحم  َعَلى ّوتحر

ر  امل ع تم ر .  أجر ه  أنَّ م ن  خرج  ل صالة  الضحى ف -4  كأج 
صلى هللا عليه   هللاّ  أن رسولَ  رضي هللا عنه عن أيب أمامةَ ف

ّبيّح الضَُّحى اَل يَ نحّصب ه  ّإاَل ّإَّيه  : ) وسلم  قالَ  َوَمنح َخرََج ّإىَل َتسح
ّر الحم عحَتّمرّ  ر ه  َكَأجح  .(3)...(فََأجح

                                                           

 (.4/468) القدير فيض ( انظر1)
 رواه البخاري. (2)
 (.675 صحيح الرتغيب والرتهيب )( رواه أمحد وأبو داود، وحسنه األلباين يف3)
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بيّح واملراد  ّمنح قولّه عليّه الصالة  والسالم : ) وَمنح خرَج إىل تسح
 ها سواًء يف بيّتّه أو يف املسجّد.يَ دّ الضحى...( أيح خرََج لّي  ؤَ 

زئ  عن  ثالمثائٍة وستني  صدقةً  وصالة  الضُّحى -5  . ُت 
نحَساّن ّستُّوَن َوَثالقال عليه الصالة والسالم: ) ث  ّماَئّة يف اإلحّ

، فَ َعَليحّه َأنح يَ َتَصَدَق َعنح ك ل ّ  َها َصَدَقةً  َمفحّصل   . (َمفحّصل  ّمن ح
 َقال وا: َفَمّن اَلّذي ي ّطيق  َذّلَك َّي َرس وَل هللّا؟ 

يّه َعّن )َقاَل:  ء  ت  َنحّ  ّفن  َها، َأّو الَشيح ّجّد َتدح النَُّخاَعة  يف الحَمسح
َعَتا الضَُّحى َت حزّئ  َعنحكَ  ّدرح فَ رَكح  .(1)(الطَرّيّق، َفّإنح لَح تَ قح

،تعد ل  أجر  ح جٍة وع مرٍة اتمَّ  و ه ي -6 صَلى  ّلَمنح  تني  
ثَ  الفجَر مجاعًة، وجلَس بعَدها يذحكر  هللَا إىل طلوّع الشمسّ 

 .الضُّحى يصل ّ ي  
َمنح َصَلى الَغَداَة يف مَجَاَعة  ث َ قَ َعَد َيذحك ر  الَِلَ َحىَت : )قال 

 ّ َعَتنيح ، ث َ َصَلى رَكح َرة ،   َتطحل َع الَشمحس  ّر َحَجة  َوع مح َكاَنتح َله  َكَأجح
 .(2)(: ََتَمة  ََتَمة  ََتَمة  َقاَل: َقاَل َرس ول  هللّا 

                                                           

 (.4239رواه أمحد وابن حبان، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (1)
  (.3403( رواه الرتمذي، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )2)
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، على الرَاّجح من َقول العلماء هي صالة  الضحى الصالة ، وهذه
راّق أو الشروقّ يَ ومس  ّ   ألََّنا ت صَلى يف أوّل الوقت.  ؛تح بصالّة اإلشح

 وأما وقت ها:
دأ  بعَد ط لوّع الشمّس ّقيَد رمح  إىل ما قبَل الزواّل، فيب 

 حٌ ضَ وَ تقريباً، كما هو م   ساعة   بربعّ  شروّق الشمسّ  وتديدًا بعدَ 
، قبل يف التقومي اَلجري، وينتهي وقت ها إىل ما قبل زواّل الشمسّ 

 ترحَمض   حنيَ  هاوقتّ  تقريباً، وأفضل   ساعة   بربعّ صالة الظهر 
، تقريبًا قبَل زواّل الشمّس  بدأ  ، ويَ اْلر ّ  ةّ دَ شّ  قت  و  وهو الّفصال 

  .بساعة  واحدة  
ا:  وأما عدد  ركعاِت 

فأقلُّها ركعتاّن، كما ثبَت يف األحاديّث الواردّة يف فضّل 
 ركعات   أربعَ  َصال ها ه َت أنَ ثبَ ها فقد ، أما أكثر  ركعيتح الضحى

 .(3) رََكعات   مثانّ ، و (2) ركعات   ستَ ، و (1)

                                                           

 ( رواه مسلم. 1)
  (.4960رواه الرتمذي يف الشمائل، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (2)
 ( رواه مسلم.3)
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مَل هذه الركعات، اليت حازتح على  هذّه فينحبغي لنا أاَل َّن 
 فيها صلى هللا عليه وسلمنعمَل بوصيّة نبينا أن الفضاّئل، و 

 برب ّ  الصلةّ  ، ملا يف ذلك من األجر العظيم، ودوامّ ابّْلرّص عليها
 .نيَ العاملّ 

ضاّتك، وأدحّخلحنا يف رح مَ َك، ووفّ قنا لّ تّ فاللهم أّعَنا على طاعَ 
َعلنا من عباّدَك األَوابنيرمحتك  .، واجح

 

* * * 
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 فضُل قياُم الليِل والوتر: السادسالدرُس 
 

د  هللّ  َرفّ  والَسالم   ة  َوالَصال ،نيَ الَعاَلمّ  َرب ّ  اَْلمح  َعَلى َأشح
ّبّه َأمجحَّعنَي، أََما َنا ُم ََمد  ّلنَي، نَّبي ّ سَ ر َوامل األَنحّبَياءّ   َوَعَلى آلّّه َوَصحح
 بَ عحد : 

ة  أ   و  خ  ا اإل  َفّإَن قَياَم الَليحّل ّمنح َأَعظحّم الَسَنّن  ون :لُّ ص  م   ال ي  ه 
َوالنَ َواّفّل اَليّت َجاَء اَْلثُّ َعَليَها َوالرَتحّغيب  ّفيَها، ّإذح ه َو َزاد  املتقنَي 

 
 
 . ّعَباّد الِلَّ الَصاّْلّنيَ  رحّسّلنَي َوَدأحب  َوس َنة  َسيّ ّد امل

موَن ّقياَم الليّل على التَ نَ عُّّم َتقوَن م   الع َباد  واللقدح كاَن  ي  ق دّ 
، والدُّعاء  واالسّتغفار  يف ّشَعاًرا قيام  الليّل َل مّش َحىَت َصاَر اّبلف ر  

 يل ىل﴿س بحَحانه : فَ َقاَل َرب َُّنا  جوّف الليل َل م ّداثراً،
 ين ىن نن من زن رن مم ام

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱ ري ٰى
 ، فاستحقُّوا بذلَك اجلزاَء العظيم.]السجدة[ ﴾ مب خب حب
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ٱ فَ َقاَل: َبنح ذكَر ّمنح ّصفاِّتم ّعَباّد الَرمححَنّ  أثحىن هللا  علىَوَقدح 
 جح مج حج مث هت مت خت حت﴿

 مس  خس حس جس مخ جخ مح
م  الَليحَل َبل ّإَّن  مح بَ عحَد قَياّمهّ  ]الفرقان[ ﴾جض مص خص حص

تَ غحّفر وَن رَب م عَ   زب﴿ س بحَحانه : َقالَ  ؛َلى التَ قحصرّي َوالَزاَلتّ َيسح
 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 ]الذارّيت[. ﴾ىل  مل يك ىك
ت وبَةّ َوّقَيام  الَليحّل أفحَضل  َصال َكح

 أنَ   فَ َعنح َأيَب ه َري حَرةَ  ،ة  بَ عحَد امل
 ّة؟ املكتوب أيُّ الصالّة أفضل  بعدَ  س ئَل:  النيبَ 

الصالّة املكتوبّة، الصالة  يف  أفضل  الصالّة بعدَ )فقال: 
  .(1)(جوّف الليلّ 

                                                           

 .1163( رواه مسلم: 1)
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 (1)َعَليحك مح ّبّقَياّم الَليحّل َفّإنَه  َدَأب  )فقال:  ووَصى با النيب 
َفَرةٌ  َلك مح، َوه َو ق  رحبٌَة ّإىَل َربّ ك مح، َوَمكح َهاٌة  الَصاّْلّنَي قَ ب ح لّلَسيّ َئاّت، َوَمن ح

 .(2)(إّلثحّ عّن ا
  ؛ فَعنح َوَقدح َأَعَد الَِل  ثَ َوااًب َعّظيًما يف اجلََنّة ّلّمنح يَ ق وم  الَليحلَ 

يف اجلََنّة غ َرًفا  )ّإنَ  :َقاَل الَنيبُّ  َقاَل: بن أيب طالب   َعّلي ّ 
َا ّمنح  ب ط وَّّنَا،ت  َرى ظ ه ور َها ّمنح  َأعحَرايب   فَ َقامَ  ظ ه ورَّها،َوب ط وَّن 

َوَأطحَعَم  الَكالَم،ّلَمنح َأطَاَب  َقاَل: الِلَّ؟ّلَمنح ّهَي َّي َرس وَل  فَ َقاَل:
  .(3) نَّياٌم(َوَصَلى لِلَّ اّبلَليحّل َوالَناس   الصّ َياَم،َوأََداَم  الطََعاَم،

ّب َهَذا َمَع َما َيرَتََتب  َعَلى قَياّم الَليحّل ّمنح َصاَلّح الَقل
ّر آَّيت  لَح  )َمنح  :فَ َقدح َقاَل َرس ول  الِلَّ  ،َواسّتَقاَمّتهّ  َقاَم ّبَعشح

َتبح ّمنح  َوَمنح  الَقانّّتنَي،َوَمنح َقاَم مبّاَئّة آيَة  ك ّتَب ّمنح  الَغاّفّلنَي،ي كح
 أي من أصحابّ  ،(4)م َقنحّطرّيَن( َقاَم ّبَلّف آيَة  ك ّتَب ّمنح ال

                                                           

 أي عادِتم وشأَّنم.( 1)
 .452يف إرواء الغليل:  ، وحَسنه األلباين1/308، واْلاكم: 3549رواه الرتمذي: ( 2)
 .2123يف صحيح اجلامع:  ، وصححه األلباين1984 :الرتمذيرواه  (3)
 ( وصححه األلباين.1398( رواه أبو داود )4)
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َوالّقنحطَار  َخريحٌ ) قال:  اَْلديّث اآلَخّر َأَن النيبَ َويف القناطرّي، 
ن حَيا َوَما ّفيَها(  .(1)ّمَن الدُّ

