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الصالة وال َّزكاة؟
س :ما دليق َّ
ج :ال اهلل
و ْْْال

 :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ [التدبٌ.]5:
 :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

[التدبٌ.]11:
و ال

 :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

[البيِّنٌ ]5:اآليٌ.
وميرها.
ه

مَن بيا ما يتعل بالركن األول مَن أركا اإلسْْْالم
لما فرغ المْ ْ،نِّف 
التمسٌْْ  -وهي شَّْْلادة أال إله إال اهلل وأ محمدً ا رسْْدل اهلل َ ،-شْر يسْْتديف َبقيٌ تل
األركا ؛ فاآليف مَن كالمه يتعل َ
ببقيٌ أركا اإلسالم.
وابتْدأهْا ب َْذكر (الْ ْْ،الة والزكْاة) سْْْْا ًال دن دليلَّلمْا؛ فقْال( :مْا دليْل الْ ْْ،الة
والزكاة ).
بذكر ثالثة ِ
ثم أجاب ع ه ِ
أد َّلة:
َّ
األول :دلْه
فـالـدَّ ليـق َّ
اآليٌ.

 ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ [التدبٌْ)]5:
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وداللتـه عليهمـا :يف َكرهمْْا ،مع دلْْه ( :ﯞ ﯟ ﯠ ) أي ألنَّلم جْْاءوا بمْْا
صاروا به مسلمين.
والمراد بـ (التَّخلية) :إطال َّلم مَن األَسر.
والدَّ ليق ال َّثاين :دله

 ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ [التدبٌ )]11:اآليٌ.

وداللته على م:صـــود المصـــ ِّف :يف َكرهما مع إثبات األهخدة الدِّ ينيٌ هبما يف دله:
( ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ )؛ أي أنَّلم صْْْاروا بما ه كَر  -ومَنه إ امٌ الْْْ،الة وإيتاء الزكاة -
إخدانًا للمسلمين يف دينَّلم.
والدَّ ليق ال َّثالث :دله

 ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [البيِّنٌ ]5:اآليٌ).

وداللته على م:صــود المصـ ِّف :يف َكْرهما مع بيا أنَّلما مما هأمَ َر به يف دله ( :ﮘ
ﮙ ) ،ثم َ كر أفراد المأمدرات؛ ومَن جملتَّلا :إ امٌ ال،الة ،وإيتاء الزكاة.
و َ َر المْ،نِّف بين (الْ،الة) و(الزكاة) يف ابتغاء الدليل الد ِّال دليَّلما؛ ا ِّتبا ًدا للدارد
ردي؛ فإنَّلما يأتيا يف كالم اهلل وكالم رسْْْدله ♀ مقرو َن ْين؛
يف التهاُ الشْ ْ ِّ
كاآليات المذكدرة.
وم ِ
وجـ
ُ

وأدظم العمْل
اقترانهمـا :أ أدظم العمْل المتع ِّل بْالبْد هد الْ ْْ،الة،
َ

المتع ِّل بالمال هد الزكاة؛ فَي ال،الة تقديٌ البد  ،ويف الزكاة تنميٌ المال.
كن ِمن أركان اإلســالم هي الْ ،لدات التمس المَروضٌْْ يف
و(الص ـالة) ا َّلتي هي ر ٌ
َّ
اليدم والليلٌ.
كن من أركـان اإلســــالم هي زكْاة األمدال فقط؛ فال هت َعْد زكْاة
و(ال َّزكـاة) ا َّلتي هي ر ٌ
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البد  -و هيقال :زكاة النَس؛ وهي زكاة الَهر  -مَن جملٌ الركن وإ كانل واجب ًٌ.

117

الصوم؟
س :ما دليق َّ
جْ :ال اهلل

 :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ [البقرة.]183:
و دله

 :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ [البقرة ]185:اآليات.

األدرابي :أخبَ ْرين ما َفر
ويف الديث
ِّ

ان؛
الْ ،يام فقالَ :ش ـ ْه ُر َر َم َض ـ َ
اهلل دلي من ِّ

إِ َّال َأ ْن َت َّط َّو َع َش ْيئا» الحدي َث.

