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تتفق جميع الإح�ساءات اأن دين الإ�سالم هو اأ�سرع الديانات انت�سارًا: اأفقيًا بعدد املعتنقني له يوميًا، وعموديًا 
بكيفية اقتناعهم بالدين وتغيري الإ�سالم حلياة املهتدين اجلدد.

ويعود �سبب ذلك بالطبع اإىل اأن الإ�سالم هو دين اهلل اخلالد الذي يوافق العقل والروح والفطرة.

جميع  يف  امل�سلمني  غري  بدعوة  املخت�سني  والدعاة  الإ�سالمية  للمراكز  املباركة  الكبرية  اجلهود  اإىل  اإ�سافة 
اأطراف الكرة الأر�سية وب�ستى الو�سائل التقنية واملعرفية املعا�سرة.

ولكن اأغلب تلك اجلهود املباركة مرتكزة على هداية النا�ض للدخول يف الإ�سالم، ول تقدم منتجًا وا�سح املعامل 
والأهداف للمهتدي وامل�سلم اجلديد لياأخذ بيده يف طريق هدايته التي بداأها بنطقه لل�سهادة ول زال اأمامه الكثري 

ليتعلمه ويعتقده ويعمل به يف جميع جمالت احلياة ليحقق الهداية يف حياته كلها..

ميثل  والذي  �جلديد(  �مل�شلم  )دليل  كتاب  بتقدمي  الكتب  �سماء  دار  وتت�سرف 
باكورة منظومة من املنتجات النوعية التي جتمع بني التاأ�سيل العلمي والإخراج 

الحرتايف، واملقدمة للم�سلم اجلديد يف كل بلدان العامل وبجميع اللغات احلية.

عليه  بنيت  الذي  الأ�سا�ض  هو  الكرمي  للقارئ  نقدمه  الذي  الكتاب  وهذا 
الجتماعيـــة،  وال�سبكــات  الإنرتنــت،  كموقــع  امل�ساحبـة  املنتجــات  جميع 
ومقاطع الفيديو التعليمية، وبرامج اجلوال التفاعلية، والتي ت�سب جميعًا يف 

خدمة امل�سلم اجلديد املقبل على دين اهلل يف �ستى اأ�سقاع الأر�ض.

ن�ساأل اهلل الإخال�ض وال�سداد يف القول والعمل،،،

                                                                                                          
�لنا�شر
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150�أخالق �لإ�شالم يف �ملعامالت
150الأمانة
151ال�شدق
151الإتقان

معامالتك
المالية

6
130ف�شائل مكة وامل�شجد احلرام

132معنى احلج
132وقت احلج

132على من يجب احلج؟
133اأحوال ا�شتطاعة امل�شلم للحج

ا�شــرتاط وجــود املحرم حلج 
133املراأة

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

134ف�شائل احلج
134غايات احلج ومقا�شده

135العمرة
136عيد االأ�شحى املبارك

136ف�شل عيد الأ�شحى
136ماذا ي�شرع يوم عيد الأ�شحى؟

136الأ�شحية

137�شروط احليوان امل�شحى به
137ماذا يفعل بالأ�شحية؟

138زيارة املدينة النبوية
138ما هي املدينة النبوية؟

م���ا الذي ي�شرع زيارته يف املدينة 
138النب�ية؟

حجك



8

9

وال�ش���راب  الطع���ام  يف  الأ�ش���ل 
154احلل والإباحة

154املزروعات والثمار
155اخلمور والكحول

155معنى اخلمر
155حفظ العقل
155حكم اخلمر

164�للبا�س يف �لإ�شالم
اللبا�ض يحقق عدداً من 

164احلاجات

�لأ�شل يف �للبا�س �لزينة 
165و�لإباحة

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

156املخدرات
156املاأكوالت البحرية

157حيوانات الرب
157ما هي احليوانات املباحة؟

157املحرمات من احليوانات
158الذكاة ال�شرعية

165االألب�شة املحرمة
165ما يك�شف العورة
165حدود العورة

166ما فيه ت�شبه بن اجلن�شن
166ما فيه ت�شبه بالكفار

اأن�اع اللح�م يف املطاعم 
158واملحالت

159ال�شيد ال�شرعي
159�شروط ال�شيد
160اآداب الطعام

166ما ي�شاحبه كرب وخياء
اإذا كان فيه حرير اأو ذهب 

167للرجال

167ما فيه اإ�شراف وتبذير

طعامك
وشرابك

لباسك

10
170مكانة �لأ�شرة يف �لإ�شالم
170اأهمية الزواج والتاأكيد عليه

170الحرام جلميع اأفراد الأ�شرة

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

170التقدير لاآباء والأمهات
الأمر بحفظ حقوق الأبناء 

170والبنات

171الأمر ب�شلة الرحم والأقارب
171مكانة �ملر�أة يف �لإ�شالم

أسرتك



11
186مكانة �لأخالق يف �لإ�شالم

186من اأهم مقا�شد البعثة النبوية
186هي جزء وثيق من الإميان والعتقاد

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

186اأنها مرتبطة بكل اأنواع العبادة
187الف�شل العظيم ملن ح�شن خلقه

188مز�يا �لأخالق يف �لإ�شالم

188اأنها لي�شت خا�شة بنوع من النا�ض
188اإح�ش�ن التخلق مع غري امل�شلمني

189اأنها لي�شت خا�شة بالإن�شان

أخالقك
في اإلسالم

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

اأمثلة من تكرمي الإ�شام 
171للمراأة

171ن�شاء اأكد الإ�شام العناية بهن
171االأم

171البنت
172الزوجة

172ل مكان لل�شراع بن اجلن�شن
172اأق�شام املراأة بالن�شبة للرجل

172اأن تكون زوجته
172اأن تكون حمارمه

173تف�شيل املحارم وتو�شيحها
174اأن تكون املراأة اأجنبية عنه

174�شوابط العاقة مع الأجنبية
174غ�ض الب�شر

175التعامل باأدب وخلق
175حترمي اخللوة

175احلجاب
175حدود احلج�ب 

175�شوابط احلج�ب ال�ش�تر
176�لزو�ج يف �لإ�شالم

176�شروط الإ�شالم يف الزوجة
176�شروط الإ�شالم يف الزوج

177حقوق الزوج والزوجة

177حقوق الزوجة
177النفقة وال�شكنى
177الع�شرة احل�شنة

178املداراة والتحمل
178املبيت

178الدف�ع عنه�
178ال يف�شي اأ�شراره�

178ال يجوز التعدي على املراأة
178وجوب تعليمه� ون�شحه�

179االلتزام ب�شروطه� عند العقد
179حقوق الزوج

179وجوب الط�عة ب�ملعروف
179متكني الزوج من اال�شتمت�ع

عدم االإذن ملن يكره بدخول 
179البيت

عدم اخلروج من املنزل اإال 
179ب�إذن

ا�شتحب�ب خدمة املراأة 
179لزوجه�

180تعدد الزوجات
جواز تعدد الزوجات ب�شروط 

180و�شوابط

180العدل

180القدرة على النفقة
180اأال يزيد التعدد عن اأربع

180مينع اجلمع بني بع�ص الن�ش�ء
181الطالق

يوؤكد الإ�شام على ا�شتمرارية 
181الزواج

يجوز الطاق اإذا ف�شلت �شبل 
181الإ�شاح

181بع�ض اأحكام الطاق
182حقوق الوالدين

الرب بالوالدين من اأعظم 
182الأعمال

182خطورة العقوق
182طاعتهما يف غري مع�شية اهلل

182الإح�شان اإليهما عند الكرب
182الوالدان الكافران

183حقوق االأبناء
183اختيار الزوجة ال�شاحلة

183ت�شمية الأولد باأ�شماء ح�شنة
اإح�شان تربيتهم وتعليمهم 

183للدين

183النفقة عليهم باملعروف
183العدل بن الأولد



ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

189االأخالق مع احليوان
189االأخالق للمح�فظة على البيئة
190اأنها �شاملة جلميع جوانب احلياة

190االأ�شرة
190التج�رة

191ال�شن�عة

191من اأخالق الإ�شالم يف احلرب
�شور من حياة �لنبي �شلى 
192�هلل عليه و�شلم و�أخالقه

كانت اأخاقه تطبيقاً لتعاليم 
192القراآن الكرمي

192التوا�شع
192الرحمة

193الرحمة ب�الأطف�ل
193الرحمة ب�لن�ش�ء

194الرحمة ب�ل�شعف�ء
194الرحمة ب�لبه�ئم

194العدل
195الإح�شان والكرم

12
كيف يدخــــل االإن�شـــــان فـي 

198االإ�شالم؟

198نطق ال�شهادتن
198ا�شتحباب الغت�شال

199التوبة
199معنى التوبة

199�شروط التوبة
199االإقالع عن املع�شية
199الندم على م� �شلف

199العزم على عدم العودة
199خطوات لتحقيق العزم

200ماذا بعد التوبة؟
200حاوة الإميان

201�شكر نعمة الهداية والتوبة
201التم�شك بالدين

201الجتهاد يف الدع�ة
202الدعوة اإىل االإ�شالم

ال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوىال�شفحةاملحتوى

202ف�شل الدعوة اإىل اهلل
202�شبيل الفالح

202قول الداعية خري االأقوال
202الدعوة امتث�ل الأمر اهلل
202وظيفة املر�شلني جميعً�

202ب�ب اخلري الذي ال ينقطع
202اأجر الداعية اإىل اهلل

203�شفات الدعوة ال�شحيحة
203الب�شرية والعلم

203احلكمة يف الدعوة
204دعوة الأهل

205بيئتك وعائلتك
205امل�شلم م�شعل ن�ر يف بيته واأ�شرته
205احلياة االأ�شرية بعد االإ�شالم

205اإذا اأ�شلم الزوجان �شوياً
206اإذا اأ�شلم الرجل ومل ت�شلم املراأة

206اإذا كانت كتابية

206اإذا مل تكن كتابية
206عدة املراأة املطلقة

206من مل يدخل عليها
206عدة احلامل

206من مل تكن حاماًل
206التي ل حتي�ض

208اإذا اأ�شلمت املراأة ومل ي�شلم زوجها
209اإ�شام الأطفال

209متى نحكم للطفل ب�الإ�شالم؟
210هل ي�شتحب تغيري اال�شم؟

210اأحوال يجب تغيري ال�شم فيها؟
212�شنن الفطرة

212اخلتان
212ال�شتحداد

213ق�ض ال�شارب
213توفري اللحية

213تقليم الأظافر
213نتف الإبط

حياتك
الجديدة





هنيئًا لك توفيق اهلل ونعمته عليك بالهداية واخلروج من الظلمات اإىل النور واعتناق هذا الدين 
العظيم الإ�سالم..

وهنيئًا لك تلك ال�سجاعة واملو�سوعية يف البحث عن احلق التي جعلتك تتخذ اأهم قرار يف حياتك 
بدخول هذا الدين العظيم..

ومن ا�سرتى جهازًا اأو ان�سم لناد اأو فريق اأو موؤ�س�سة حر�ض اأن يقراأ ويعرف ما له وما عليه وكيف 
يتعامل مع الو�سع اجلديد..

فكيف مبن اأنعم اهلل عليه باخلروج من الظلمات اإىل النور، ووفقه للهداية والإ�سالم، فال �سك اأنه 
يف اأعظم ال�سوق ملعرفة اأحكام دينه ليعبد اهلل على ب�سرية وعلم وي�ستطيع التعامل مع كافة املتغريات 

من حوله على وفق �سريعة الإ�سالم ال�سمحة.

والب�سرى النبوية لك اأثناء تعلمك: اأن تلك املعلومات التي تتعلمها هي مرياث الأنبياء واملر�سلني؛ 
فاإن الأنبياء مل يورثوا ماًل ومتاعًا واإمنا ورثوا العلم بالدين فمن تعلمه فقد نال حظًا كبريًا وف�ساًل 

وافرًا من مرياث النبوة )اأبوداود 88(.

وهذ� �لدليل امل�سور يقدم لك )للم�سلم اجلديد( اخلطوة الأوىل واملرحلة الأ�سا�ض يف معرفة هذا 
الدين العظيم الذي هو اأعظم املنن على الإن�سان، يف اأغلب جوانب احلياة التي تعاي�سها وحتتاجها، 
مي�سر،  وا�سح  باأ�سلوب  الواقع من حولك  مع  التعامل  ويدعمك يف  امللحة  ت�ساوؤلتك  على  يجيب  كما 

ومعلومات حمددة وموثقة معتمدة على القراآن و�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

اإىل  العودة  ميكنك  مرجع  كذلك  فهو  والطالع  للقراءة  ممتعًا  تف�سيليًا  دلياًل  الكتاب  كون  ومع 
تفا�سيل معلوماته بكل �سهولة كلما �سادفتك ق�سية اأو احتجت ملعرفة حكم اهلل يف م�ساألة.

ون�ساأل اهلل لك مزيد التوفيق والهداية، واأن يثبت قلبك على طاعته 
ودينه، ويجعلك مباركًا اأينما كنت.. ويجمعنا جميعًا يف دار 

كرامته مع النبيني وال�سديقني..

مقدمة الكتاب

املوؤلف



مقدمات



فهر�س املقدمات 

�أعظم نعمة يف �لوجود
�لغاية من وجودنا
�لإ�شالم دين عاملي

ل و��شطة يف �لإ�شالم بني �لعبد وربه 
�لإ�شالم دين �حلياة
تعلم �أحكام �لإ�شالم

�لأحكام �ل�شرعية
كيف �أعرف �أحكام �لدين؟
�لإ�شالم هو دين �لعتد�ل

�لدين ي�شمل جميع جو�نب �حلياة
�لعربة بحقيقة �لإ�شالم ل بو�قع �مل�شلمني

�ل�شرور�ت �خلم�س



< أعظم نعمة في الوجود
اأنعم اهلل تعاىل على الإن�سان بنعم ل ح�سر لها، 
وف�سائله،  اهلل  نعم  يتقلب يف  منا  واحد  كل  زال  فما 
حني  الب�سر  و  بال�سمع  علينا  اأنعم  من  �سبحانه  فهو 
ُحرمها كثري من النا�ض، واأنعم علينا بالعقل و ال�سحة 
ب�سم�سه  كله  الكون  لنا  �سخر  بل  والأهل،  املال  و 
لاَ  اهلِل  ةاَ  ِنْعماَ وا  ُعدُّ تاَ اإِْن  {واَ واأر�سه وخملوقاته  و�سمائه 

ا} )النحل: 18(. وهاَ �سُ حُتْ

حياتنا  بانتهاء  تنتهي  النعم  هذه  كل  ولكن 
ال�سعادة  تثمر  التي  الوحيدة  النعمة  اأما  الق�سرية.. 
اإىل الآخرة، فهي  اأثرها  الدنيا وميتد  والطماأنينة يف 
نعمة الهداية لالإ�سالم، وهي اأكرب نعمة اأنعم اهلل بها 

على عباده.

ولهذا ن�سب اهلل هذه النعمة اإليه �سبحانه ت�سريفًا 
ْوماَ  {اْلياَ �سبحانه:  فقال  النعم،  من  غريها  عن  لها 
ُكُم  يُت لاَ �سِ راَ ِتي واَ لاَْيُكْم ِنْعماَ ْمُت عاَ ْتاَ اأاَ ُكْم واَ ُكْم ِديناَ ْلُت لاَ اأاَْكماَ

ماَ ِديًنا} )امل�ئدة: 3(. اْلإِ�ْسالاَ

يخرجه  حني  الإن�سان  على  اهلل  نعمة  اأعظم  وما 
ارت�ساه  الذي  للدين  ويهديه  النور  اإىل  الظلمات  من 
له، ليحقق املق�سد والوظيفة التي خلق من اأجلها وهي 
عبادة اهلل، فينال �سعادة الدنيا وح�سن ثواب الآخرة.

اأعظم منة اهلل وف�سله علينا حني ي�سطفينا   وما 
اأخرجت للنا�ض لنحمل  اأمة  ويختارنا لنكون من خري 
الأنبياء  كل  بها  اهلل  بعث  التي  اهلل،  اإل  اإله  ل  كلمة 

عليهم ال�سالة وال�سالم.

وملا ظن بع�ض اجلهلة اأن الف�سل لهم يف اإ�سالمهم 
وجعلوا ميتنون بذلك على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
نبههم اأن الف�سل واملنة كلها هلل باأن ي�سر لهم الهداية 
لاَْيكاَ اأاَْن  نُّوناَ عاَ ُ لهذا الدين، فقال اهلل تبارك وتعاىل: {مياَ
لاَْيُكْم اأاَْن  نُّ عاَ ُ ِل اهلُل مياَ ُكْم باَ ماَ لاَيَّ اإِ�ْسالاَ نُّوا عاَ ُ اأاَ�ْسلاَُموا ُقْل لاَ تاَ

اِدِقنياَ } )احلجرات: 17(. اِن اإِْن ُكْنُتْم �ساَ اُكْم ِلاْلإمِياَ داَ هاَ

فنعم اهلل تعاىل كثرية، ومع هذا فالنعمة الوحيدة 
الإ�سالم  نعمة  هي  علينا  بها  ه  منَّ اهلل  ذكر  التي 

والهداية لعبادته وتوحيده.

ولكن هذه النعمة بحاجة اإىل ال�سكر لتبقى وتثبت، 
ُكْم} )اإبراهيم: 7(. نَّ أاَِزيداَ ْرُتْ لاَ كاَ ِئْن �ساَ كما قال تعاىل: {لاَ

فكيف يكون �شكر هذه النعمة؟
يكون باأمرين

التم�سك بالدين 
وال�سرب على الأذى فيه. 

)انظر �ض 201(

التعريف بالإ�سالم والدعوة 
اإليه بحكمة وب�سرية. 