َتّدئ  بَ عحَد َصالَوَوقحت  ّقَياّم الَليحّل  ط ل وّع  قبلّ  ّة الّعَشاّء ّإىَل يَ ب ح
َتَحبُّ الَتأحّخري  ّإىَل الث ُّل ّث اأَلّخرّي ّمَن الَليحلّ  ّر، َوي سح رَّك  الَفجح لّي دح

ي ّ 
يَ نحزّل  )قاَل:   النيبَ  أنَ   فَ َعنح َأيب ه َري حَرةَ  ،َوقحَت التَ نَ زُّّل اإلَلَّ

َقى ث  ل ث   ربُّنا تبارَك وتعاىل كَل ليلة  إىل السماّء الدنيا، حنَي يَ ب ح
: مَ  أَل يّن  ن َيدعوين فَأستجيبَ الليّل اآلخّر، يقول  له ، من َيسح

 .(2)(له   تغفرين فَأغحّفرَ ّه، من َيسفأ عحّطيَ 
، َكَما َصَح َعّن  ّ ّ َخّفيَفَتنيح َتَحبُّ َأنح يَ بحَدَأ ّبرََكَعَتنيح  َوي سح

َتّتحح صالتَه   الليّل، نَ د كم مّ أحَ  امَ إذا قَ ): أنَه  قالَ  الَنيبّ    فليَ فح
  .(3)(بركعَتنّي َخفيَفَتني

  ت صالة  كانَ   رضي هللا عنها: كيفَ  عائشة   وس ّئَلتح 
ما كان يزيد  يف رمضاَن وال )ت: يف رمضاَن؟ قالَ  رسوّل هللّا 

رَة ركعًة، ي  ى عَ دَ حح على إّ  غريّهّ  ، صلي أربعَ شح  فال َتسألح  رَكعات 
                                                           

 .638 :أللباين يف صحيح الرتغيبحسنه ا، و 944الرتغيب والرتهيب: ( 1)
 .1145( رواه البخاري: 2)
 .768( رواه مسلم: 3)
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 نَ ّنهّ ي أربًعا، فال تسأل عن ح سح لَ صَ ، ث ي  وَّلنَ وط   نَ ّنهّ عن ح سح 
 .(1)(صلي ثالاثً ، ث ي  وطوَّلنَ 

َرَة ركعة  و  الليلَ  وقد َقاَم الَنيب  َرَة ركعة ؛ ثالَث َبَحَد َعشح َعشح
يصلّ ي ابلليّل  كان رسول  هللّا ): ، قالت عائشة   ملا َرَوتحه  

رَة ركعةً   . (2) (ثالَث عشح
ّلّم َأنح يَزّيَد َعَلى َذّلَك َما َشاَء أّلََن األصل يف َذّلَك  َولّلم سح

ثحىَن َمثحىَن، َفّإَذا َخّشَي َأَحد ك م  َصالة  الَليحّل مَ ): قَ وحل  َرس ول  الَِل 
َعًة َواّحَدًة ت وتّر  َله  َما َقدح َصَلى   .(3)(الصُّبحَح َصَلى رَكح

ّة  َجاَء اَْلثُّ َعَليّه يف وقدح  ،الّوت حر  ّمنح مج حَلّة ّقَياّم الَليحلّ ف ّعد 
ّبح واَأو تّر وا قَ بحَل َأنح ) :الَنيبّ   قَ وحل   أحاديَث، فمن ذلك ،  (4)(ت صح

:  "َأوحَصاين َخّليّلي  : هريرةَ  وقاَل أبو ّصَياّم َثالثَّة )بَّثالث 
َعيَتّ الضَُّحى، َوَأنح أ وّتَر قَ بحَل َأنح َأاَنمَ  ر ، َورَكح  .(5)(َأَّيم  ّمنح ك لّ  َشهح

                                                           

 .3569( رواه البخاري: 1)
 .1164( رواه البخاري: 2)
 .749مسلم: ، و 990رواه البخاري: ( 3)
 .754رواه مسلم:  (4)
 .721ومسلم: ، 1178رواه البخاري: ( 5)
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َدٌة، َداَوَم َعَليَها الَنيبُّ والّوتر  س َنٌة  َْلَضّر، يف الَسَفّر َوا م ؤَكّ 
َعةٌ   .(1) َوأََقلُّ الّوتحّر رَكح

ًعا، وتّ َثاَلاًث، وخَ الوتّر َأنح ي َصلّ َي ّمَن  وله   َها سًعا، ك لُّ ًسا، َوَسب ح
  . ثَ بَ َتتح َعّن النيب ّ 

تَ َر بَّثاَلث  َأنح ي َصلّ يَ َها بَّتَشهُّد  َواحد    أ يَب ّ  ّْلَديثّ  ،َوََ وز  ّلَمنح َأوح
َرأ  يف الّوتحّر بّ  اَن َرس ول  الِلَّ كَ ):  ب  عح كَ   نّ بح  َم ﴿ يَ قح َسبّ ّح اسح

َعّة الثَانَّيّة بّ ﴾َربّ َك اأَلعحَلى ، َويف ﴾ق ل َّي أَي َُّها الَكاّفر ونَ ﴿ ، َويف الرَكح
-، َواَل ي َسلّ م  ّإاَل يف آّخرّّهَن، َويَ ق ول  ﴾ق ل ه َو الَِل  َأَحدٌ ﴿ الثَالّثَّة بّ 

ّليمّ  يَ عحيّن  ّلّك الق دُّوسّ -بَ عحَد الَتسح
َ
 .(2)(َثاَلاثً  ،: س بحَحاَن امل

رَتَط  ّفعحل  ّوتحّر س َنٌة، َوالَوالق ن وت  يف ال إذح لح يثب ت  ه  َداّئًما، ي شح
َوََ وز  َأنح َيك وَن قَ بحَل الرُّكوّع  أنَه كاَن ي داّوم عليه، عن النيبّ  

 .(3)(ك َنا نَ قحن ت  قَ بحَل الرُّكوّع َوبَ عحده  ): قال  فَ َعنح أََنس   َوبَ عحده ؛
َعَتاّن قَ بحَل الّوتحّر ّهي ّمَن الّوتحّر َوَداّخَلٌة يف نَّيّتّه، فَ َليحَس  َوالرَكح

َتّقَلٌة، فَاألصل  َأنح يَ نحّوَي الّوت حرَ  ّع نَّيٌة م سح َخلَ  لّلَشفح  ّفيّه الَشفحع . فَ َيدح
                                                           

 .2/111املغين البن قدامة: ( 1)
 ، وصححه األلباين.1701ئي: النسا سنن( 2)
 ، وصححه األلباين.1183 ابن ماجه: سنن( 3)
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 واألحكام ال م تعلّ قّة بقياّم الليّل،  دابّ هذه بعض  الفضائّل واآل
األخيار، القاّئمنَي الليَل  َجَعَلَنا الَِل  َوّإَّيك مح ّمنح ّعَباّدّه املتقنيَ 

َعَلى نَّبيّ َنا ُم ََمد  َوَعَلى وَسَلم َصَلى الَِل  و  واملسَتغّفريَن ابألسحار،
ّبّه َأمَجحّعنَي.  آله َوَصحح

 
 

* * * 
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 فضُل الصََّدقِة: السابُعلدرُس ا
 

اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنَي، والصالة  والسالم  على إماّم املرسلنَي، 
ّبّه أمجّعنَي، أََما بَعد :  نبيّ نا ُممد  وعلى آلّّه وَصحح

فإَن األعماَل الصاْلَة تَ َتفاَوت  يف َأجورّها وتتفاضل  يف َمنازَّّلا، 
لّم كل ما ف ّتَح له منها ابٌب أنح وهَي أبواٌب متنو عٌة، ينبغ ي للم سح

ّل.ي باّدَر إىل الولوّج فيهّ  ّر، واقتناصاً للَفضح  ؛ اغتناماً لأَلجح
بُّها هللا  تعاىل  ، وَُيس ن ابملسلّم أنح وّمَن األعماّل الصاْلّة اليت ُيّ 

ّهّه سبحانَ َر منها يف هذّه العشرّ ي كثّ  ، ه  : إنفاق  املاّل ابتغاَء َوجح
َتَحب   ما هو واجٌب كالزكاةّ  نه  اإلنفاق  مّ وهذا  ، ومنه ما هو م سح

كالَصَدَقّة، واليت هي موضوع  َحّديّثنا يف درّس اليوّم ِبذّن هللّا 
 تعاىل.

قص ًة   هريرةَ  ي لنا الصحايبُّ اجلليل  أبوروّ يَ  أيها اإلخوة :
 األرضّ  نَ مّ  الة  فَ بّ  رجلٌ  بينا) :قال ، وذلك أن ه   النيب عن

: يقول   ة  حابَ سَ  يف َتً وح صَ  عَ مَ سّ فَ  ،أرٌض خاليٌة مستويٌة[ ]والفالة :
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]أي: َتَر َك َنَو تلَك  حاب  السَ  ذلك ىحَ نَ ت َ ف َ  !فالن ةَ يقَ دّ حَ  قّ اسح 
. []واْلر ة : أرٌض صخريةٌ  ة  رَ حَ  يف ه  ماءَ الَسحاب   غَ رَ فأف ح اَْلّديَقّة[، 

رحَجة : َمّسيل  املاّء من اْلَر ّة إىل ]والشَ  راجّ الش ّ  تلكَ  نح مّ  ةٌ جَ رح شَ  فإذا
ّل[   قائمٌ  لٌ ج  رَ  فإذا ،املاءَ  عَ بَ ت َ ت َ ف َ . ه  كلَ   املاءَ  ذلكَ  تح استوعبَ  قدالَسهح

 فقال ]واملّسححاة : هي املّجَرَفة [، هّ حاتّ سح مبّّ  املاءَ  ل  و ّ ُي َ  هّ تّ حديقَ  يف
 يف عَ مسَّ  الذي مّ لالسح - فالنٌ : قال ؟كَ امس   ما! هللا عبدَ  ّي: له