كر المْ ْْ،نِّف 

سْْْ ً
هخر يتعل بْأركْا اإلسْْْْالم؛ فقْال( :مْا دليْل
ْااال َ

ال،دم ).
بذكر ثالثة ِ
ثم أجاب ع ه ِ
أد َّلة:
َّ
األول :دلْه
فـالـدَّ ليـق َّ

 ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [البقرة)]183:

اآليٌ.
َ
الْ ْْ،يْام مع بيْا األمر بْه يف دلْه ( :ﭦ ﭧ )؛
وداللتـه على مـا َلكر :يف كر ِّ
فإ (ال َكتْب) هد اإليجاُ.
ِ
ومن األلفـا الموضــــوعـة يف خطـاب َّ
الشـــرع للـدَّ اللـة على األمرَ ( :كتَْب)؛ كره ابن
ال َق ِّيم يف بدا ع الَدا د» ،واألمير ال،نعانَي يف َشر منظدمته يف أصدل الَقه».
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والدَّ ليق ال َّثاين :دله

 ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ [البقرة.)]185:

ْالْ ْْ،يْام ،مع تعيين ظرِّ زمْانْه
وداللتـه على للـ  :يف دلْه ( :ﮩ ﮪ)؛ فْإنْه أمر ب ِّ
يف دله ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ) يعني شَّْلر رموْا َ ؛ َ
لذكره يف تل اآليات يف سْدرة
البقرة.
األدرابي :أخبَ ْرين مْا َفر
والـدَّ ليـق ال َّثـالـث( :الْديْث
ِّ

الْ ْْ،يْام فقْال:
اهلل دلي من ِّ

ان؛ إِ َّال َأ ْن َت َّط َّو َع َشــ ْيئا»)؛ فإنه َ كر له شَّْْلر رموْْا َ  ،وبين أنه فر
َشــ ْه ُر َر َم َضــ َ
و(ال َفرض) :اسم لَما يجب.

دليه،

كن ِمن أركان اإلسـالم هد صْدم رموْا َ يف ك ِّل سْن ٌٍ ،دو ميره
و(ال َّصـوم) ا َّلذي هو ر ٌ
َ
الْ ْ،يام ولد كا واج ًبا؛ كْْْ،يام النذر ،أو الكَارة؛ فَّلي ال تدخل يف القيقٌ الْ ْ،دم
من ِّ
الذي هد ركن مَن أركا اإلسالم.
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الحج؟
س :ما دليق ِّ
ج :ال اهلل
و ال

 :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [البقرة.]196:

 :ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ

و ْْال الْْنْبْْي ♀ :إِ َّن اهللَ

[هل دمرا

.]97:

الـحـ َّج» الْْحْْديْ َ
ْث يف
َكـ َت ـ َ َعـ َلـ ْيـ ُكـ ُم َ

ال،حيحين».
جربيل ،والديثُ :ب ِي ِ
َ
اإل ْس َال ُم َع َلى َخ ْمس».
وتقدم الديث
َ
وميرها كثير.
ه

كر المْ ْ،نِّف 

سْْ ً
ْااال هخر يتعل بالركن األخير مَن أركا اإلسْْْالم؛

الحج ).
وهد الحج؛ فقال( :ما دليل
ِّ
ثم أجاب ع ه ِ
بذكر خمسة أد َّلة:
َّ
األول :دله
فالدَّ ليق َّ

 ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [البقرة.)]196:

وداللتـه على م:صــــود المصـــ ِّف :يف َكر (الح ِّج) مع األمر بْإتمْامْه ،واألمر بْإتمْامْه
تعظيم له ،و َبينل األدلٌ األخرى درجٌ دظمته؛ وهي الدجدُ.
والدَّ ليق ال َّثاين :دله

 ( :ﮬﮭﮮﮯﮰ

[هل دمرا

 )]97:اآليٌ.

وداللتـه :يف دلْه ( :ﮭ ﮮ )؛ فْإ هْذا التركيْب يْدل دلا األمر بمْا ه كَر معْه؛
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فقدلْه ( :ﮭ ﮮ [هل دمرا  )]97:أي َي َ
جْب دليَّلم؛ َ كره ابن الق ِّيم يف بْدا ع الَدا ْد»،
واألمير ال،نعانَي يف شر منظدمته يف أصدل َ
الَقه».
والــدَّ لـيــق ال َّـث ـالــث :الْْديْْث ( :إِ َّن اهللَ