)انظر �ض 202(
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�لوجود. يف  نعمة  �أعظم  <  �لإ�شالم 

ت
مقدما

18



< الغاية من وجودنا
يحتار كثري من املفكرين والب�سطاء على حد �سواء 

يف اإجابة ال�سوؤال الأهم يف حياتنا:

ملاذا نحن موجودون ؟
ما الهدف من حياتنا ؟

وقد حدد القراآن الغاية والهدف من وجود الإن�سان 
يف هذه احلياة بكل و�سوح ودقة يف قول اهلل تعاىل:{
  )56 )الذاري�ت:  ْعُبُدوِن}  ِلياَ اإِلَّ  اْلإِْن�ضاَ  واَ نَّ  اجْلِ لاَْقُت  خاَ ا  ماَ واَ
وما  الأر�ض  هذه  يف  وجودنا  من  الغاية  هي  فالعبادة 

�سواها و�سائل وتوابع ومكمالت.

رهبنة  لي�ست  الإ�سالمي  املفهوم  يف  العبادة  ولكن 
وانقطاعًا عن احلياة وملذاتها ومتعها، بل هي ت�سمل 

الإن�سان  اأفعال  كلَّ  والزكاة  وال�سوم  ال�سالة  مع 
واأعماله واأقواله واخرتاعاته وعالقاته، بل وحتى لعبه 
ال�ساحلة  النية  ذلك  �ساحب  ما   متى  وا�ستمتاعه، 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  ولهذا  احل�سن،  والق�سد 
يعني   )1006 )م�شلم   " �سدقة  اأحدكم  ب�سع  "يف  و�سلم: 
بذلك اأن الأجر والثواب ينال امل�سلم حتى با�ستمتاعه 

مع زوجته.

احلياة:  هدف  كونها  مع  العبادة  ت�سري  وبذلك 
حقيقة احلياة، فامل�سلم يتقلب بني اأنواع من العبادات، 
اياَ  ياَ ْ ُن�ُسِكي واَحماَ ِتي واَ الاَ كما قال اهلل تعاىل:{ُقْل اإِناَّ �ساَ

} )االأنع�م: 162(. ِنياَ املاَ ِبّ اْلعاَ ِ راَ اِتي هلِلّ اَ مماَ واَ

< اإلسالم دين عالمي
ال�سعوب  لكل  وهداية  رحمة  الإ�سالم  دين  جاء 
كما  وبلدانها  وعاداتها  واأعراقها  ثقافاتها  باختالف 
} ) االأنبي�ء  ِنياَ املاَ ًة ِلْلعاَ ْحماَ اكاَ اإِلاَّ راَ ْلناَ ا اأاَْر�ساَ ماَ قال تعاىل :{واَ

.) 107

الأقوام  عادات  جميع  يحرتم  فاالإ�شالم  ولهذا 
اإن  اإل  بتغيريها  امل�سلمني اجلدد  ُيْلِزم  ول  وتقاليدهم 
خالفت �سيئًا من �سرائع الإ�سالم، فما خالف الإ�سالم 
اهلل  لأن  معه،  يتوافق  مبا  تغيريه  وجب  العادات  من 
الذي اأمر اأو نهى هو العليم اخلبري �سبحانه وتعاىل، 

ومقت�سى اإمياننا باهلل امتثالنا ل�سرعه. 

لها  التي ل عالقة  امل�سلمني  اأن عادات  اإىل  وُيَنبَّه 
بالإ�سالم وت�سريعاته ل ي�سرع للم�سلم اجلديد تقليدها 

النا�ض  عادات  من  نوع  هي  واإمنا  بها  اللتزام  اأو 
وتعامالتهم املباحة.

جميع االأر�س مكان لعبادة اهلل:
والإ�سالم يعترب جميع الأر�ض مكانًا �ساحلًا للعي�ض 
يجب  حمدد  مكان  اأو  بلد  هناك  ولي�ض  اهلل  وعبادة 
على امل�سلمني الهجرة اإليه وال�سكن فيه، واإمنا العربة 

باإمكانية عبادة اهلل.

اآخر  مكان  اإىل  والهجرة  النتقال  امل�سلم  يلزم  ول 
اإل اإذا منع من عبادة اهلل فينتقل ملكان ي�ستطيع فيه 
ُنوا اإِناَّ  اِدياَ الاَِّذيناَ اآماَ ا ِعباَ عبادة اهلل كما قال تعاىل :{ياَ

اْعُبُدوِن})العنكبوت: 56(. اإِياَّاياَ فاَ ٌة فاَ ا�ِسعاَ ي واَ اأاَْر�سِ

ت
ما

قد
م

19



< ال واسطة في اإلسالم بين العبد وربه

مزية  الأفراد  لبع�ض  الديانات  من  كثري  اأعطت 
دينية على غريهم، وربطت عبادات النا�ض واإميانهم 
-بح�سب  فهم  وموافقتهم،  الأفراد  اأولئك  بر�سى 
تلك الديانات- الو�سطاء بينهم وبني الإله، وهم من 
دعواهم  هي  -كما  الغيب  يعلم  ورمبا  املغفرة،  مينح 

الباطلة- وخمالفتهم �سبب اخل�سران املبني.

واأبطل  واأعلى قدره،  الإن�سان  الإ�سالم وكرم  فجاء 
اأن تكون �سعادة الب�سرية اأو توبتها اأو عبادتها مربوطة 

باأ�سخا�ض معينني مهما بلغوا من الف�سل وال�سالح.

من  لأحد  لي�ض  اهلل  وبني  بينه  امل�سلم  فعبادات 
قريب  �سبحانه  فاهلل  و�ساطة،  ول  ف�سل  فيها  النا�ض 
عبادته  ويرى  ويجيبه  العبد  دعاء  ي�سمع  عباده  من 
اأحد من الب�سر ميلك حق  و�سالته فيثيبه عليها، ول 
اإ�سدار الغفران والتوبة، فمتى ما تاب العبد واأخل�ض 
هلل تاب اهلل عليه وغفر له، ولي�ض لأحد قوى خارقة ول 

تاأثري يف الكون، بل الأمر كله بيد اهلل.

يف  و��شطــة  ل    >
�لإ�شــــــــــــالم بني 

�لعبد وربه.

ر  كُّ التفاَ اإىل  ودعاه  امل�سلم  عقل  الإ�سالم  وحرر 
اأقوال  من  ثبت  وما  القراآن  اإىل  والحتكام  ل  والتعقُّ
واأفعاله عند الختالف،  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ويجب  املطلق  احلق  ميلك  النا�ض  من  اأحد  ول 
اإل ر�سول اهلل �سلى  الن�سياع لأمره يف كل ما يقوله 
بوحـــي  واإمنا  ينطق من هواه  ل  لأنه  و�سلم  عليه  اهلل 
ا  ماَ وتوجيـــه من اهلل عز و وجـــل كما  قال تعاىل: {واَ
ى} )النجم: 4-3(. ْحٌي ُيوحاَ ى • اإِْن ُهواَ اإِلاَّ واَ واَ ِن اْلهاَ نِطُق عاَ ياَ

فما اأعظم نعمة اهلل علينا بهذا الدين الذي يوافق 
الفطرة يف النفو�ض ويكرم الإن�سان ويجعله �سيد نف�سه 

ويحرره من العبودية واخل�سوع لغري اهلل عز وجل.
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< اإلسالم دين الحياة
واحلياة  الدنيا  احلياة  بني  يوازن  دين  الإ�سالم 
امل�سلم  فيها  يغر�ض  مزرعة  هي  فالدنيا  الآخرة 
اخلريات يف جميع جوانب احلياة ليجني جزاء ذلك 
اإىل  يحتاج  والزرع  الغر�ض  وهذا  والآخرة،  الدنيا  يف 
اجلدية  ملوؤها  متفائلة  بنف�ض  احلياة  على  اإقبال 

والعزم، ويظهر ذلك يف التايل: 

عمارة األرض :
ُكْم  راَ ْعماَ ا�ْستاَ واَ الأاَْر�ِض  ِمناَ  ُكْم  اأاَ اأاَن�ساَ {ُهواَ  تعاىل:  قال 
ا}  )هود: 61( فقد خلقنا اهلل يف هذه الأر�ض واأمرنا  ِفيهاَ
يخدم  مبا  والبناء  باحل�سارة  وتطويرها  بعمارتها 
الب�سرية ول يتعار�ض مع �سريعة الإ�سالم ال�سمحة، بل 
جعل عمارتها وتطويرها من املقا�سد والعبادات حتى 
�سلى  النبي  ينبه  ولهذا  واأ�سدها،  الظروف  اأحلك  يف 
اهلل عليه و�سلم اإىل اأن امل�سلم اإذا كان على و�سك اأن 
يغر�ض زرعًا وقامت القيامة فعليه اأن يبادر اإىل غر�سها 

اإن ا�ستطاع ذلك لتكون له �سدقة )امل�شند 2712(.