: فقال !ي؟امسحّ  عنّ  ينل  أَ سح تَ  لَّ ! هللاّ  عبدَ  ّي: له   فقالَ  ،-ةّ حابَ السَ 
 قّ اسح : يقول   ه  ماؤ   هذا ذيالَ  حابّ السَ  يف صوَتً  ت  عح مسَّ  إين ّ 
 تَ لح ق    إذح  امَ أَ : قال يها؟فّ  ع  نَ صح تَ  فما ؛- كَ المسحّ  – الن  ف   ةَ يقَ دّ حَ 
 انأَ  وآكل   ،هّ ثّ ل  ث   بّ  ق  دَ صَ تَ أَ فَ  ها،نح مّ  ج  ر  ََيح  ما إىل ر  ظ  نح أَ  فإين   ذا،هَ 

 .(1)(ه  ثَ ل  ث    يهافّ  دُّ ر  وأَ  ،ثاً ل  ث    يالوعّ 
َنع  ّفيها؟(: أي: هّ قولّ معىن و  ، ؟هالّ يف حاصّ  ع  نَ صح ما تَ : )ما َتصح

 بريَ دح تَ  نَ سَ حح ا أَ فلم   ؛تلك اْلديقة يف حاصلّ  هّ بريّ دح تَ  نّ سح َّب   ه  ْبََ خح فأَ 
، واجلزاء  ّمنح هّ تّ إىل حديقَ  املاءّ  قّ وح سَ  ريَ بّ دح تَ   هللا  ىَل وَ ، ت َ ه  دَ نح عّ  عمةّ الن ّ 

 ّجنحّس الَعَمّل.
                                                           

 .مسلم (1)
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ا إذح ق  لحَت هذا( إشارٌة إىل أن ه  كاَن َي حفي ذلَك ويف قوله: )أمَ 
أَن األصَل أفضلَية  إخفاّء الَصَدقّة   وهذا يدلُّ علىوال ي  عحّلن ه ، 

  ىه مه ُّٱوحّل هللّا َتعاىل: كسائّر َأعحماّل الَتَطوُّّع، لقَ 
 ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه
 مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى
وقد أورَد اإلمام   [،271البقرة: ]  َّ يئ ىئ نئ

 .(1)"اَبب  َصَدَقّة السّ ر ّ الب خاريُّ هذه اآليَة وبَوَب عليها بقوله: "
َضَر ما جاَء يف آّيت  كثرية   َتحح ومن َتََمَل يف هذا اْلديّث اسح

رية  من أَن الصَدَقَة من أسباّب مضاَعفّة املاّل وزّيَدتّّه وأحاديَث َوفّ 
 مض خض حض جض مص خص ُّٱومنائّه وبركّتّه، منها قول ه  تعاىل: 

 .[245البقرة: ]  َّ جغ  مع جع مظ حط
ّل ومن األحاديّث الدالَّة على أَن الَصَدَقَة من أسباّب مَناّء املا

َن هللَا تعاىل قال: )ّي ابَن : أي ّ سّ يف اْلديّث الق د   وزّيَدتّّه: ما جاءَ 

                                                           

: 24صحيح البخاري:  (1)  .2/110/كتاب الزكاة، ابب صدقة السر 
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لف  (1)آدم! أَنحّفقح أ نّفقح عليَك!( ، فهذا وعٌد من هللا، وهللا  ال َي 
  امليعاد.

 ّمنح  َما) :َقالَ   الَنيبَ  َأنَ   ه َري حَرةَ  َأّب  َعنح ومنها: ما جاَء 
ّبح   يَ وحم   ا فَ يَ ق ول   ،يَ نحزاَّلنّ  َمَلَكانّ  ّإالَ  ّفيهّ  الحّعَباد   ي صح  الَله مَ  :َأَحد ِهَ 

  .(2)(تَ َلًفا مم حّسًكا َأعحطّ  الَله مَ  :اآلَخر   َويَ ق ول   َخَلًفا، م نحّفًقا َأعحطّ 
أن ه  قال: )ما نَ َقَصتح َصَدقٌة ّمنح  لذّلَك ثبَت عن نبيّ نا و 

) ، قال العلماء : أيح ليَسّت الَصَدَقة  مم ا ي نّقص  املاَل، بّل (3)مال 
 ة  َسّبيٌل لَّنماّء املاّل وزّيَدتّّه.الَصَدقَ 

َما قال: ) عن النيب  ه ريرَة  حديث  أيب ذلكَ  د  ؤك ّ ي  و 
َبل  هللا  ّإالَ - َتَصَدَق َأَحٌد ّبَصَدَقة  ّمنح طَيّ ب    ، ّإالَ -الطَيّ بَ  َوال يَ قح

 ،يف َكفّ  الَرمححَنّ ، َفرَتحب و -َوّإنح َكاَنتح ََتحَرةً - َأَخَذَها الَرمححَن  بَّيّميّنهّ 
ََبّل، َكَما ي  َريبّ  َأَحد ك مح فَ ل َوه  َأوح  َحىَت َتك وَن َأعحَظَم ّمَن اجلح

                                                           

 .مسلم (1)

 .متفٌق عليه (2)

 .مسلم (3)
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ر  الصغري ، والَفّصيل : الصغري  من اإلّبّل أّو (1)(َفّصيَله   : امل  هح ، والف ل وُّ
 البَ َقّر.

ّب وكثرٌي من الناّس َيشحك وَن ذهاَب الْبكّة من أرزاقّهم، وّلَذها
الْبكّة من الرزّق أسباٌب متنوّ عٌة: كأنح يكوَن املال  حراماً، أوح 
ّها من األسباّب  بسبّب َضعحّف اإلياّن وارتكاّب املعاصي، أو لَّغريح

َوَما إىل ذّلَك، ويف املقابل: فإَن ّمنح َأعحَظّم اْللوّل ّلزّيدّة  كالَتبذيرّ 
، كما َدَلتح عليّه اآلّيت  الْبكّة يف املاّل: اإلكثاَر من الَصَدَقةّ 

 واألحاديث  الس اّبَقة .
 َدلّيٌل َعَملي  على إياّن الَعبحّد َحق اً  الصدقةّ  إخراج  هذا و 

قًا مبا َوَعَده  به س بححانَه  اّبهلّل  ، وب رهاٌن ّفعحّلي  على يَّقيّنّه ّصدح
ّر الَكرمّي والَثواّب الَعظيّم يف العاّجّل واآل ّجّل، ويف هذا ّمَن اأَلجح

 .(2): )والَصَدَقة  ب  رحهاٌن(يَ ق ول  نبيُّنا 
 ، َفّمنح مَثَراِّتا:َدَقّة مثرات  أخرى م تَ نَ وّ َعةً كما أَن للصَ 

                                                           

 .مسلم (1)

 .مسلم (2)
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: )داو وا  عنه   أو اًل: الشّ فاء  ّمَن اأَلمحراّض: ففي اْلديثّ 
 .(1) َمرضاك مح ابلَصَدَقّة(

م َكفّ راّت الذُّنوّب َوَماّحياّت  مّ أعظ الَصَدَقة  ّمنح  عتْب  ت   اثنياً:
كما   طيئةَ ئ  اخلَ فّ ة  ت طح قَ دَ والصَ : )اخَلطاّي: ففي اْلديّث عنه 

 .(2)( ئ  املاء  النارَ فّ ي طح 
َرَجها  ،اثلثاً: يف الَصَدَقّة الَنجاة  ّمنح َغضّب هللّا َتعاىل إنح أخح

َده؛ ل َه هللّا َوحح : )صدَقة  قوّل الَنيبّ  صاّحب ها ّسر ًا قاّصدًا ّبا َوجح
)  .(3) السّ رّ  ت طحّفئ  َغَضَب الَربّ 

رابعاً: َصَدَقة  السّ رّ  َلا مثرٌة أخرى أيضاً: أال وهَي التَ نَ عُّم  ّبّظلّ  
ن و الَشمحس  ّمنح ر ؤوّس اخَلالّئّق، ففي  َم الّقياَمّة ّحنَي َتدح الحَعرحّش يَ وح

َعّة اَلّذيَن ي   ّظلُّه م  هللا  يف ّظلّ ّه يَ وحَم ال ّظَل إال ّظلُّه : َحّديّث الَسب ح
َفاَهاَوَرج ٌل َتَصَدَق )  .(4)(َحىَت اَل تَ عحَلَم ّشَال ه  َما ت  نحّفق  َيّين ه   فََأخح

                                                           

َهّقيُّ. (1)  البَ ي ح

 .الرتمذيُّ وابن  ماَجهح  (2)

 الَطَْباينُّ. (3)

 متفق عليه، واللفظ للبخاري. (4)
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ّظ ّمنح ّميَتّة السُّوّء؛ وذّلَك  ّفح خامساً: املتصد قوَن َموحع ودوَن اّبْلح
، وال شَك (1)ّقي َمصارَّع السُّوّء(: )صنائع  املعروّف تَ يف قَ وحلّّه 

 أَن الَصَدَقَة ّمنح أَجلّ  أَبحواّب َصنائّع املعروف.
ّظ وقد وَسَع اإلمام  ابن  الَقيّ ّم رمحه  هللا  أثَر الَصدَ  قّة يف ّحفح

 الَبالّء ع م وماً، قالللحفّظ من  شاماًل، هاصاّحّبها إذح جعَل أثرَ 
 ... الءّ البَ  أنواعّ  عّ فح يبًا يف دَ جّ ريًا عَ ثّ ََتح  ةّ قَ دَ للصَ  فإنَ : "رمحه هللا
  األرضّ  ، وأهل  مح هّ تّ وعامَ  مح هّ تّ خاصَ  الناسّ  ندَ عّ  ومٌ ل  عح مَ  رٌ مح وهذا أَ 

 .(2)"وه  ب  رَ جَ  مح َّنََ ألَ  ؛بهّ  ونَ رُّ قّ م   مح ه  كلُّ 
: يف الَنار؛ لقولّه  أليم   َعذاب   سادساً: يف الَصَدَقّة ْناٌة ّمن

، (3)(َفّإنح لَح َتَّد وا فَّبَكّلَمة  طَيّ َبة   الَناَر وَلوح ّبّشقّ  َترة ، )اتَ ق وا
فالَكّلَمة  الطَيّ َبة  والَقوحل  اَْلَسن  َصَدَقٌة ّمَن الَصَدقاّت اليت ي رَجى 

؛ وي  بحتغى ّمنح وراّئها ّبا التَ َقرُّب  إىل ربّ  األرّض والَسماواتّ 
ّتصحالح  ما يف الق لوّب استجالب  املَوَدّة واط ّ  راح  الَعداواّت، واسح