ـَك َت ـ َ َعـ َلـ ْيـ ـُك ُم الـ َحـ َّج» الْحْْديْ َ
ْث يف

ال،حيحين»).
وداللتـه على مـا أراد المصـــ ِّف :يف دلْهَ «( :كتـَ َ »)؛ فْإ (كَتْب)  -كمْا تقْدم -
مدضددٌ للدِّ اللٌ دلا ما هأمَر به.
والحديث هبذا اللَِ ليس يف ال،حيحين» ،وإنما دند النسا ِّي.
ٍ
َّاس؛ َقدْ َف َر َض اهللُ َع َل ْيك ُُم
مسلم دو
ولَِ الحديث  -وهد دند
البتاري َ :-أي َها ال ُ
ِّ
ال َح َّج؛ َف ُحجوا»؛ وهد ظاهر يف األمر به يف دلهَ :ف َر َض».
َ َ
َ
دمر دند
جربيل) الذي تقدم؛ وهد الديث
الرابع( :الديث
جربيل من روايٌ َ
والدَّ ليق َّ
مسْْْ ٍ
ْلم ،ويف الْ ْْ،حيحين» مَن الْديْث أبي هرير َة ،وفيْه َكر (الح ِّج) مَن جملٌْ أركْا
اإلسالم.
والدَّ ليق الخامس( :الديثُ :ب ِي ِ
اإل ْسـ َال ُم َع َلى َخ ْمس») .همتَ دليه مَن الديث ابن
َ
دمر ،وفيه دد الح ِّج يف جملٌ أركا اإلسالم.
كن ِمن أركـان اإلســــالم هد الج بيْل اهلل الحرام مر ًة واالْد ًة يف
و(الحج) ا َّلـذي هو ُر ٌ
َ
ال هعمر.
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أقر به واستكبر ع ه؟
س :ما ُحكم من جحد واحدا م ها ،أو َّ
ِّ
إبليس) ،و(فردد َ ).
َرا كغيره من
المكذبين والمستكبَرين؛ مث َل ( َ
ج :هيقتَل هك ً