مخالطة الناس :
يدعو الإ�سالم مل�ساركة النا�ض يف البناء واحل�سارة 
باأعلى  معهم  والتوا�سل  وخمالطتهم  والإ�سالح 
اختالف  على  الرفيعة  وال�سلوكيات  الأخالق  درجات 
والبعد عن  العزلة  اأن  اإىل  وينبه  واأديانهم،  ثقافاتهم 
جعل  ولهذا  وامل�سلحني،  الدعاة  طريق  لي�ض  النا�ض 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الذي يخالط النا�ض 
وي�سرب على ما ي�سيبه من اإيذائهم واأخطائهم خري 

من الذي يعتزلهم ويبتعد عنهم )ابن م�جه :4032(

دين العلم :
مل يكن م�سادفة اأن اأول كلمة من القراآن نزلت على 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هي )اقراأ(، فقد ت التاأكيد 
على دعم  الإ�سالم جلميع اأنواع العلوم النافعة للب�سرية 
للعلم  طلبًا  امل�سلم  ي�سلكه  الذي  الطريق  �سار  حتى 
اإىل اجلنة كما قال �سلى  واملعرفة هو طريقه و�سبيله 
اهلل عليه و�سلم :"من �سلك طريقًا يلتم�ض فيه علمًا �سهل 

اهلل له به طريقا من طرق اجلنة" )ابن حب�ن 84(.

كما  والعلم  الدين  بني  حربًا  الإ�سالم  يعرف  ومل 
الدين  كان  العك�ض تامًا  على  بل  اأخرى،  ديانات  يف 
تعلمًا  اإليه  والداعي  له  الداعم  وهو  العلم  هو نربا�ض 

وتعليمًا ما دام فيه اخلري للب�سرية.

بل كرم الإ�سالم قدر العامل املعلم للنا�ض اخلري وتوجه 
باأرقى درجات التتويج فاأخرب �سلى اهلل عليه و�سلم اأن 

جميع املخلوقات تدعو ملعلم النا�ض اخلري )الرتمذي 2685(.

�لإ�شالم حربًا بــني �لدين و�لعلم  <  مل يعــرف 
كما يف ديانات �أخرى.
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< تعلم أحكام اإلسالم

ينبغي للم�سلم احلر�ض على تعلم اأحكام ال�سرع 
ومعامالته  عباداته  يف  حياته،  جمالت  جميع  يف 
العبادة على ب�سرية وعلم، كما  ليوؤدي  وعالقاته؛ 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "من يرد اهلل 

به خريا يفقهه يف الدين" )البخ�ري 71، م�شلم 1037(.

فيجب عليه تعلم الأحكام الواجبة عليه ك�سفة 
ال�سالة والطهارة واملباح واملحرم من املطعومات 
معرفة  له  ي�ستحب  كما  ذلك،  ونحو  وامل�سروبات 
الأحكام املرغب فيها يف ال�سرع لكنها لي�ست واجبة 

عليه.

< األحكام الشرعية
جميع اأق�ال الإن�شان واأفعاله وت�شرفاته ل تخرج يف ال�شرع عن خم�شة اأح�ال:

وه� ما اأمر اهلل به بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه, مثل ال�شل�ات اخلم�ض, و�شيام الواجب
رم�شان.

ما نهى اهلل عنه بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله, كالزنى, و�شرب اخلمر.احلرام

ال�شنة 
وامل�شتحب

وه� ما رغب الإ�شالم بفعله بحيث يثاب فاعله ول يعاقب تاركه, مثل البت�شامة يف 
وج�ه النا�ض, وابتداوؤهم بال�شالم, واإزالة القاذورات عن الطريق.

ه� ما رغب الإ�شالم يف تركه بحيث يثاب تاركه ول يعاقب فاعله, مثل املكروه
العبث بالأ�شابع اأثناء ال�شالة.

وه� الذي ِفعُله وترُكه ل يتعلق به اأمر ول نهي, مثل اأ�شل البيع وال�شفر والكالم.املباح
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< أركان اإلسالم الخمسة

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "بني الإ�سالم على خم�ض: �سهادة 
واإيتاء  ال�سالة،  واإقام  اهلل،  ر�سول  حممدا  واأن  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن 

الزكاة، وحج البيت، و�سوم رم�سان" )البخ�ري 8، م�شلم 16(.

العظام  ودعائمه  الدين  اأ�سا�سات  هي  اخلم�سة  الأركان  وهذه 
و�سنقوم بتو�سيحها و�سرح اأحكامها يف الف�سول القادمة.

 فاأولها الإميان والتوحيد، وهو الباب القادم بعنوان )اإميانك(.

 وياأتي بعده ال�سالة التي هي اأعظم العبادات واأ�سرفها، قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "وعموده ال�سالة" )الرتمذي2749( اأي اإن عمود الإ�سالم 

الذي يقوم عليه وينبني عليه ول اإ�سالم بدونه هو ال�سالة.

ولكن ال�سالة ي�سرتط ل�سحتها اأن يوؤديها امل�سلم وهو على طهارة، 
ولهذا �سيتبع باب )اإميانك( باب )طهارتك( ثم )�سالتك( وهكذا.

اأركان االإ�شالم

�شهادة اأن ال اإله اإال اهلل 1
واأن حممد ر�شول اهلل

اإقامة ال�شالة2

اإيتاء الزكاة3

�شوم رم�شان4

حج البيت5

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمد رسول اهلل

صوم رمضان إيتاء الزكاة

إقامة الصالة

حج البيت

1

4 3

2

5
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<   ينبغــي للم�شلــم اجلديــد اأن يتوا�شل 
مــع املراكــز االإ�شالميــة القريبة ويطلع 

على الكتب ومواقع االإنرتنت املوثوقة.

< كيف أعرف أحكام الدين؟ 

من اأ�سيب مبر�ض واأراد العالج منه ف�سيبحث عن اأمهر 
الأطباء واأعلمهم لياأخذ منه العالج الناجع، ولن يت�ساهل يف 

اأخذ اأي و�سفة من اأي طبيب لأن حياته غالية نفي�سة لديه.

ودين الإن�سان اأغلى ما ميلك، وعليه اأن يجتهد يف معرفة 
دينه وال�سوؤال عما يجهله من اأهل العلم واملعرفة والثقة.

 وقراءتك لهذا الكتاب هي خطوة على الطريق ال�سحيح، 
 { ْعلاَُموناَ تاَ اإِن ُكنُتْم لاَ  ْكِر  اأاَْهلاَ الذِّ ا�ْساأاَُلوْا  كما قال تعاىل: {فاَ
اأ�سكل عليك  اإذا  اأن تتبعها بخطوات اأخرى  وعليك  )النحل:43(  

القريبة  الإ�سالمية وامل�ساجد  الأمور عرب املراكز  �سيء من 
منك وميكن لك معرفة مواقعها واأرقامها عرب زيارتك ملوقع  

 www.islamicfinder.org

والتي  املوثوقة  الإنرتنت  ملواقع  الرجوع  عليك  ينبغي  كما 
تو�سح حقائق الدين مثل:

www.newmuslimguide.com
www.guide-muslim.com
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< اإلسالم هو دين االعتدال 
الإ�سالم هو دين العتدال بدون ت�ساهل وتفريط اأو ت�سدد وغلو، 

ويتجلى ذلك يف كل �سعائر الدين وعباداته.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للر�سول  الرباين  التاأكيد  جاء  ولهذا 
و�سحابته واملوؤمنني بالعتدال ويكون ذلك برعاية اأمرين: 

ال�ستقامة على الدين وتعظيم 
�سعائر اهلل يف القلوب.

النهي عن الغلو والتجاوز 
والطغيان.

12

ُه  اإناَّ ْوا  ْطغاَ ل تاَ كاَ واَ عاَ اباَ ماَ ن تاَ ماَ اأُِمْرتاَ واَ ا  ماَ ِقْم كاَ ا�ْستاَ فقال تعاىل: {فاَ
رٌي} )هود 112(. ُلوناَ باَ�سِ ْعماَ ا تاَ مِباَ

اأي الزم ال�ستقامة على احلق واجتهد يف ذلك بدون مبالغة 
وجتاوز بزيادة اأو تكلف.

وملا كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ُيعلِّم �سحابته اأحد 
هالك  �سبب  اأنه  اإىل  ونبههم  الغلو  من  حذرهم  احلج  اأفعال 

اأهلك  فاإمنا  الدين  والغلو يف  "اإياكم  ال�سابقة فقال  الأمم 
من كان قبلكم الغلو يف الدين")ابن م�جه 3029(.

ولهذا قال �سلى اهلل عليه و�سلم "عليكم من الأعمال ما 
تطيقون " )البخ�ري 1100(.

حقيقة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأبان  وقد 
الر�سالة التي بعث بها واأنها مل تاأت لتكليف النا�ض فوق 

والي�سر  واحلكمة  بالتعليم  جاءت  واإمنا  طاقتهم 
فقال:"اإن اهلل مل يبعثني معنتًا ول متعنتًا 

ولكن بعثني معلمًا مي�سرا")م�شلم 1478(.
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< الدين يشمل جميع جوانب الحياة
االإ�شالم لي�ض حاجة روحية ميار�سها امل�سلمون يف 

امل�ساجد بالدعاء وال�سالة فقط..

ولي�س اأي�سًا جمرد اآراء ومعتقدات يوؤمن بها اأتباعه 
فقط..

 كما اأنه لي�ض جمرد نظام اقت�سادي متكامل..
واملجتمع  النظام  لبناء  ونظريات  قواعد  ولي�س 

فقط..