 ونَ بحذ  اخل صومات.
                                                           

 .الطْباين (1)

 .31الوابل الصيب ص (2)

 .متفٌق عليه (3)
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: با؛ قال  سبيٌل لّلحَفوحز  اّبجلََنّة ّلَمنح خ ّتَم له   الص دقة  سابعاً: 
ََنَة() ّه هللّا خ ّتَم َله  ّبا َدَخَل اجلح   .(1)َوَرج ٌل َتَصَدَق ّبَصَدَقة  ابحّتغاَء َوجح

ّرصح  على اإلنفاّق يف َسّبيّل هللّا  -اإلخوة  يف هللّا  أي ها - فَ لحَنحح
والَتَصدُّّق على احملتاجنَي ّمنح ّعباّد هللا، اغتنامًا َلذّه األ جوّر 

َل يف ع اله: ابملاّل الَعّظيمّة واقحّتناصًا لّّتلحَك الَعطاّي الَكرّيَّة منه جَ 
ّي املاّء خصوصًا مع  َحرارّة اجلَوّ  والثياّب، والطعاّم والشراّب، وَسقح

، وغرّي ذّلَك ّمنح جَماالّت الَصَدَقّة وأَبحواّبا، َوَوَهّج الَشمسّ 
ّلصح فيها هلّل سبحانَ  ، عسى أنح َنك وَن ّمنح ّعباّدّه املرحح وّمنَي ه  ولحن خح

 الفائّزين.
َعلحنا ّمنح  ّن ّعباَدّتَك، واجح رَك وح سح رَّك وش كح اللهَم َأّعن ا على ّذكح

امل  َصلّ نَي الَصاّئمنَي امل  َتَصدّ قني امل َقحبوّلني، وأدحّخلحنا برمحَّتَك ّعباّدَك 
  .يف ّعباّدَك الَصاّْلني

 وآخر  َدعحواان أّن اْلمد  هلّل ربّ  العاملني.
  

                                                           

 رواه  أمحد. (1)

* * * 
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 : الصياُم وَأجُرُهالثامُنالدرُس 
 

اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنَي، والصالة  والسالم  على إماّم املرسلنَي، 
ّبّه أمجّعنَي، أََما بَعد :  نبيّ نا ُممد  وعلى آلّّه وَصحح

 نح مّ  ظيمةٌ ع نعمةٌ  شرّ العَ  هذهّ  دراكَ إّ  نَ إّ : رام  الك   خوة  إلا أيُّها
 استشعار   املطل وَب ّمن ك لّ  واحد  مَنا ، وإنَ تعاىل علينا هللاّ  عمّ نّ 

 مبزيدّ  العشر   هذهّ  صَ َت َ  نح ، بّ الفرصةّ  هذهّ  واغتنام   ،النعمةّ  هذهّ 
 عثمانَ  أبو ، قالَ ابلطاعةّ  ه  نفسَ فيها  نسان  إلا اهدَ َ   نح ، وأَ ناية  عّ 
 خري  األ العشر   :ات  رَ شَ عَ  ثَ الث مونَ ظ ّ عَ ي    كانوا": َرمّحَه  هللا   هديُّ الن  
 من ول  األ شر  والعَ  اّْلَجةّ  ذي نمّ  ل  وَ األ شر  والعَ  رمضانَ  نح مّ 
 .(1)"م  رَ ُم  

 نُّ سَ ، في  الصيام   كَ ن ذلّ ان، ومّ رّ شح يف عَ  اخلريّ  ق  ر  ط   تح عَ وَ ن َ ت َ  دح وقَ 
على  ثَ حَ   النيبَ  نَ أل، اّْلَجةّ ذي  سعَ تّ  ومَ ص  يَ  أنح  سلمّ للم  

                                                           

 (.39لطائف املعارف ص)(  1)
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 عمالّ األ عظمّ ن أَ مّ  وم  الصَ و ، ّيمّ األ يف هذهّ  الصالّ  العملّ 
 :ي ّ سّ دح الق   ، كما يف اْلديثّ هّ فسّ نَ لّ  هللا   د اصطفاه  وقَ ، الصاْلةّ 

زّي َوَأانَ  ّل  فَّإنَه   الصّ َياَم،ال إّ  َله ، آَدمَ  ابحنّ  َعَملّ  ك لُّ :  الَِل   َقالَ »  َأجح
 .(1)«ّبهّ 

 م رحين : فَ ق لحت  هللاّ  َرس ولَ  أَتَ يحت  : الَ قَ   وعن أيب أمامةَ 
ّخل يّن  ّبَعَمل   ََنةَ  ي دح  . اجلح
لَ ال  َفّإنَه   اّبلَصوحّم؛ َعَليحكَ : »َقالَ   . «ه  لَ  ّعدح
ت ه   ث َ   .(2)«اّبلصّ َيامّ  َعَليحكَ »ّل:  فَ َقالَ  الثَانَّيةَ  أَتَ ي ح

وقد   ،ها أجراً عظمّ تعاىل وأَ  إىل هللاّ  العباداتّ  ب ّ حَ ن أَ مّ  فالصوم  
 َعنّ  َخاّلد   بحنّ  ه نَ يحَدةَ  نح ، فعَ اّْلَجةّ ذي  سعَ تّ  صوم  يَ   النيبُّ  كانَ 
رَأَتّهّ   َيص وم    الِلَّ  َرس ول   َكانَ : »قَاَلتح   لَنيب ّ ا أَزحَواجّ  بَ عحضّ  َعنح  امح
عَ  ر ، ك ل ّ   ّمنح  َأَّيم   ثَةَ الَوثَ  َعاش ورَاَء، َويَ وحمَ  ،اّْلَجة ّذي ّتسح  أََولَ  َشهح
 ّ رّ  ّمنَ  اث حَننيح َّميسَ  الَشهح  .(3)«َواخلح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه أمحد والنسائي وابن خزية.(  2)
 رواه أمحد وأبوداود.(  3)
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َعةّ  َهّذهّ  َصوحمّ  يف  لَيحسَ ": َرمّحَه  هللا   قال النوويُّ   َبلح  ،َراَهةٌ كَ   التّ سح
َها الَتاّسع   مايَ سّ ال ،شديداً  استحباابً  ستحبةٌ م   ّهيَ   يَ وحم   َوه وَ  ّمن ح

 .(1)َعَرَفَة"
  النيبُّ  ه  صَ د خَ ، فقَ التطوعّ  صيامّ  فضلّ أَ  ّمن عرفةَ  يومّ  وصوم  

ن ، فعَ جرّ األ عظيمَ  هّ على صيامّ  بَ تَ ، ورَ شرّ العَ  نيّ ن بَ مّ  ناية  عّ  مبزيدّ 
: فَ َقالَ  َعَرَفَة؟ يَ وحمّ  َصوحمّ  َعنح  س ّئلَ   رسول هللاّ  أنَ   أيب قتادةَ 

 .(2)«َوالحَباّقَيةَ  الحَماّضَيةَ  الَسَنةَ  ي َكفّ ر  »
َتّسب   َعَرَفَة، يَ وحمّ  ّصَيام  »قال:  واية  ويف رّ   ي َكفّ رَ  َأنح  هللاّ  َعَلى َأحح

َله ، اَليّت  الَسَنةَ   .(3)«بَ عحَده   اَليّت  َوالَسَنةَ  قَ ب ح
ّ  يف  َصاّئّمهّ  ذ ن وبَ  ي َكفّ ر   : "َمعحَناه  َرمّحَه  هللا   قال النوويُّ   ،الَسنَ َتنيح

" ّبَا َوالحم َراد   :َقال وا  .(4)الَصَغائّر 
 ة  نَ فالسُّ  ا اْلاجُّ مَ ، وأَ اْلاج ّ  لغريّ  بُّ ستحَ ا ي  من  إّ  فةَ عرَ  يومّ  وصيام  

 يامّ لقّ على ا قوى له  أَ  ه  نَ ألو  ، ابلنيب ّ  ، اقتداءً ر  طح الفّ  هّ ق ّ يف حَ 
                                                           

 (.8/320شرح مسلم )(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 رواه مسلم.(  3)
 (.8/51شرح مسلم )(  4)
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 ، فَعنح ذلكَ  وَنوّ  الدعاءّ  وكثرةّ  ،ةَ رفعَ بّ  من الوقوفّ  ؛ج ّ اْلَ  عمالّ بَ 
 ّإلَيحهّ  فَ بَ َعَثتح » َعَرَفَة، يَ وحمَ   الَنيب ّ  َصوحمّ  يف  َشكُّوا َأََّن مح : الَفضحلّ  أ م ّ 

 .(1)«َفَشرّبَه   َلَب   ّمنح  ّبَقَدح  
بن  فعن عقبةَ  ،صام  ي  ال  يد  والعّ  ،فةَ رَ عَ  هلّ أل يد  عّ  وم  يَ  وَ ه   ثَ 
ّر، َويَ وحم   َعَرَفَة، يَ وحم  : » هللاّ  رسول   قالَ : قالَ   عامر    الَنحح
رّيقّ  َوَأَّيم   لَ  ّعيد انَ  الَتشح ل   َأَّيم   َوّهيَ  ّم،السح إلا َأهح  .(2)«َوش رحب   َأكح

نا يف دخلح ، وأَ كَ رضاتّ نا ملقح ، ووف ّ كَ اعتّ ا على طَ نَ عّ أَ  فاللهمَ 
 .كَ محتّ رَ 

 

* * * 
  

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه أبوداود والرتمذي والنسائي.(  2)
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 هاكُمها وُحُتمنزَل  ُةيَِّحْضاأل: التاسُع الدرُس
 

 ولُّ  هللا  ال إ إلهَ ال  أنح  ، وأشهد  اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ 
ى ، صلَ املرسلنيَ  إمام   ه  ورسول   هللاّ  عبد   ُممداً  أنَ  شهد  ، وأَ الصاْلنيَ 

ّبهّ  هّ آلّ لى وعَ  عليهّ وَسَلَم  هللا    :ا بعد  ، أم  نيَ أمجعّ  وَصحح
با  صُّ تَ اليت َتَ  عمالّ األ م ّ هَ ن أَ مّ  نَ إّ  :فاضل  األ خوة  إلا أيُّها