مَن بيْا أدلٌْ أركْا اإلسْْْْالم َ ،كر سْْْ ً
ْااال يتعل
لمْا فرغ المْ ْْ،نِّف 
بحكم جحْدهْا؛ بْأ يجحْدهْا العبْد فال هي َقر هبْا ،أو أ هي َقر هبْا ويسْْْْتكرب دنَّلْا؛ فقْال( :مْا
ه
هالكم َمن َج َحد واالدً ا منَّلا ،أو أ ر به واستكرب دنه ).
فالمسؤول ع ه حاالن:
الجحد.
إحداهما :الال َ
واألخرى :الال االستكبار.
وال َفر) بي هما:
■ أ الجاحد ال هي َ
راره ولد مع اسْتيقا لبَه؛ فقد يسْتيقن ل هبه و هيتَي ل فال
ظَّلر إ َ
هيظَّلره دلا لسانه.
■ أما المستكبِر فإنه هم َق ؛ر بدجدُ ما ه كَر له ،لكنه ممتنَع دنه تكب ًرا.
وهذا الحاال كهَر؛ ولَّلذا ال المْْ،نِّف ( :هيق َتل كَرا) أي يثبل له بأي ٍ
الال مَنَّلما
ً
الكَر.
كافرا لم يدخل يف اإلسالم.
ً
كافرا فَّلد مر َتد؛ هيقتَل ،أو يكد
وإ ا كا
أصال ً
ً
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فلد ه دِّ ر أ أالدً ا َج َحدَ أو استكرب وهد دلا ال هكَر :فَّلذا با ٍ دلا هك َْره.
ولد ه دِّ ر أنه أسْلم ثم َج َحد أو اسْتكرب  -ولد بعض فرا ض الشْر  :-فإنه دند ل
َيك هَر و هيقتَل.
فـإن قـال قـائ ٌـق :هْذا كتْاُ دقي ٍ
ْدة ،فلمْا ا كر الشْْ ْين الْافِ القت َْل ولم َي هقْلَ ( :يك هَر
َ
المك ِّذبين والمستكربين) !
كغيره من ه
والجواب :لبيا َد َظم هذين األمرين ،وأنه يرتتب دليَّلما شْْر ًدا ه
القتل؛ وهذا شْْا ع
يف هكتْب أهْل العلم يف أبداُ الشْْ ْريعٌْ؛ أنَّلم يْذكرو القت َْل تعظي ًمْا لتلْ األالكْام ،وأنْه
همرتب دليَّلا شر ًدا.
وشْا يف كهتبَّلم؛ أل أالكام الشْريعٌ هتسْتن َبط مَن أدلتَّلا التي كر لَّلا أهل العلم هذه
األالكام.
فدجدد ل يف كهتب الَقه أو الَتاوى م َ
دج هبه :أنَّلا همدونات لبيا أالكام الشريعٌ ،ال
تعكس ً
الاال خاصٌ دن ا لَّلا.
فما يذكره بعوَّْْلم مَن َش ْدة َولع الَقَّلاء بالتكَير والقتل ،أو امتالء فتاوى ابن تيمي ٌَ
بْالقتْل والتكَير = جَّلْل ظْاهر؛ أل هْذا و َجْد فيَّلْا بْادتبْار كدنََّلْا مْدون ٍ
ْات هتب ِّين أالكْام
ه
الشريعٌ؛ إ لم يكن مدجد ًدا ما يسما بْ (نظام العقدبات) المشَّلدر اليدم.
فنظير كالم هاالء القْْا لين :لد َأخ ْذ أالْْد نظْْام العقدبْْات يف أي بلْ ٍْد مَن بلْْدا
المسلمين فقال( :هذا البلد ي هعج بال هعنف والقتل والدمار)؛ ألنه أخذ جز ًءا منه وهد (نظام
العقدبات).
ويف سْْْْالف الزمْا لم تكن هنْا همْدونٌْ اسْْْْمَّلْا (نظْام العقدبْات)؛ بْل هنْاك أالكْام
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شْْْْرديٌ مذكدرة يف هكتْب الَقَّلْاء ويف فتْاويَّلم؛ فالْذي ال يعقْل هذا يتدهم أ هذه ال هكتْب
هج َعْل فيَّلْا هْذا األمر ْْْْ،دً ا وإراد ًة وطل ًبْا ون َْشْْ ْ ًرا للقتْل والْدمْار والعنف ،وهد جْاهْل؛
َ
معتمد المسلمين يف بيا أالكام الدِّ ين.
فَّلذا هوجد فيَّلا بادتبار أنَّلا َ
وكثير مَن طالُ َ
العلم َيسْْ ْتَكَن أمْام الشْْ ْبَّلْات التي َت هروج ،وربمْا انتْد هبْا ،لكن
ال همْ َ
درك يتَهن لَّلْذه المعْاين ،و هي َنزلَّلْا منزل َتَّلا ،و هي َب ِّين أ منزلٌْ هذه المسْْْْا ل بيْا ه أالكْام

العقدبْات ،وأنْه لم يكن فيمْا سْْْْب مْدونْات خْاصْْ ٌْ هبْذا وإنمْا كْانْل يف َضْْ ْمن هكتْب
الَقَّلاء؛ َ
فذكْرها ألجل هذا.
جدت مَن تْْ،انيف أهل الَقه كتبا ليس فيَّلا شْْيء
ولد ه دِّ ر أ الَقه ه ِّس ْم أ سْْا ًما َلد
َ

من ل .
ثم ال المْ،نِّف( :كغيره مَن الم ِّ
إبليس) ،و(فردد َ ))؛
كذبين والمسْْتكبَرين؛ مث َل ( َ
ف َْذكر مث ًال للمكْ ِّذبين؛ وهد فردد  ،ومث ًال للمسْْْْتكربين؛ وهد إبليس؛ فَّلْذا كََر بتكْذيبْه
وجحده ،وهذا كََر باستكباره و هن ْكره.
َ
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ثم تركها ل وع تكاسق أو تصويق؟
أقر بها َّ
س :ما ُحكم َمن َّ
ال ٌَْ،فإنه هيسْتتاُ ،فإ ْ تاُ وإال ه تَل
فمن أخرجَّلا دن و تَّلا هبذه ِّ
ج :أما الْ،الةَ :
الْْدذ ا؛ لْقْدلْْه  :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ [الْتْدبٌْْ،]5:
ِ
ِ
َ
َ
وميره.
اس»
والديثُ :أم ْر ُ َأ ْن ُأ َقات َق ال َّ َ
الحديث ،ه
وأما الزكاة:
 فإ كا مانعَّلا ممن ال شْْْْدك ٌَ له؛ أخذها اإلمام منه َّلرا ،ونكله بأخذ شْْْ ٍْيء مَن
ه
ً