الأخالقيات  من  حزمة  جمرد  كذلك  ولي�س 
وال�سلوكيات يف التعامل مع الآخرين..

احلياة  جوانب  جلميع  متكامل  منهج  ولكنه 
بكل اأبعادها واآفاقها في�شمل ذلك كله وغريه.

 وقد تم اهلل على امل�سلمني هذه النعمة ور�سي لنا 
ُكْم  ْلُت لاَ ْوماَ اأاَْكماَ هذا الدين الكامل كما قال تعاىل: {اْلياَ
ماَ  الإِ�ْسالاَ ُكُم  لاَ يُت  �سِ راَ واَ ِتي  ِنْعماَ لاَْيُكْم  عاَ ْمُت  اأاَْتاَ واَ ُكْم  ِديناَ

ِدينًا} )امل�ئدة: 3(.

اأحد امل�سركني �ساخرًا، لل�سحابي اجلليل  وملا قال 
اهلل(  ر�سول  )يعني  �ساحبكم  اإن  الفار�سي:  �سلمان 
اأجابه  والغائط؟  البول  اآداب  حتى  �سيء  كل  يعلمكم 
له  ذكـــــر  ثم  علمنا،  قد  نعم  اجلليل:  ال�سحابي 

اأحكــــام الإ�ســــالم واآدابه يف هذا الأمر)م�شلم 262(. 

احلياة. جوانب  جلميع  متكامل  منهج  <  االإ�شالم 
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< العبرة بحقيقة اإلسالم ال بواقع بعض المسلمين
اإذا وجدت طبيبًا ميار�ض عادة �سحية �سارة، اأو 
-ا�ستغرابك  مع  فاإنك  �سيئة؛  باأخالق  يتعامل  معلمًا 
وا�ستهجانك ملمار�سته التي تخالف معرفته ومعلوماته 
الطب  علم  اأهمية  يف  راأيك  تغري  فلن  ومكانته- 

للب�سرية اأو مكانة التعليم للمجتمع واحل�سارة.

و�شرتى اأن ذلك الطبيب اأو املعلم ما هو اإل منوذج 
غري م�سرف للتخ�س�ض واملهنة التي ينتمي اإليها.

امل�سلمني،  لبع�ض  �سيئة  ممار�سات  وجدنا  واإذا 
فاإن ذلك ل يعرب عن حقيقة الإ�سالم ال�سايف، بل هو 
مظهر  لل�سعف الب�سري والثقافات والعادات ال�سيئة 
التي ل تت اإىل الإ�سالم ب�سلة، كما اأن عادات ذلك 
الطب  اإىل  تن�سب  ل  واأخالقياته  املعلم   اأو  الطبيب 

والتعليم.
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< الضرورات الخمس
لبد  التي  الكربى  امل�شالح  وهي 
كرمية،  حياة  ليعي�ض  لالإن�سان  منها 
بحفظها  بالأمر  ال�سرائع  كل  وجاءت 

والنهي عما ي�سادها.

عليها  باحلفاظ  الإ�سالم  جاء  وقد 
ومراعاتها ليعي�ض امل�سلم يف هذه الدنيا 

اآمنا مطمئنا يعمل لدنياه واآخرته.

واحدة  اأمة  امل�سلم  املجتمع  ويعي�ض 
بع�سًا،  بع�سه  ي�سد  كالبنيان  متما�سكة 
وكاجل�ســــد الواحـــــد اإذا ا�ستكــــى منه 
ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى 

وال�سهر ويكون حفظها باأمرين:

اإقامتها 
ورعايتها.

�شيانتها من 
النق�ض واخللل.

12

1 الدين:

 وهو الق�سية الكربى التي خلق اهلل النا�ض من اأجلها، واأر�سل الر�سل لتبليغها واملحافظة عليها كما قال تعاىل: 
} )النحل: 36(. اُغوتاَ ِنُبوا الطَّ اْجتاَ �ُسوًل اأاَِن اْعُبُدوا اهللاَ واَ ٍة راَ ا يِف ُكلِّ اأُمَّ ْثناَ عاَ ْد باَ قاَ لاَ {واَ

اأو  ال�سرك واخلرافات،  ويوؤثر على �سفوه من  ما يخد�سه  و�سيانته من كل  الدين  الإ�سالم حفظ  راعى  وقد   
املعا�سي واملحرمات.

2 البدن: 

وقد اأمر اهلل باملحافظة على النف�ض الب�سرية ولو اأدى ذلك لرتكاب حمرم، فاإنه حني ال�سطرار يكون معفوًا 
ِحيٌم} )البقرة: 173(. ُفوٌر راَ لاَْيِه اإِنَّ اهللاَ غاَ الاَ اإِْثماَ عاَ اٍد فاَ لاَ عاَ اٍغ واَ رْياَ باَ ُطرَّ غاَ ِن ا�سْ ماَ عنه   كما قال تعاىل:{فاَ

ِة} )البقرة: 195(. ْهُلكاَ لاَ ُتْلُقوْا ِباأاَْيِديُكْم اإِىلاَ التاَّ فنهى عن قتل النف�ض والإ�سرار بها، فقال تعاىل: {واَ

ا  اأاَيُّهاَ ا  اأيًا كان دينهم فقال تعاىل: {ياَ و�سرع احلدود والعقوبات التي تنع من العتداء على النا�ض بغري حق 
ْتلاَى} )البقرة: 178(. ا�ُض يِف اْلقاَ لاَْيُكُم اْلِق�ساَ ُنوا ُكِتباَ عاَ الَِّذيناَ اآماَ

اأدى ذلك  <  اأمــر اهلل باملحافظة على النف�س الب�شرية ولو 
اإىل ارتكاب �شيء من املحرمات.
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3 العقل:

فجاء يف الإ�سالم النهي عن كل ما يوؤثر يف العقل 
والإدراك لأن العقل اأحد اأعظم نعم اهلل علينا، وفيه 
امل�ساءلة  مدار  وعليه  وتيزه،  الإن�سان  كرامة  قوام 

واحل�ساب يف الدنيا والآخرة.

باأنواعها  واملخدرات  اخلمور  اهلل  حرم  ولهذا 
} تعاىل:  فقال  ال�سيطان  عمل  من  رج�سًا  وجعلها 
اُب  اْلأاَْن�ساَ واَ امْلاَْي�ِسُر  واَ ْمُر  اخْلاَ ا  اَ اإِمنَّ ُنوا  اآماَ الَِّذيناَ  ا  اأاَيُّهاَ ا  ياَ
لَُّكْم  عاَ لاَ ِنُبوُه  اْجتاَ فاَ اِن  ْيطاَ ال�سَّ ِل  ماَ عاَ ِمْن  ِرْج�ٌض  ُم  اْلأاَْزلاَ واَ

} )امل�ئدة: 90(. ُتْفِلُحوناَ

4 الن�شل : 

على  باحلفاظ  واهتمامه  الإ�سالم  تاأكيد  ويظهر 
فيها  يرتبى  التي  والأ�سرة  العائلة  وتكوين  الن�سل 

الن�ضء على معايل الأمور يف عدد من الأحكام منها:

وعدم  وتي�سريه  الزواج  على  االإ�شالم  حث   •
ى  اماَ اأاَْنِكُحوا اْلأاَياَ املبالغة يف تكاليفه فقال تعاىل:{واَ

ِمْنُكْم} )النور: 32(.

و�سد  الآثمة  العالقات  جميع  االإ�شالم  حرم   •
لاَ  {واَ تعاىل:  فقال  اإليها  املو�سلة  الطرق  جميع 
ِبياًل} )االإ�شراء:  اءاَ �ساَ �ساَ ًة واَ اِح�ساَ اناَ فاَ ُه كاَ ا اإِنَّ ناَ ُبوا الزِّ ْقراَ تاَ

.)32

واأعرا�سهم  اأن�سابهم  يف  النا�ض  اتهام  عن  نهى   •
وجعل ذلك من كبائر الذنوب وتوعد فاعله بعقوبة 
الآخرة  الدنيا، ف�ساًل عما يالقيه يف  حمددة يف 

من العذاب.

واملراأة،  للرجل  ال�سرف  على  باحلفاظ  اأمر   •
وعر�ض  عر�سه  على  ليحافظ  ُقتل  من  واعترب 

اأهله �سهيدًا يف �سبيل اهلل )انظر:�ص170(.

5 املال: 

فاأوجب الإ�سالم للحفاظ على املال ال�سعي يف طلب 
الرزق واأباح املعامالت واملبادلت والتجارة.

وللحفاظ عليه حرم الربا وال�سرقة والغ�ض واخليانة 
فعل  من  القراآن  وتوعد  بالباطل  النا�ض  اأموال  واأكل 

ذلك باأ�سد العقوب�ت )انظر:�ص142(.

اأعظم  العر�س والن�شل من  <   املحفاظــة على 
مقا�شد الت�شريع.
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إيمانك



1
اتفقت جمي���ع ر�ش�الت االأنبي����ء الأقوامهم على عب�دة 
اهلل وح���ده ال �شريك له والكف���ر مب� يعبد من دون اهلل 
وهذا هو حقيقة معنى ال اإله اإال اهلل حممد ر�شول اهلل، 

وهي الكلمة التي يدخل به� املرء يف دين اهلل. 