 ح  ذبَ ا ت  َّنَ ألضحى، األ يد  عّ  يَ ها مس  ّ ومني، احّ ضَ األ :ّيم  األ هذهّ 
 عظم  ضاحي أَ األ، و العشرّ  أّيمّ  عظم  أَ  وَ ، وه  العيدّ  ى يومّ حَ يف ض  

ّر، يَ وحم   الِلَّ  ّعنحدَ  َّيمّ األ أَفحَضل  : » ، قالَ فيهّ  مل  عَ   يَ وحم   ث َ  الَنحح
 .(1)«الحَقر ّ 

: هو اليوم   ويَ وحم    حيث   اّْلَجةّ ي من ذّ  رَ شَ اْلادي عَ  الحَقرّ 
 .ىنيف مّ  اْلجاج   ستقرُّ يَ 

                                                           

 رواه أمحد وأبوداود وابن خزية وغريهم.(  1)
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 كّ ناسّ من مَ  كٌ سَ نح ، ومَ ينّ الد ّ  عائرّ من شَ  عريةٌ ضاحي شَ األو 
 َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ:  ، قالَ املسلمنيَ 

 .[36: اْلج]

 نت مت زت رت يب ُّٱ: ه  حانَ بح س   وقالَ 

 .[34: اْلج] َّ يثىف ىث نث مث زث رث يت  ىت

 بَ عحدَ  َذَبحَ  َمنح » : النيبُّ  قالَ : قالَ   مالك   بنّ  أنسّ  فعن
ّلّمنيَ  س َنةَ  َوَأَصابَ  ن س ك ه ، تََ  فَ َقدح  ةّ الالصَ   سح

 .(1)«امل
 َوّهيَ  مّ السح إلا َشَعائّرّ  َأعحَظمّ  ّمنح  "َفّإََّنَا: َرمّحَه  هللا   تيميةَ  قال ابن  

يعّ  يف  الحَعامُّ  النُّس ك   َصاّر"األ مجَّ  .(2)مح
 َشَراّئعّ  ّمنح  َكوحَّّنَا  يف  فَ الخّ ال : "وَ َرمّحَه  هللا   حجر   ابن   وقالَ 
يّن"  .(3)الدّ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 (.23/162جمموع الفتاوى )(  2)
 (.10/3فتح الباري )(  3)
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  َّ  يف ىف يث ىث ُّٱ با: آمراً   هللا   وقد قالَ 
 .[الكوثرسورة ]

ّحَيَة"األ َيدَع   َيك نح  لَح   : "َفّإنَه  َرمّحَه  هللا   مّ ي ّ القَ  ابن   قالَ   .(1)ضح
بُّ  :َرمّحَه  هللا   الشافعيُّ  وقالَ  َره   ل ز وَمَها "َنّ  تَ رحَكَها َوَنكح

(2). 
 ةٌ ن  ا س  وأَّنَ  ،ا مشروعةٌ َّنَ أَ  هللا   هم  مّحَ رَ  العلماءّ  بنيَ  فَ الخّ ال و 

َّنا على أَ  كثر  األو ، جوبّ يف الو   ف  الا اخلمن  ، وإّ ادرّ على القَ  ةٌ دَ كَ َؤ م  
 ها.رك  نبغي تَ يَ ال  ةٌ دَ ؤكَ م   نةٌ س  

 بينا إبراهيمَ أَ  ةّ نَ لس   إحياءً  ضحيةّ األيف  إنَ  :الكرام   خوة  إلا أيُّها
 نالَ ن يَ تعاىل لَ  ، فاهلل  مّ الدَ  راقةّ ِبّ  إىل هللاّ  بٌ قرُّ ، وفيها تَ م  الالس عليهّ 

ن التقوى مّ  ه  ها، ولكن ينال  ماؤ  دّ ال ضاحي و األ ْلوم   ه  ضاتَ رح مَ 
 خض حض ُّٱتعاىل:  ، كما قالَ هّ اب ّ وُمَ  هّ تّ طاعَ بّ  ليهّ إّ  قرب  ، والتَ هّ دّ بح عَ 

ج] َّ جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض : اْلَح
37]. 

                                                           

 (.3/317زاد املعاد )(  1)
 (.9/434السنن الكْبى للبيهقي )(  2)
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 الَصَدَقةّ  من أفضل   َموحّضعه يف  "الذ بحح   :َرمّحَه  هللا   القيمّ  قال ابن  
 الَدمّ  وإراقةَ  الذ بححّ  نفسَ  َفّإنَ  َضاّحي،األوَ  كاَلداّي  ،َزادَ  َوَلو بّثمّنهّ 

 ىث ُّٱ تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما  ّة،الاّبلصَ  مقرونةٌ  عَباَدةٌ  َفّإنَه   ،َمقحص ودٌ 
 مث هت مت خت حت ُّٱ: َوَقالَ   َّ  يف ىف يث

 ّمَلة   كل ّ   َفّفي ،[162نعام:األ]  َّ جخ مح جح  مج حج
 مّ دَ  َعن قَ د ّ صّ ت   َلو َوَّلََذا هما،مقامَ  َِهاَغري   قوم  يَ ال  ةٌ سيكَ ونَ  ةٌ الصَ 

َعةّ   وََكَذّلكَ  ،ه  مَقامَ  مح ق  ي َ  ل يَمةّ الحقّ  َأضحَعافّ  ضعافّ بَ  َرانّ َوالقّ  الحم ت ح
 .(1)أعلم َوهللا   ،ضحّحية  األ

 احملبةّ  شر  ، ونَ قراءّ والف   هلّ األعلى  عة  وسّ : التَ أيضاً  ةّ يَ حّ ضح األ  ويف 
ن مّ  ن شاءَ مَ  هّ تّ يَ نّ بّ  اوابّ يف ثَ  كَ رَ شح يَ  نح أَ  نسانّ َلول، منها هداءّ إلاب

 عليهّ  با فليسَ  مواتّ األ ا َتصيص  ، وأمَ وأمواَتً  ، أحياءً هّ بيتّ  أهلّ 
 ونَ حُّ ضَ كانوا ي    ه  وأصحابَ   النيبَ  نح ، فإّ  النيب ّ  نةّ ن س  مّ  ليلٌ دَ 

 خدَة   ه  وزوجت   محزة   ه  مُّ عَ  للنيب ّ  اتَ يهم، وقد مَ هلّ هم وأَ نفسّ عن أَ 
ما هصَ ل ََي   كَ ذلّ  عَ ، ومَ ليهّ إّ  الناسّ  حبَ عنهما وكاان أَ  هللا   يَ ضّ ر 

                                                           

 (.36املودود ص) تفة(  1)
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تعاىل  ، وهللا  حياءّ األعن  ضحية  التَ  ةَ نَ السُّ  على أنَ  لَ ، فدَ ضحية  ب  
 .أعلم  

لٌة من فضاّئل األ ضّحَيّة، ون بذٌة من ّحَكّم مشروّعَيتها،  هذّه مج 
هللا ما يَ تَ َيس ر  من األحكاّم ون واّصل  يف الَدرّس القاّدّم ِبذّن 

 ال م تعلّ قّة با.
 اللهَم انفعحنا مبا عَلمتنا، وَعلّ منا ما ينفع نا، وزّدان ّعلماً.

 .اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ و 
 

* * * 
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 ضحيِةاأل حكاُم: َأالعاشُر الدرُس
 

، وحَده  ال َشريَك له   هللا  ال إ إلهَ ال  نح أَ  شهد  ، وأَ هللّ  اْلمد  
 :ا بعد  أمَ  ،ه  ورسول   هللاّ عبد   ُممداً  أنَ  شهد  وأَ 

 سلمّ نبغي للم  يَ اليت  مورّ األ ن أهم ّ مّ  إنَ  :فاضل  األ خوة  إلا أيُّها
 والَتبصَُّر يف شرائّّعه، ،هّ ينّ دّ  يف أحكامّ  عليها التفقهَ  رصَ ُيَ  نح أَ 
 .ضاحياأل حكامّ بَّ  تعلقٌ م   نا اليومَ س  درح و 

 ظفار  األو  ر  ع  الشَّ  ن  خِ م  َي حّ ي عليّه أنح الفَمنح أراَد أن ي ض
 ّذي لَ الهّ  َرأَي حت مح  ّإَذا» : هّ قولّ لّ  ،العشر   إذا دخلَ  ة  ر  ش  والب  

َي، َأنح  َأَحد ك مح  َوَأَرادَ  ،اّْلَجةّ  ّسكح  ي َضحّ   َشعحرّهّ  َعنح  فَ لحي مح
  .(1)«َوَأظحَفارّهّ 
، َدَخَلتّ  ّإَذا» :واية  ويف رّ  ر  َي، َأنح  َأَحد ك مح  َرادَ َوأَ  الحَعشح ال فَ  ي َضحّ 

ًئا َوَبَشرّهّ  َشَعرّهّ  ّمنح  َيَسَ    .(2)«َشي ح

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
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ََب ه   ّذبححٌ  َله   َكانَ   َمنح » :أخرى واية  ويف رّ   ّذي ل  الهّ  لَ هَ أَ  َفّإَذا َيذح
ًئا َأظحَفارّهّ  ّمنح ال وَ  َشعحرّّه، ّمنح  ََيحخ َذنَ ال فَ  ،اّْلَجةّ   َحىَت  َشي ح

 .(1)«ي َضحّ يَ 
  خاص   وهذا اْل كم  

 
 وأمَ ي فقط، ح ّ ضَ ابمل

 
ن ى عنهم مّ حَ ضَ ا امل

 ةّ حَ يف صّ  ه  لَ  لَ خح دَ ال  مر  األ هذا ك، ث  هم ذلّ لزم  يَ ال ف لد  ووَ  وجة  زَ 
 َخالَف السَُّنةد فقَ  كَ لّ ن ذَ مّ  شيئاً  نسان  إلا ذَ خَ ، فلو أَ ضحيةّ األ
 .صحيحةٌ  ه  ضحيت  وأ  

 ها:ه   ن أ  م   وط  شر  ضحية  األيف  ط  شت  . ي  1
ث ، قر  البَ ث  ،بل  إلا وأفضلها :نعام  األ يمة  ن ب  م   كون  ت   ن  أ( أ  

، وك َلما كاَنت أمسحََن فهَي أَفضل، فَعن عائشَة َرَضي هللا  م  نَ الغَ 
َي، َأنح  َأَرادَ  ّإَذا َكانَ   عنحها، أَن رسوَل هللا  رَتَى ي َضحّ  ّ   اشح  َكبحَشنيح

 ّ ينَ  ، َعّظيَمنيح ّ مسَّ ّ  ، نيح ّ  ، أَق حَرَننيح َلَحنيح ، أي: (2)َموحج وَءيحنّ  أَمح
 خَمحّصَينّي.