ِ
َ
الحديث.
وها َو َش ْط َر َمالِ ِه َم َع َها»
ماله؛ لقدله ♀َ :و َم ْن َم َ َع َها َفإِ َّنا نخ ُذ َ

 وإ كْاندا جمْادْ ًٌ ولَّلم شْْ ْدكٌْ؛ وجْب دلا اإلمْام تْا هلَّلم التا يادوهْا؛ ل يْاتواألالاديث السابقٌ وميرها ،و َفعله أبد ٍ
بكر وال،حابٌ ╚ أجمعين.
زاجرا لْه
وأمْا الْ ْْ،دم :فلم َي َر ْد فيْه شْْْْيء ،ولكن هيا ِّدبْه اإلمْام أو نْا بْه بمْا يكد
ً
وألمثاله.
الحج :فكل هد همر العبد و ل له ،ال يَدت إال بالمدت ،والداجب فيه :المبادرة،
وأما َ
و د جاء الدديد األخروي يف التَّلاو فيه ،ولم َت َر ْد فيه دقدبٌ خاصٌ يف الدنيا.

لما كر المْ،نِّف 

ما تقدم مَن هالكم َمن َجحد تل األركا  ،أو أ ر هبا

واسْتكرب دنَّلا؛ أتبعه بالسْاال دن ٍ
الال أخرى؛ فقال( :ما هالكم َمن أ ر هبا ثم َتركَّلا لند
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تكاس ٍل أو تأوي ٍل ).
وهذا السْاال همتعلقه :األركا العملَيٌ األربعٌ :الْ،الة ،والزكاة ،والْ،دم ،والحج؛
تْ،در أ يرتكَّلما تكاسْ ًال أو
فإ الشَّْلادتين ال يثبل إسْالم العبد إال باإل رار هبما ،وال هي َ
تأويال.
ً
المتع ِّل بالتكاسل والتأويل همنح،ر يف األركا العملَيٌ األربعٌ.
فالترك ه
وقد ب َّين المص ِّف ُحكمها واحدا واحدا؛ ف:ال:
ْأويال (فْإنْه
ال )ٌَْْ ْْ،أي تكْاسْْ ْ ًال أو ت ً
فمن أخرجَّلْا دن و تَّلْا هبْذه ِّ
(أ َّمـا َّ
الصـــالةَ :
هيس َتتاُ ،فإ تاُ وإال ه تَل الدذ ا) أي ال كَ ًرا؛ ف هيقتَل دقدب ًٌ له دلا الترك.
كثير مَن الَقَّلْاء مَن أتبْا المْذاهْب األربعٌْ؛ فجمَّلدر أهْل َ
وهْذا هد مْذهْب ٍ
العلم
مَن فقَّلاء هذه المذاهب األربعٌ دلا أنَّلم يقدلد  :تارك ال،الة هيقتل َالدذ ا ال كَ ًرا.
والصحيم :أنه هيقتَل كَ ًرا؛ وهد مشَّلدر الَتدى يف هذه البالد.
َّ
واختار الم،نِّف ما اختاره لألدلٌ التي َب َسهَّلا يف معارج القبدل».
وأما الزَّكاة) :فقد بين المْ،نِّف هالكمَّلا؛ بأ َمن َمنعَّلا إما أ تكد له شْدكٌ ،أو ال
( َّ
شدك ٌَ له.
َّ
و(الشوكة) :الجمادٌ هأولد ال هقدة.
فـإن كـانـت لـه شــــوكـ ٌة وهم جمـاعـ ٌة :فْإنْه يجْب (دلا اإلمْام تْا هلَّلم التا يادوهْا؛
دمرُ :أ ِم ْر ُ َأ ْن ُأ َقـاتِـ َق
ل يْات واألالْاديْث السْْْْابقٌْ) أي التي تقْدمْل؛ كحْديْث ابن َ
ال ـَّاس حتَّى ي ْشـــ َهـدُ وا َأ َّال إ َلـه إِ َّال اهلل و َأ َّن محمـدا رســـ ُ ِ ِ
الصـــ َال َةَ ،و ُي ْؤتُوا
يموا َّ
َ
ول اهللَ ،و ُيُ :
ُ َ ُ َ َّ َ ُ
َ َ َ
ال َّزكَا َة »...الحديث .متَ دليه.
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الْ ْْ،دِّ ي ◙ يف تْال مْانعي
واسْْْْتقر دلا لْ َد َمْل الْ ْْ،حْابٌْ مع أبي بكر ِّ
الزكاة.
وإن كان مان ُعها ال شـوك َة له :فإ اإلمام يأخذها (منه َّل ًرا) أي مً ْ،با ،و هين ِّكله (بأخذ
ٍ
ٍ
شيء مَن ماله زياد ًة دلا أخذ الزكاة منه.
شيء مَن ماله) أي هيعا به بأخذ
ٍ
ٍ
السْْْن مَن الديث معاويٌ بن َاليد َة ◙ أ النبي
بإسْْْناد
ل َ َما رواه أالمده وميره