فهر�س الف�صل 

ال�شهادتان معناهما ومقت�شاهما:
  مل�ذا ال اإله اإال اهلل؟
 معنى ال اإله اإال اهلل
 اأرك�ن ال اإله اإال اهلل

�شهادة اأن حممدًا ر�شول اهلل:
  معرفة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم
 معنى �شه�دة اأن حممدًا ر�شول اهلل

اأركان االإميان ال�شتة
ما معنى العبادة؟

ال�شـــــــــــرك
االإميان باأ�شماء اهلل و�شفاته

االإميان باملالئكة
االإميان بالكتب
االإميان بالر�شل

االإميان باليوم االآخر
االإميان بالقدر
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< الشهادتان معناهما ومقتضاهما

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل

 لماذا ال إله إال اهلل؟ 

• لأنها اأول واجب على امل�سلم، فمن اأراد الدخول يف الإ�سالم فعليه اأن يعتقدها ويتلفظ بها.

• لأن من قالها موقنًا بها يبتغي بذلك وجه اهلل كانت �سببًا يف جناته من النار، كما قال النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: "فاإن اهلل حرم على النار من قال ل اإله اإل اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل" )البخ�ري 415(.

• ولأن من مات على هذه الكلمة موؤمنًا بها فهو من 
اأهل اجلنة، كما قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "من 

مات وهو يعلم اأن ل اإله اإل اهلل دخل اجلنة")اأحمد 464(.

•ولذا فاإن وجوب معرفة ل اإله اإل اهلل اأعظم الواجبات 
واأهمها. 

معنى ال إله إال اهلل:
ة  اإل اهلل وحده، فهو نفي الإلهيَّ اأي ل معبود بحق   
عما �سوى اهلل تبارك وتعاىل، واإثباتها كلها هلل وحده 

ل �سريك له. 

اتخذه  فقد  �سيئا  املعبود، فمن عبد  والإله: مبعنى 
اإلهًا من دون اهلل، وجميع ذلك باطل اإل اإله واحد وهو 

الرب اخلالق تبارك وتعاىل.

فهو �سبحانه وتعاىل امل�ستحق للعبادة دون من �سواه، 
وهو الذي تعبده القلوب حمبة واإجالًل وتعظيمًا، وذًل 
وخ�سوعًا وخوفًا وتوكاًل عليه، ودعاًء له، فال ُيدعى اإل 
اهلل، ول ي�ستغاث اإل به، ول يتوكل اإل عليه، ول ي�سلى 
اإل له، ول يذبح تقربًا اإل له، فيجب اإخال�ض العبادة 
اإِلَّ  اأُِمُروا  ا  ماَ {واَ تعاىل:  قال  كما  وتعاىل  �سبحانه  له 

} )البينة:5(. يناَ ُه الدِّ نياَ لاَ ِل�سِ ْعُبُدوا اهللاَ خُمْ ِلياَ
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تعاىل. اهلل  بتوحيد  النف�س  واطمئان  القلب  <  �شفاء 

ومن عبد اهلل تعاىل خمل�سًا له حمققًا معنى ل اإله اإل اهلل ف�سينال �سعادة عظيمة وان�سراحًا و�سرورًا وحياة 
كرمية طيبة، فلي�ض للقلوب اأن�ض حقيقي ول اطمئنان وراحة بال اإل باإفراد اهلل تعاىل بالعبادة، كما قال تعاىل: 

ة} )النحل: 97(. باَ يِّ اًة طاَ ياَ ُه حاَ نَّ لاَُنْحِيياَ ُهواَ ُموؤِْمٌن فاَ ٍر اأاَْو اأُْنثاَى واَ كاَ احِلًا ِمْن ذاَ ِملاَ �ساَ ْن عاَ {ماَ

أركان ال إله إال اهلل:
لهذه الكلمة العظيمة ركنان ل بد من معرفتهما لتت�شح معانيها ومقت�شياتها:

ُف هلل وحده  راَ  وجميع اأنواع العبادة اإمنا ُت�سْ
ل �سريك له، فمن �سرف منها �سيئًا لغري اهلل 

فقد اأ�سرك به �سبحانه. 

راَ  ًها اآاَخاَ عاَ اهلِل اإِلاَ ْدُع ماَ ْن ياَ ماَ كما قال تعاىل: {واَ
ُه لاَ ُيْفِلُح  ِه اإِنَّ بِّ اُبُه ِعْنداَ راَ ا ِح�ساَ اَ اإِمنَّ ُه ِبِه فاَ اناَ لاَ لاَ ُبْرهاَ

اِفُرون} )املوؤمنون: 117(. اْلكاَ

واأركانها  اهلل  اإل  اإله  ل  معنـــى  جــــاء  وقد 
ُيوؤِْمْن  واَ اُغوِت  ِبالطَّ ْكُفْر  ياَ ْن  ماَ يف قوله تعاىل: {فاَ
ى} )البقرة: 256(.  ِة اْلُوْثقاَ كاَ ِباْلُعْرواَ ْم�ساَ ِد ا�ْستاَ قاَ ِباهلِل فاَ

معنى  هو  اُغوت}:  ِبالطَّ ْكُفْر  ياَ ْن  ماَ {فاَ فقوله: 
ُيوؤِْمْن ِباهلل}:  اإله(، وقوله: {واَ الركن الأول )ل 

هو معنى الركن الثاين )اإل اهلل(.

 الرك���ن الث���اين: »اإل اهلل« وه���� اإثب���ات العبادة 
هلل وح����������ده, واإف�������راده �شبحان���ه بجميع اأن�اع 

العب������������ادة كال�ش�����الة والدعاء والت�كل.

 الرك����ن الأول: »ل اإل����ه« وه����� نف����ي العبادة عما 
�ش�����ى اهلل تع����اىل, واإبط����ال ال�ش����رك, ووج�����ب 
الكف����ر ب����كل ما يعب����د م����ن دون اهلل, �ش�����اء اأكان 
اإن�شاناً اأو حي�اناً اأو �شنماً اأو ك�كباً اأو غري ذلك.
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< شهادة أن محمدا رسول اهلل

نا:  ا�شُم نبيِّ
حممد بن عبد �هلل بن عبد �ملطلب بن ها�شم �لقر�شي.

 وهو �أف�شل �لعرب ن�شبًا, �شلى �هلل عليه و�شلم. 

ر�شول اهلل اإىل النا�س جميعًا: 

�أر�شل �هلل نبينا حممدً� �شلى �هلل عليه و�شلم �إىل �لنا�س كافة بكل �أجنا�شهم و�أعر�قهم, و�أوجب طاعته على 
ا�ُس �إِنيِّ َر�ُشوُل �هلِل �إَِلْيُكْم َجِميًعا} )�لأعر�ف: 158(. َها �لنَّ جميع �لنا�س. قال �هلل تعاىل: {ُقْل َيا �أَيُّ

عا�ـــض يف قبيلتـــه قري�ض اأربعـــني عامًا 
كان   ) )570-610م  النبـــوة  قبـــل 
فيهـــا مثاًل للخلـــق وم�ســـرب املثل يف 
ال�ستقامة والتميز وكان لقبه امل�ستهر 
بينهـــم ال�ســـادق الأمـــني وكان يعمـــل 

بالرعي ثم عمل بالتجارة. 
وكان  ر�سول اهلل قبل الإ�سالم حنيفيًا 
يعبـــد اهلل علـــى ملة اإبراهيم ويرف�ض 

عبادة الأوثان واملمار�سات الوثنية. 

يف �سفر �سنة 11 للهجرة النبوية وبعد اأن بلَّغ 
ر�سول اهلل الر�ســـالة، واأدى الأمانة، واأت اهلل 
النعمـــة على النا�ـــض باإكمال الدين، اأ�ســـيب 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  باحلمى  وثقل به 
املر�ض، وتويف �ســـلى اهلل عليه و�سلم يف نهار 
يوم الثنني ربيـــع الأول �ســـنة 11 هــــ ويوافق 
6/8/  632م، وقد ت له ثالث و�ســـتون عامًا، 
وُدِفناَ �سلوات اهلل و�سالمه عليه ببيت عائ�سة 

بجانب امل�سجد النبوي. 

معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم

والدته : حياته ونشأته : 1

وفاته :

ولد يف مكة �سنة 570 ميالديًا 
�سن  يف  اأمــه  وفقد  الأب  يتيم 
جده  رعاية  يف  فرتبى  مبكرة 
يف  بعده  مــن  ثــم  املطلب  عبد 
طالب حيث  عمه اأبي  رعــايــة 

ترعرع.

2
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< شهادة أن محمدا رسول اهلل

اأنزل عليه القراآن:
�أنــزل �هلل على حممد �شلى �هلل عليــه و�شلم �أعظم كتبه �لقر�آن �لذي ل 

ياأتيه �لباطل من بني يديه ول من خلفه.