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 رواه أمحد وابن ماجه. (2)
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ّلَكماّل َوصّفه َوح سّن  –َوما كاَن َأغال مَثَنًا ّمن ّجنسه 
كاَن أفضَل ّمن َغريّه، وقد كاَن الس لف  َرمّحه م هللا  تعاىل   -ّخلَقته

اّكسوَن يف مَثَّنه، وَلذا كا بن  َزيد   َن َجاّبر  يَقصّدوَن اأَلكمَل وال ي 
اّكس يف ك لّ  شيء  يَ تَ َقَرب  بّه إىل  اّكس  يف األ ضّحيّة، وال ي  ال ي 

 َأَحبَ  َكانَ   تَ َعاىَل  لِلَّ  َمالّهّ  ّمنح  الَنّفيسَ املرء   َذَبحَ  إَذاف ، (1)هللّا 
ّدي ال: الَسَلفّ  بَ عحض   َقالَ . تَ َعاىَل  الِلَّ  إىَل   َما تَ َعاىَل  لِلَّ  َأَحد ك مح  يَ هح

َتّحي ّديَه   َأنح  َيسح  مل  يك ىك ُّٱ: تَ َعاىَل  قَالَ  َوَقدح  ،ّلَكرّيّهّ  يَ هح

 ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 .(2)[267]البقرة: َّحت  جت هب مب خب حب هئجب

 بلّ إليف ا وهوَ  :شرعاً  ة  املعتب  السنَّ  ت  لغ  قد ب   كون  ت   ن  ب( أ  
  ، ويف املعزّ له سنتانّ  ما تََ  قرّ ويف البَ  ،سننيَ  س  خَ  ه  لَ  ما تََ 

                                                           

 (.3/87حلية األولياء ) (1)
 (.31/251انظر: جمموع الفتاوى ) (2)
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 فيةّ ناْل ، وعندَ اجلمهورّ  عندَ  سنةٌ   له  ما تَ  نّ ، ويف الضأح كذلكَ 
 .شهر  أَ  ستة   له   ما تََ  واْلنابلةّ 
ََب واال » : قالَ  ، يَ عحس رَ  َأنح ال إّ  م ّسَنًة،ال إّ  َتذح ََب وا َعَليحك مح  فَ َتذح
  .(1)«الَضأحنّ  ّمنَ  َجَذَعةً 
ََب وا َأنح  : "َوأََمَره مح َرمّحَه  هللا   القيمّ  ابن   قالَ  ذَعَ  َيذح  الَضأحنّ  ّمنَ  اجلَح
 .(2)"الحم ّسَنة   َوّهيَ  ّسَواه ، ممَا َوالَثيّنَ 
، إال  أَن واءٌ س   با التضحيةّ  مشروعيةّ يف  انث  إلوا ور  ك  والذُّ 
 .(3)ىَأطيب  ْلحماً ّمن األ نثو  أكمل  ّخلقةً  الذَكرَ 

 : من العيوب   مة  الج( الس
 ور  ، والعَ نيّ   البَ  : املرض  ضحية  األمعها  ئ  زّ َت  ال اليت  والعيوب  

 ََ زحنَ  ال َأرحَبعٌ : )قال  ،الشديد   ال  زَ ، واَل  الَبنيّ    رج  ، والعَ الَبنيّ   
 الحَبنيّ    َعرحَجاء  َوالح  َمَرض َها، الحَبنيّ    َوالحَمرّيَضة   َعَور َها، الحَبنيّ   : الحَعوحَراء  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 (.2/289زاد املعاد )(  2)
 (.10/11فتح الباري البن حجر ) (3)
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، فهّذّه أربعة  ع يوب  ي قاس  َعليها (1)(ت  نحّقي ال اَليّت  َوالحَكّسريَة   ظَلحع َها،
 َما كاَن مث حل ها أو َأَشد، كالَعمياء وَمقحط وعة  الَيد.

 ق ّ أو شَ  نّ رح القَ  نَ مّ  زء  ج   سرّ كَ كَ   يوبّ الع   نَ ا ذلك مّ دَ ا ما عَ وأمَ 
 تح كانَ   أسلمَ  ضحية  األ لما كانتّ ، وك  راهةّ ي للكَ فهّ  نّ ذ  األ   نَ مّ  زء  ج  
 .لَ فضَ أَ 

  :أفضل   كان    أقرب   ياض  ىل الب  إ   كلما كان  ضحية  األ . لون  2

َراءَ  َدم  : » هللاّ  رسول   قالَ : قالَ   عن أيب هريرةَ   َأَحبُّ  َعفح
  .(2)«َسوحَداَويحنّ  َدمّ  ّمنح  ّإَلَ 

 َوه وَ  رحّض،األ رّ َعفَ  َلونّ كَ   نح كّ ولَ  ،عّ ابلَناصّ  لَيحسَ  ياضٌ بَ  :ر  فَ والعَ 
ه ها.  وجح

ّ  ي َضحّ ي َكانَ    الَنيبَ  َأنَ »  نس  وعن أَ  ّ  ّبَكبحَشنيح َلَحنيح  أَمح
، ّ َله   َوَيَضع   أَق حَرَننيح َحّتّهَما َعَلى رّجح ََب ه َما َصفح   .(3)«بَّيّدهّ  َوَيذح

                                                           

 رواه النسائي وابن ماجه. (1)
 (.1861رواه أمحد واْلاكم وحسنه األلباين يف الصحيحة ح)(  2)
 متفق عليه.(  3)
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 .واد  بسَ  ه  بياض   طَ : ما خ لّ ح  لَ مح األو 
 ، والشاة  يوتٍ ب   ة  ععن سب والبقر   بل  إلوهي ا نة  د  الب   ئ  ز  . ُت  3
 هم:د  د  ع   ر  ث   ن ك  وإٍ  احدٍ و   يتٍ عن ب  

 الحَبَدنَةَ  اْلح َديحّبَيةّ  َعامَ   هللاّ  َرس ولّ  َمعَ  ََنَرحانَ »:  قال جابرٌ 
َعة ، َعنح  َعة   َعنح  َوالحبَ َقَرةَ  َسب ح  .(1)«َسب ح

دّ  يف الَرج ل   َكانَ » : أيوبَ  أبو وقالَ   ي َضحّ ي  الَنيب ّ  َعهح
لّ  َوَعنح  َعنحه   اّبلَشاةّ   .(2)«َوي طحّعم ونَ  فَ َيأحك ل ونَ  بَ يحّتّه، َأهح

 نها:م   كل  األ. 4
 يي ُّٱ : ي شرع  األكل  من اأَلضاحي، لعموّم قولّه

 : وقالَ  ،[28:اْلج]  َّ مئ خئ  حئ جئ

  .[36:اْلج]  َّجسحس مخ جخ مح جح ُّٱ
 .(3)«َوَتَصَدق وا َواَدّخر وا ك ل وافَ : » هللاّ  رسول   وقالَ 

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 رواه ابن ماجه والرتمذي.(  2)
 رواه مسلم.(  3)
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قال:  بذا كما ثبت من حديث جابر  وقد اعتىن النيب 
 َأعحَطى ث َ  بَّيّدّه، َوّستّ نيَ  َثاَلاثً  فَ َنَحرَ  الحَمنحَحّر، ّإىَل  انحَصَرفَ  ث َ )

رََكه   َغَْبَ، َما فَ َنَحرَ  َعّليًّا، ّيّه، يف  َوَأشح  َبَدنَة   ك ل ّ   ّمنح  أََمرَ  ث َ  َهدح
َعة ، ر ، يف  َفج ّعَلتح  بَّبضح ، ّقدح  ّمنح  َوَشرابَ  ْلَحّمَها ّمنح  فََأَكاَل  َفط ّبَختح

 .(1)(َمَرّقَها
َتّحبُّ  الحع َلَماءّ  وَك لُّ وَلذا قال الق رطيب رمحه هللا:   ََيحك لَ  َأنح  َيسح

نحَسان   ّيّه، ّمنح  اإلحّ رٌ  َوّفيهّ  َهدح  .(2)وامتثال َأجح
 :الِبح   . وقت  5
 روبّ غ  بّ  نتهي على الراجحّ ، ويَ يدّ العّ  ةّ الن صمّ  ن الفراغّ مّ  ويبدأ   
، أّيم   ربعةّ يف أَ  الذبح   كون  ، فيَ شريقّ التَ  ن أّيمّ مّ  يوم   رّ آخّ  سّ شَ 

 َأَّيمّ  ك لُّ » : قال رسول هللا، واءٌ سَ  كَ يف ذلّ  والنهار   والليل  
رّيقّ   .(3)«َذبححٌ  الَتشح

                                                           

 رواه مسلم (1)
 (.12/64تفسري القرطيب: ) (2)
 (.2476رواه أمحد وابن حبان وغريِها وصححه األلباين يف الصحيحة ح)(  3)
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يف  الفقهَ  هللاَ  ونسأل  ، املتعلقة ابألضحية كامّ حاأل همُّ أَ  هذهّ 
ى هللا  ، وصل  العاملنيَ  رب ّ  َمرحضاةّ  ريقّ طَ  لوكّ إىل س   التوفيقَ و ، ينّ الد ّ 
 .َم على نبينا ُممد  وعلى آله وصحبه أمجعنيلَ وسَ 

 

* * * 
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 (1) عرفَة يوُم: احلادي عشرالدرُس 
 

 ولُّ  هللا  ال إ إلهَ ال  أنح  ، وأشهد  اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ 
 ى هللا  ، صلَ املتقنيَ  إمام   هللاّ  رسول   ُممداً  أنَ  شهد  الصاْلني، وأَ 