♀ الَ :و َم ْن َم َ َع َهـا» يعني الزكاة َفـإِ َّنـا ن ِخـ ُذو َهـا َو َشـــ ْط َر َمـالِـ ِه َم َع َهـا؛ َعز َْمة ِم ْن
هاخذ منه الزكاة َّل ًرا ،و هي َ
َعز ََما ِ َر ِّب َا»؛ فت َ
اخذ منه دقدب ًٌ له شيء مَن ماله.
ٍ
شيء
وهذا مذهب اإلمام أالمدَ  ،وهد مَن مَردات مذهبه :أنه هيعزر مانع الزكاة بأخذ
مَن ماله يكد َشهره؛ يعني نََ،ه.
الصــوم :فلم َيرد فيه شْْيء ،ولكن هيا ِّدبه
وأما َّ
ثم َ كر ما يتعل برتك ِّ
الْْ،يام؛ فقالَّ ( :
زاجرا لْه وألمثْالْه) أي هي َع ِّزره تْأدي ًبْا؛ ف هي َنزل بْه دقدبْ ًٌ تمنعْه مَن
اإلمْام أو نْا بْه بمْا يكد
ً
ال،يام فيه فأفهر.
هت ستار الرمٌ رموا إ ا َترك ِّ
وتقدير هذه العقدبٌ يتتلف باختالِّ األشتا

 ،واألالدال ،واألزمنٌ ،واألمكنٌ.

الحج :فكْل هدمر العبْد و ل له ،ال يَدت إال بالمدت ،والداجب فيْه:
وأما َ
ثم الَّ ( :
ِّ
ياخره مع ال هقدرة دليه.
المبادرة)؛ فال يجدز لإلنسا أ
والمراد بـ (المبادرة) :فَعله يف أول و ل اإلمكا .
ثم كر أ الحج (لم َت َر ْد فيْه دقدبٌْ خْاصْْ ٌْ يف الْدنيْا) ،وإنمْا (جْاء الدديْد األخروي
يف التَّلاو فيه)؛ أي هت هد ِّدد دليه يف اآلخرة ولم َت َرد دقدبٌ دنيديٌ خاصٌ بمن َترك الحج.
ه
أالاديث َضعاِّ ،ال ي ُ،منَّلا شيء.
ور َويل يف الدديد دلا ترك الح ِّج
ه
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ٍ
جمادٌ مَن الْْْ،حابٌ؛ منَّلم :دمر ◙ أنه الَ :من لم
وثبتل يف ل هثار دن
َيحبَ ْسْْه مر

 ،أو الاجٌ ظاهرة ،أو سْْلها جا ر ،ولم يحج؛ ف ْل َي همل إ شْْاء يَّلدد ذيا أو

ن،ران ذيا» .رواه البيَّلقي يف السنن الكربى» ،وإسناده صحيُ.
وهد َ ؛م شْْْْديْد لْه أنْه إ ا مْات دلا تلْ الحْال مَن تركْه الحج مع هْدرتْه دليْه فْإنْه
يكد مشاهبًا لليَّلدد والن،ارى (.)1

( )1إلا هنا تمام المجلس الرابع ،وكا بعد العشْْاء ليلٌ السْْبل الثاين والعشْْرين من ربي ٍع َ
اآلخر ،سْْنٌ
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ واثنتا دشرة د يقٌ.