خامت االأنبياء واملر�شلني: 
 �أر�شــل �هلل حممــدً� �شلى �هلل عليه و�شلــم خامتًا لالأنبياء فــال نبي ياأتي 

ِبييِّني} )�لأحز�ب: 40(. بعده كما قال تعاىل: {َوَلِكْن َر�ُشوَل �هلِل َوَخاَتَ �لنَّ

بعـــد اأن اأت ر�ســـول اهلل �ســـلى اهلل عليـــه و�ســـلم 
اأربعـــني عامـــًا من عمـــره وكان يتاأمـــل ويتعبد هلل 
يف غار حراء بجبل النـــور )اأحد اجلبال القريبة 
من مكة( جاءه الوحي من اهلل وبداأ نزول القراآن 
عليه وكان اأول مـــا نزل عليه من القراآن قول اهلل 
} ليعلن اأن  لاَقاَ ـــِذي خاَ ّ ِبّكاَ الاَ اأْ ِبا�ْســـِم راَ تعاىل:{اْقراَ
هـــذه البعثة من بدايتها ع�ســـر جديـــد من العلم 
والقـــراءة والنور والهداية للنا�ض ثـــم تتابع نزول 

القراآن عليه ثالثًا وع�سرين �سنة.

وامل�ســـماة  املنـــورة  املدينـــة  اإىل  هاجـــر 
يـــرب اآنذاك عـــام 622 م وهـــو يف الثالثة 
واخلم�ســـني من عمـــره، بعـــد اأن تاآمر عليه 
�ســـادات قري�ض ممن عار�ض دعوته و�سعى 
اإىل قتلـــه؛ فعا�ض فيها ع�ســـر �ســـنني داعيًا 
اإىل الإ�سالم،واأمر بال�سالة والزكاة وبقية 

�سرائع الإ�سالم.

 اأ�س�ض ر�ســـول اهلل نواة احل�سارة الإ�سالمية يف 
املدينة بعد هجرته)622- 632( واأر�سى معامل 
املجتمع امل�ســـلم فاألغى الع�ســـبية للقبيلة ون�ســـر 
العلم واأر�سى مبادئ العدل وال�ستقامة والإخاء 
والتعـــاون والنظـــام، وحاولـــت بع�ـــض القبائـــل 
الق�ساء على الإ�سالم فح�سل عدد من احلروب 
والأحـــداث ون�ســـر اهلل دينه ور�ســـوله، ثم تتابع 
دخول النا�ض اإىل الإ�ســـالم فدخلت مكة واأغلب  
املـــدن والقبائل يف جزيرة العرب اإىل الإ�ســـالم 

خمتارين مقتنعني بهذا الدين العظيم.

بعثته : 

هجرته :  نشره لإلسالم :

بـــداأ ر�ســـول اهلل بالدعـــوة لدين اهلل �ســـرًا 
ثالث �ســـنني، ثـــم اأظهر الدعـــوة وجهر بها  
ع�ســـر �ســـنوات اأخرى لقى فيها ر�سول اهلل 
و�سحابته اأ�سد اأنواع ال�سطهاد والظلم من 
قبيلته قري�ض، فعر�ض الإ�سالم على القبائل 
التي تـــرد اإىل احلج فقبل بهـــا اأهل املدينة 

وبداأت هجرة امل�سلمني اإليها �سيئًا ف�سيئًا.

بداية دعوته :  34
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< يجــب على امل�شلم ت�شديق ما ثبت من �شنة الر�شول �شلى اهلل 
عليه و�شلم.

معنى شهادة أن محمداً رسول اهلل:
ت�شديق اأخباره وامتثال اأوامره واجتناب نواهيه, واأن نعبد اهلل وفق ما �شرعه لنا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

وعلمنا اإياه. 

مالذي ي�شمله اإمياين باأن حممدًا ر�شول اهلل؟

ت�شديــق �لأخبــار �لتــي �أخرب بهــا �شلى �هلل 
عليه و�شلم يف جميع �ملجالت ومنها:

• اأمور الغيب واليوم الآخر واجلنة ونعيمها والنار وعذابها.
• ما يكون من اأحداث يوم القيامة وعالماتها وما يكون يف 

اآخر الزمان.

عليهم  الأنبياء  بني  ح�سل  وما  وال�سابقني  الأولني  اأخبار   •
ال�سالم واأقوامهم.

امتثال اأوامــره ونواهيه �شلى 1
اهلل عليه و�شلم وت�شمل:

عليه  اهلل  �سلى  به  اأمرنا  ما  امتثال   •
عن  ينطق  ل  باأنه  ويقيننا  و�سلم 
بل هو وحي من اهلل عز وجل،  الهوى، 
�ُسولاَ  الرَّ ُيِطِع  ْن  {ماَ تعاىل:  قال  كما 

اعاَ اهلل} )الن�ش�ء: 80(. اأاَطاَ ْد  قاَ فاَ

• اجتناب ما نهانا عنه من املحرمات، من 
ال�سارة،  وال�سلوكيات  ال�سيئة  الأخالق 
واإمياننا اأن منعنا من تلك املحرمات اإمنا 
واإن  ومل�سلحتنا  اهلل،  اأرادها  حلكمة  هو 

كانت قد تخفى علينا اأحيانًا.

ونواهيـــه  اأوامـــره  امتثــال  اأن  يقيننـا   •
الدنيا  يف  وال�سعادة  باخلري  علينا  تعود 
اأاَِطيُعوا اهللاَ  والآخرة، كما قال تعاىل: {واَ

ُمون} )اآل عمران: 132(.  لَُّكْم ُتْرحاَ عاَ �ُسولاَ لاَ الرَّ واَ

�سلى  النبي  اأمر  من خالف  اأن  اإمياننا   •
للعذاب  م�ستحق  فهو  و�سلم  عليه  اهلل 
ِر الَِّذيناَ  ْحذاَ ْلياَ الأليم، كما قال تعاىل: {فاَ
اأاَْو  ٌة  ِفْتناَ ُهْم  يباَ ُت�سِ اأاَْن  اأاَْمِرِه  ْن  عاَ اِلُفوناَ  ُيخاَ

اٌب اأاَِليم} )النور: 63(.  ذاَ ُهْم عاَ يباَ ُي�سِ

2
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وال�����ش��رع ح��ن ي���ؤك��د ع��ل��ى حت��رمي 
الب���ت���داع وال����زي����ادة وال��ت��غ��ي��ري يف 
ال��دي��ن  ليحفظ  ف��ذل��ك  ال��ع��ب��ادات 
والتبديل, وي�ش�نه  التحريف  من 
من اأن يك�ن حماًل لأه���اء النا�ض 
و����ش���ه����ات���ه���م, ك��م��ا ي����ج���ه ت��رك��ي��ز 
ال���ع���ق���ل ال���ب�������ش���ري ن���ح���� الإب�������داع 
والبتكار والكت�شاف يف اأ�شرار هذا 
جمالت  جميع  يف  امل�شاهد  الك�ن 
احلياة مبا يخدم الب�شرية, ويط�ر 

حا�شرها وم�شتقبلها. 

اأن ال نعبــد اهلل اإال وفق ما �شرعه لنا 
�شلى اهلل عليــه و�شلم, ويت�شمن ذلك 
عددًا مــن االأمور التي يجــب التاأكيد 

عليها:

عليه  اهلل  �سلى  ر�سول اهلل  �سنة  االقتداء به:   •
و�سلم وهديه وحياته بكل ما فيها من اأقوال واأفعال 
اأمور  جميع  يف  لنا  القدوة  هي  وتقرير  وموافقة 
درجات  ويرتفع  ربه  من  العبد  ويقرتب  حياتنا، 
عند موله كلما كان اأكر اقتداًء ب�سنة النبي �سلى 
اإِْن  تعاىل: {ُقْل  قال اهلل  و�سلم وهديه،  اهلل عليه 
ُكْم  ْغِفْر لاَ ياَ ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهلُل واَ اتَّ بُّوناَ اهللاَ فاَ ُكْنُتْم حُتِ

ِحيم} )اآل عمران: 31(. ُفوٌر راَ اهلُل غاَ ُكْم واَ ُذُنوباَ

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بلغ  كامل:  ال�شرع   •
فال  منقو�سة،  غري  كاملة  وال�سرائع  الدين  و�سلم 
ر�سول  لنا  ي�سرعها  مل  عبادة  اإحداث  لأحد  يجوز 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

اأحكام  ومكان:  زمان  لكل  �شالح  اهلل  �شرع   •
الدين وال�سرائع التي جاءت يف كتاب اهلل و�سنة 
لكل  �ساحلة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

زمان ومكان، فال اأحد اأعلم مب�سالح الب�سر ممن 3
خلقهم واأوجدهم من العدم. 