ّبهّ  هّ وعلى آلّ  عليهّ   :عد  ا بَ ، أمَ والتابعنيَ  وَصحح
ذي  هرّ من شَ  التاسع   هو اليوم   غداً  :كارم  األ خوة  إلا أيُّها
 وم  يَ  ، إنه  معدود   نةّ السَ ، ويف مشهودٌ  هللّ  عظيمٌ  ، يومٌ رامّ اْلَ  اّْلَجةّ 
ي باهّ ، وي  الرمحات   فيهّ  ل  زَ  نَ ت َ ، ت َ املوقفّ  هلّ أل عيداً  هللا   هَ ، جعلَ عرفةَ 
 ب  ، وت سكَ ت  الَ والز  الذنوب   فيهّ  ل  ، وت غسَ السمواتّ  أهلَ  هّ هلّ بَ  هللا  

 تح رَ تكاث َ  اْلجيج   ، حيث  عوات  الد   فيهّ  اب  ، وَت  فيه الَعَْبات  
م، رب ّ م لّ مناجاِت   تح م، وطالَ اِتّ ْبَ م بعَ أصواِت   تح لطَ هم، واختأفواج  
ن مّ  نه  مّ  صغرَ أَ ال و  حقرَ أَ  وم  يف يَ  يَ ؤّ ، فما ر  بليس  هم إّ عدوُّ  رَ واندحَ 

  .ه  ئكتَ الم مي بّ باهّ م ي  بُّ نهم رَ ، ودان مّ عرفةَ  يومّ 

                                                           

 الدرس ي قرأ يف اليوم الثامن من ذي اْلجة.  : هذاملحوظة(  1)
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 ّمنح  َما»: قالَ   هللاّ  رسولَ  نَ عنها أَ  هللا   يَ ضّ رَ  فعن عائشةَ 
ثَ رَ  يَ وحم    َوّإنَه   َعَرَفَة، يَ وحمّ  ّمنح  الَنارّ  ّمنَ  َعبحًدا ّفيهّ  الَِل   ي  عحّتقَ  َأنح  ّمنح  َأكح

ن و،  .(1)«ّء؟الَهؤ   أَرَادَ  َما: فَ يَ ق ول   ّئَكَة،الالحمَ  ّبّمّ  ي  َباّهي ث َ  لََيدح
 و ق وف كَ  َوأََما » :رفةَ بعَ  الوقوفّ  أجرَ  مبيناً   قالَ  ويف رواية  

ن حَيا الَسَماءّ  ّإىَل  يَ نحزّل   َوَجلَ  َعزَ  هللاَ  َفّإنَ  َرَفةَ ّبعَ   ّبّم   فَ ي  َباّهي الدُّ
ًا ش عحثًا َجاء وين  ّعَباّدي ءّ الَهؤ  : فَ يَ ق ول   ّئَكةَ الالحمَ   َفج    ك ل ّ   ّمنح  غ ْبح

 َرَأوحين  وح لَ  َفَكيحفَ  يَ َروحين، َولَح  َعَذايب، َوََيَاف ونَ  َرمححَيّت، يَ رحج ونَ  َعّميق  
، َرمحلّ  ّمثحل   َعَليحكَ  َكانَ   فَ َلوح  ن حَيا َأَّيمّ  ّمثحل   َأوح  َعاّلج   َقطحرّ  ّمثحل   َأوح  الدُّ

 .(2)«َعنحكَ  هللا   َغَسَلَها ذ ن وابً  الَسَماءّ 
 َما ّئَكيّت المَ  ّيَ : ّئَكّتهّ الّلمَ  يَ ق ول   َوَجلَ  َعزَ  الِلََ  َفّإنَ » :ويف رواية  

َواَنكَ  يَ لحَتّمس ونَ  َجاء وا: َقال وا اّدي؟ّبّعبَ  َجاءَ  ََنَة، ّرضح  الَِل   فَ يَ ق ول   َواجلح
ّهد   َفّإين ّ : َوَجلَ  َعزَ   َأَّيمّ  َعَددَ  ََل مح  َغَفرحت   َقدح  َأين ّ  َوَخلحّقي نَ فحّسي أ شح

ّر،  .(3)«َعاّلج   َرمحلّ  َوَعَددَ  الحَقطحّر، َوَعَددَ  الَدهح

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 (.1360رواه الطْباين يف الكبري وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ح)(  2)
 (.1113سنه األلباين يف صحيح الرتغيب ح)حرواه الطْباين يف األوسط و (  3)
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 اّْلَجةّ ذي  من شهرّ  التاسعّ  اجلمعةّ  يومّ  يف :فاضل  األ أيُّها
 واقفاً  لح زَ ، فلم ي َ الزوالّ  بعدَ  ةَ رفَ عَ بّ   النيبُّ  فَ وقَ  للهجرةّ  ر  شح عَ  سنةَ 

 عَ مَ  م  الالس عليهّ  جْبيل   عليهّ  لَ زَ ، ون َ الشمس   تّ بَ رَ ىت غَ حدعو يَ 
 .«الَناس لَ  تح صّ أنح  ل  البّ  ّيَ »:  ل  البلّ  ، فقالَ الشمسّ  روبّ غ  
  .الَناس   تح فأنصَ  ، هللا لَرس ول ت واأَنحصّ  فَ َقالَ  لٌ البّ  َقامَ ف َ 

َائّيل   َأََتين  ،الَناسّ  معشرَ » :فَ َقالَ   ينأَ قرَ فأَ  آنّفا م  الالسَ  َعَليحهّ  ّجْبح
 َوأهلّ  َعَرَفات   هلّ أل غفرَ  َوجلَ  عزَ  هللاَ  ّإنَ  َوَقالَ  م  الالسَ  َريبّ َ  نمّ 

  .«الَتبَعاتّ  ه مَعن ح  نَ مّ َوضَ  شعرّ الحمَ 
 لنا َهَذا ،هللاّ  َرس ولَ  ّيَ  :فَ َقالَ   طابّ اخلحَ  بن   عمر   فَ َقامَ 
  .«الحّقَياَمةّ  يَ وحم ّإىَل  مك  عدّ بَ  نمّ  أََتى نح مَ َولّ  مك  لَ  َهَذا» :َقالَ  ؟َخاَصةً 

 .(1)وطابَ  هللاّ  خري   رَ ث   كَ   : طابّ اخلحَ  بن   عمر   فَ َقالَ 
 ىب نب مب زب ُّٱ :رفةَ بعَ  اقفٌ و  وَ وه   عليهّ  هللا   وأنزلَ 
 .(2)[3:املائدة] َّيترث ىت نت مت زت رت  يب

                                                           

 ( وصححه األلباين.1151ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ح)( 1)
 متفق عليه.(  2)
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 ريّ غَ لّ  الصلواتّ  بَ قّ عَ  التكبري   ع  شرَ ي   عرفةَ  يومّ  ن فجرّ ومّ 
 اليوم   وَ ، وه  شريقّ التَ  ّيمّ ن أَ مّ  يوم   رّ إىل آخّ  مرُّ ستَ ، ويَ جاجّ اْل  

عن  َبَت ذلكَ ث َ ، التكبري   عَ انقطَ  ه  شس   تح بَ رَ ، فإذا غَ رَ عشَ  الثالث  
  .عنهم هللا   يَ ضّ رَ  حابةّ الصَ 

ء   يف  يَ ث حب تح  : "َولَح َرمّحَه  هللا   ر  جَ حَ  ابن   قالَ   الَنيب ّ  َعنّ  َذّلكَ  ّمنح  َشيح
 ،ع ود   بنّ او  علي    قَ وحل   الَصَحابَةّ  َعنّ  ّفيهّ  َوَردَ  َما َوَأَصحُّ  َحّديٌث  َمسح
 .(1)أَعحَلم " َوالَِل   .. ىنمّ  َّيمّ أَ  آخرّ  ّإىَل  َعَرفَةَ  يَ وحمّ  بحّ ص   نمّ  إّنَه

 َحّديث   بَّي ّ : َرمّحَه  هللا   ،مححَدَ أل : "ّقيلَ َرمّحَه  هللا   دامةَ ق   وقال ابن  
َهب   ّبريَ  َأنَ  إىَل  َتذح رّ  ةّ الصَ  ّمنح  الَتكح  َأَّيمّ  آّخرّ  إىَل  َعَرَفةَ  يَ وحمَ  الحَفجح
رّيقّ  ، ،مجحَاعّ إلابّ : َقالَ  ؟ الَتشح ، َوابحن   َوَعّلي ، ع َمر   َوابحن   َعَباس 
ع ود    .(2)َعن حه مح" الَِل   َرّضيَ  َمسح

َْب   الَِل   :يقولَ  نح أَ  التكبريّ  وصفة   َْب ، الَِل   َأكح  ،الَِل  ال إ إَلهَ ال  َأكح
َْب ، َوَالَِل   َْب   الَِل   َأكح د   َولِلَّ  َأكح مح  .اْلَح

 لُّ د  ا يَ مَ  مّ  َلذا التكبري؛ خرىأ   فاتٌ صّ  عن الصحابةّ  دَ رَ وقد وَ 
 .مرّ األيف  ةّ عَ سّ وح على الت َ 

                                                           

 (.2/462فتح الباري )(  1)
 (.3/289املغين )(  2)
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 نوبّ ذ   كفري  تَ  وفيهّ  ،جاجّ اْل   لغريّ  يوّم َعَرفةَ  صوم   ع  شرَ ا ي  كمَ 
  .يف درس الصّ يام مَ دَ قَ ا ت َ كمَ   نيّ سنتَ 

 مروعَ  نفعَ ، العظيمّ  يف هذا اليومّ  ن الدعاءّ مّ  كثار  إل ا بُّ ستحَ وي  
 الدَُّعاءّ  َخريح  » :قالَ   يبَ النَ  أنَ  هّ د ّ جَ  عن أبيهّ  عن شعيب   بنّ 

ال إّ  ّإَلهَ ال : قَ بحّلي ّمنح  َوالَنّبيُّونَ  َأانَ  ق  لحت   َما َوَخريح   َعَرَفَة، يَ وحمّ  د َعاء  
َده   الَِل   د   َوَله   الحم لحك   َله   َله ، َشرّيكَ ال  َوحح ء   ك ل ّ   َعَلى َوه وَ  اَْلمح  َشيح

 .(1)َقّديرٌ 
هّ  ّمنَ  َوّفيهّ ": َرمّحَه  هللا   الْب ّ  عبدّ  قال ابن    َعَرَفةَ  يَ وحمّ  د َعاءَ  َأنَ  الحّفقح

ّهّ  ّمنح  أَفحَضل    َعَلى َعَرَفةَ  يَ وحمّ  َفضحلّ  َعَلى َدلّيلٌ  َذّلكَ  َويف  ،َغريح
ّهّ   .(2)"َغريح

نا يف دخلح ، وأَ كَ رضاتّ مَ  نا لقح ، ووف ّ كَ لى طاعتّ نا عَ عّ أَ  فاللهمَ 
 َْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ او ، كَ محتّ رَ 

* * * 
                                                           

 (.4/6رواه مالك والرتمذي وانظر سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين )(  1)
 (.6/41التمهيد )(  2)
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 رِبْكاأل جِّاحَل : يوُمعشر الثاني الدرُس
 

وأشهد  أنح ال إلَه إاَل هللا  وحده  ال  ،اَْلمد  هلّل ربّ  العاملنيَ 
اللهَم صلّ  وسلّ م  شريَك له، وأشهد  أَن ُممدًا عبد ه  ورسول ه،

ّبهّ  هّ وعلى آلّ  عليهّ   :عد  بَ ا ، أمَ نيَ مجعّ أَ  وَصحح
 يوم   وَ ، وه  شرّ العَ  أّيمّ  عظم  أَ  وَ ه   غداً  :رام  الك   خوة  إلا أيُّها

 ي  دح وهَ  ي  مح ن رَ ، مّ ج ّ اْلَ  عمالّ أَ  كثر  أَ  فيهّ  قع  تَ  ، حيث  كْبّ األ ج ّ اْلَ 
ّلمنيَ  يد  عّ يوم   وَ ، وه  ي  عح وسَ  فاضة  وإّ  ق  لح وحَ   ،لدانّ الب   سائرّ يف  للم سح

 نّ بّ  الِلَّ  عبدّ  نح فعَ  ضاحي إىل هللا تعاىل،ألاب باد  العّ  فيهّ  ب  قرَ تَ ي َ 
 يَ وحم   الِلَّ  ّعنحدَ  َّيمّ األ أَفحَضل  : » الِلَّ  رسول   قالَ : قالَ  ق  رحط  

ّر، َْبّ األ اَْلج ّ  يَ وحم  »: قال  علي    وعنح  .(1)«الحَقر ّ  يَ وحم   ث َ  الَنحح  كح
رّ  يَ وحم    .(2)«الَنحح

ن مّ  ،اجّ جَ اْل   لغريّ  كثريةٌ   حكامٌ وأ آدابٌ  العظيمّ  وَلذا اليومّ 
 ها:َِه ّ أَ 

                                                           

 رواه أمحد وأبوداود وابن خزية وغريهم.(  1)
 رواه الرتمذي.(  2)
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 املبادرةّ  جلّ ن أَ مّ  كَ وذلّ  :العيد  صالة   بل  ق   كل  األ عدم   .1
 َأنَ   ريدةَ ب   نح فعَ  :ضحيةّ األ نَ مّ  لّ كح األو  حّ بح ابلذَ  إىل هللاّ  قربّ لتَ اب

رّ  يَ وحم   َكانَ   ّإَذا َكانَ »  الِلَّ  َرس ولَ   يَ رحّجَع، َحىَت  َيطحَعمح  لَح  الَنحح
 .(1)«َذبّيَحّتهّ  ّمنح  فَ َيأحك لَ 

  :للعيد   ل  جمُّ والتَّ  سل  الغ   . استحباب  2
على  سلّ الغ   قت  وَ  بدأ  ويَ ، تفاقّ الاب ب  حَ ستَ : فم  سل  ا الغ  أمَ 

 .يدّ العّ  يومّ  جرّ فَ  لوعّ ن ط  مّ  لماءّ الع   قوالّ ن أَ مّ  اجحّ الرَ 
 يَ لحَبس    وََكانَ : "َرمّحَه  هللا   مّ ي ّ القَ  ابن   قالَ : فل  مُّ جَ ا التَ وأمَ 

 .(2)"ثَّياّبهّ  َأمجحَلَ  ]أي للعيد واجلمعّة[ ّإلَيحّهَما لّلحخ ر وجّ 
 إىل ا ريقّ يف الطَ  ابلتكبريّ  لَ غّ نشَ يَ  نح أَ  نة  السُّ  ن  م  . 3

 
حىت و ى لَ صَ مل

 .مامّ إلا ةّ الص

 نح أَ  ريق  ن طَ مّ  العيدّ صالّة إىل  بَ هَ إذا ذَ  أيضاً  نة  السُّ  ن  م  . 4
  :هّ ريّ ن غَ مّ  عَ رجّ يَ 

                                                           

 لبغوي يف شرح السنة.رواه الدارمي وابن خزية والطْباين وا(  1)
 (.1/425زاد املعاد )(   2)
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ّإَذا َكاَن يَ وحم  ّعيد  َخاَلَف  َكاَن الَنيبُّ : »قالَ   ابر  ن جَ فعَ 
 .(1)«الطَرّيقَ 

  صلَ وَ  نح مَ لّ  أيضاً  ة  نالسُّ  ن  م  . 5
 
اجللوس   ؛العيدّ  ى يومَ صلَ امل

 : ركعتنيّ  ةّ الص دونَ 

َخرََج يَ وحَم    َأَن الَنيبَ »عنهما:  هللا   يَ رضّ  عباس   ن ابنّ فعَ 
َلَها وَ  ّ لَح ي َصلّ  قَ ب ح َعَتنيح  .(2)«بَ عحَدَهاال الّفطحّر، َفَصَلى رَكح

ي ل ّ صَ ي   نح أَ  يدّ العّ  ةّ الص دَ عبَ  هّ يتّ إىل بَ  عَ جَ إذا رَ  للمسلمّ  ع  شرَ وي  
َكاَن َرس ول  الِلَّ : »قالَ   دري ّ اخل   ن أيب سعيد  فعَ  :نيّ ركعتَ  فيهّ 
  ًئا، َفّإَذا َرَجَع ّإىَل َمنحزّلّّه َصَلى ي َصلّ ي قَ بح ال َل الحّعيّد َشي ح

 ّ َعَتنيح  .(3)«رَكح

                                                           

 رواه البخاري.(  1)
 رواه البخاري.(  2)
 (  رواه ابن ماجه.3)
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 مَ زَ ال ذلكَ ، ولّ م  السإلا عائر  ش   عظم  ن أ  م   العيد   ة  الص. 6
 ،ه  بعدَ  واملسلمون   ه  خلفاؤ   كَ ، وكذلّ ش رَّعتح  نذ  م   هالَ عح فّ   النيبُّ 

، يدّ العّ  ةّ اللص جّ ابخلرو  مرّ ألاب  عنه   حاديث  األ تح دَ عدَ ولقد تَ 
  اْل َيَض وذواتّ ىَت مجيعاً، حَ  ساءّ الن ّ  خراجّ ِبّ  رَ مَ أَ   ه  نَ حىت إّ 

 الِل   رسول   : قالَ عنها هللا   يَ ضّ رَ  رواحةَ  بنت   مرة  عَ  تح قالَ و ، دورّ اخل  
« :  يَ عحيّن يف « (1)َوَجَب اخلح ر وج  َعَلى ك لّ  َذاّت ّنطَاق

 .(2)الحّعيَديحنّ 
 وىل سبعَ األ، ي كْبّ   يف فهي ركعتانّ  :يد  الع   ة  الص فة  وأم ا ص  

 تكبرياتّ  خسَ  ، وي كْبّ  يف الثانيةّ فتتاحّ الا ى تكبريةّ وَ سّ  تكبريات  
 ذهّ ، وهَ تكبرية   ل ّ ك    عَ يدي مَ األ ع  رفَ ، وت  الّ قَ نتّ الا ى تكبريةّ وَ سّ 

 .بة  اجّ وَ بّ  تح يسَ ولَ  : س َنةٌ الزوائد   التكبريات  

                                                           

هو أن تلبس املرأة ثوبا، ث تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبا، وترسله على األسفل عند (  "و 1)
 (.5/75معاانة األشغال؛ لئال تعثر يف ذيلها". النهاية يف غريب اْلديث )

 (  رواه أمحد والطيالسي والدارمي والبيهقي يف السنن وغريهم.2)
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 ةّ الكص  هّ لّ ز نني يف مَ ها ركعتّ ي صلّ ي ه  نَ ، فإّ العيدّ  ة  الص ه  تح ن فات َ ومَ 
 خاريُّ ، قال الب  ليهّ عَ  جَ رَ حَ ال ف الزوائدَ  التكبرياتّ  كَ رَ ت َ  نح ، وإّ مامّ إلا

ّ".هّ يحّ حّ يف صَ  َرمّحَه  هللا   َعَتنيح  : "ّإَذا فَاتَه  الحّعيد : ي َصلّ ي رَكح
 ن أّيمّ مّ  ه  اليت بعدَ  ثةّ الالث ّيمّ األو  العيد   يوم   صوم   وُ  ي  ال . 7

 تعاىل. هم هللا  مّحَ رَ  لماءّ الع   مجاعّ ِبّ  التشريقّ 
: َرمّحَه  هللا    حجر   ابن   اْلافظ   الَ قَ  :يد  هنئة  ابلع  التَّ  ع  شر  . ت  8

َناد   الحَمَحاّمّلَياتّ  يف ور وّ ينا    قَاَل: ن  َفريح   بحنّ  ج َبريحّ  َعنح  َحَسن   ِبّّسح
 بَ عحض ه مح  يَ ق ول   الحّعيدّ  يَ وحمَ  الحتَ َقوحا ّإَذا  الِلَّ  س ولّ رَ  َأصحَحاب   َكانَ 

:  .(1)"َوّمنحكَ  ّمَنا الَِل   تَ َقَبلَ  لّبَ عحض 
، مبا أحَله  هللا  وأابَحه   والسرورّ  رحّ الفَ  ظهار  : إّ يدّ يف العّ  ع  وي شرَ 

الرتويح  ، و ابلطعاّم والثّ ياّب واملالّ  يالّ والعّ  هلّ األعة  على وسّ والتَ 
 نيَ بَ  واملود ةّ  احملب ةّ  واصرَ ي أَ قو ّ مم ا ي   كَ ذلّ  ، وغري  سّ فح الن َ  نّ عَ 
 . نيَ سلمّ  م  ال

 الصاْلات   مُّ تَ ت َ  هّ تّ نعمَ الذي بّ  هللّ  واْلمد  
  

                                                           

 (.2/446(  فتح الباري )1)

* * * 
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