• موافقة ال�شنة: يلزم لقبول العبادات اإخال�ض 
النية هلل تعاىل واأن تكون العبادة على وفق ما �سرعه 
لنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كما قـــال تعاىل: 
ا  احِلً �ساَ اًل  ماَ عاَ ْل  ْعماَ ْلياَ فاَ ِه  بِّ راَ اءاَ  ِلقاَ ْرُجو  ياَ اناَ  كاَ ْن  ماَ {فاَ
ومعنى   .)110 )الكهف:  ًدا}  اأاَحاَ ِه  بِّ راَ ِة  اداَ ِبِعباَ ُي�ْسِرْك  لاَ  واَ
)�ساحلًا(: اأي �سوابًا موافقًا ل�سنة النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

• حترمي �لبتد�ع يف �لدين: من اأحدث عماًل 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سنة  من  لي�ست  وعبادة 
يحدث  من  مثل  بها،  اهلل  يتعبد  اأن  ويريد  و�سلم 
خمالف  فهو  ال�سرعية؛  الطريقة  بغري  �سالة 
كما  عليه،  مردود  وعمله  العمل  بذلك  اآثم  لأمره 
ْن اأاَْمِرِه اأاَْن  اِلُفوناَ عاَ ِر الَِّذيناَ ُيخاَ ْحذاَ ْلياَ قال تعاىل: {فاَ
اٌب اأاَِليم} )النور: 63(،  ذاَ ُهْم عاَ يباَ اأاَْو ُي�سِ ٌة  ُهْم ِفْتناَ يباَ ُت�سِ
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "من اأحدث يف اأمرنا 

هذا ما لي�ض منه فهو رد" )البخ�ري 2550، م�شلم 1718(.
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< أركان اإليمان الستة

معنى اإليمان باهلل عز وجل:
والإقرار  تعاىل،  اهلل  بوجود  اجلازم  الت�سديق  هو 

بربوبيته، واأُلوهيته، واأ�سمائه و�سفاته.

على  تف�سياًل  الأربعة  الأمور  هذه  عن  و�سنتحدث 
النحو الآتي: 

االإميان بوجود اهلل تعاىل: 

فطرة اهلل:
الإن�سان  يف  فطرّي  اأمٌر  تعاىل  اهلل  بوجود  الإقرار 
ل يحتاج اإىل تكلف يف ال�ستدلل عليه، ولهذا يعرتف 
اأديانهم  اختالف  على  اهلل  بوجود  النا�ض  اأكر 

ومذاهبهم. 
نلجاأ  موجود،  باأنه  قلوبنا  اأعماق  من  ن�سعر  فنحن 
اإليه يف ال�سدائد وامللمات، بفطرتنا املوؤمنة، وغريزة 
التدين التي ركبها اهلل يف نف�ض كل اإن�سان، واإن حاول 

بع�ض النا�ض طم�سها والتغافل عنها.
وها نحن ن�سمع ون�ساهد من اإجابة الداعني واإعطاء 
ال�سائلني واإجابة امل�سطرين ما يدلُّ دللة يقينية على 

وجوده تعاىل. 

اأدلــة وجــود اهلل اأو�شح مــن اأن تذكــر وحت�شر, 
ومن ذلك:

بد  ل  احلادث  اأن  �سخ�ض  كل  عند  املعلوم  من   •
والتي  الكثرية  املخلوقات  وهذه  ِدث،  حُمْ من  له 
ن�ساهدها يف كل وقت ل بد لها من خالٍق اأوجدها، 
وهو اهلل عز وجل، لأنه ميتنع اأن تكون خملوقة من 
لقها، كما ميتنع اأن تخلق نف�سها؛ لأن  غري خالٍق خاَ

ال�سيء ل يخلق نف�سه. 
�ِلُقون}  َ ٍء اأَمخْ ُهُم اخلخْ ِ �َش����يخْ كم����� ق�ل تع�ىل: {اأَمخْ ُخِلُقوا ِمنخْ َغريخْ

)الطور: 35(.

1

ومعن���ى االآي���ة: اأنه���م مل ُيخلقوا من غري خ�ل���ق، وال هم 
الذين خلق���وا اأنف�شهم، فيتعنينّ اأن يكون خ�لقهم هو اهلل 

تب�رك وتع�ىل. 

وجنومه  واأر�سه  ب�سمائه  الكون  هذا  انتظام  اإن   •
الكون  لهذا  اأن  على  قطعية  دللة  يدّل  واأ�سجاره 
ْنعاَ  وتعاىل: {�سُ �سبحانه  اهلل  وهو  واحدًا،  خالقًا 

ْيء} )النمل: 88(. ناَ ُكلَّ �ساَ اهلِل الَِّذي اأاَْتقاَ

نظام  على  ت�سري  -مثاًل-  والنجوم  الكواكب  فهذه 
ثابت ل يختل، وكل كوكب ي�سري يف مدار ل يتعداه ول 

يتجاوزه.
راَ  ماَ ْن ُتْدِركاَ اْلقاَ ا اأاَ هاَ ِغـــي لاَ ْنباَ ـــْم�ُض ياَ  يقول تعاىل: {لاَ ال�سَّ
ُحون} )ي�ص: 40(. �ْسباَ لاٍَك ياَ ُكلٌّ يِف فاَ اِر واَ هاَ اِبُق النَّ لاَ اللَّْيُل �ساَ واَ

الإن�ش���ان نف�ش���ه اأح���د اأعظم الأدلة عل���ى وج�د اهلل 
مل���ن تاأم���ل وتفكر واأب�شر ملا وهب���ه اهلل له من نعمة 
العقل ودقة احل�ا�ض وانتظام اخللق وتكامله, كما 
َي���اٌت ِلْلُم�ِقِنَن • َويِف  ق���ال تع���اىل: { َويِف اْلأَْر�ِض اآَ

ُروَن})الذاري�ت: 21-20(. َفال ُتْب�شِ اأَْنُف�ِشُكْم اأَ
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االإميان بربوبية اهلل تعاىل: 

معنى اإليمان بربوبية اهلل تعالى: 

2

اأن اهلل وحده اخلالق لكل ما يف الك�ن ول خالق 
�ش�����اه, كما قال تع����اىل: {اهلُل َخاِل����ُق ُكلِّ �َشْيء} 

)الزمر: 62(.

اأم���ا �شن���ع الإن�ش���ان فه���� حت�ي���ل م���ن �شف���ة 
ذل���ك,  ونح����  وتركي���ب,  جتمي���ع  اأو  لأخ���رى, 
ولي����ض خلق���اً حقيقي���اً, ول اإيجاداً م���ن العدم, 

ول اإحياء بعد م�ت.

 واأنه ال���رّزاق جلميع املخل�قات ول رازق �ش�اه, 
���ٍة يِف اْلأَْر�ِض اإِلاَّ  كم���ا قال تعاىل: {َوَم���ا ِمْن َداباَّ

َعلَى اهلِل ِرْزُقَها} )هود: 6(.

واأنه املالك لكل �شيء, ول مالك على احلقيقة 
مَ�اِت  ِ ُمْلُك ال�شاَّ �ش�اه, حيث قال �شبحانه: {هلِلاَّ

َواْلأَْر�ِض َوَما ِفيِهن} )امل�ئدة: 120(.

���ر اإل اهلل, كما   واأن���ه املدب���ر ل���كل �شيء ول مدبِّ
ىَل  َم���اِء اإِ ���ُر اْلأَْم���َر ِم���َن ال�شاَّ ق���ال تع���اىل: {ُيَدبِّ

اْلأَْر�ض} )ال�شجدة: 5(.
اأم���ا تدبري الإن�شان ل�شئ�ن���ه وحياته وترتيبها 
فمقي���د قا�ش���ر عل���ى ما حت���ت يده وم���ا ميلكه 
وي�شتطيع���ه, وق���د يثم���ر ذل���ك التدب���ري وق���د 
يخف���ق, لك���ن تدبري اخلال���ق �شبحان���ه وتعاىل 
�شام���ل ل يخ���رج من���ه �ش���يء, وناف���ذ ل يح����ل 
دون���ه �شيء ول يعار�شه �شيء, كما قال تعاىل: 
ْلُق َواْلأَْمُر َتَباَرَك اهلُل َربُّ اْلَعامَلِن}  {اأََل َلُه اخْلَ

)االأعراف: 54(.

{َوَما ِمْن َداباٍَّة يِف اْلأَْر�ِض اإِلاَّ 
َعلَى اهلِل ِرْزُقَها} )هود: 6(.

باأن اهلل تعاىل رب  والت�سديق اجلازم  الإقرار  هو 
كل �سيء ومالكه وخالقه ورازقه، واأنه املحيي املميت 
النافع ال�سار، الذي له الأمر كله، وبيده اخلري، وهو 

على كل �سيء قدير، لي�ض له يف ذلك �سريك.

فهو اإذن اإفراد اهلل باأفعاله وذلك  باأن يعتقد:
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القلوب. يطمئن  اهلل  بربوية  <  االإميان 

م�شركــو العــرب علــى عهــد ر�شــول اهلل كانــوا 
موؤمنني بربوبية اهلل:

اأقر الكفار يف زمن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
باأن اهلل هو اخلالق املالك املدبر، ومل يدخلهم ذلك 
ْن  ُهْم ماَ اأاَْلتاَ ِئْن �ساَ لاَ وحده يف الإ�سالم، كما قال تعاىل: {واَ

ُقوُلنَّ اهلل} )لقم�ن: 25(. ياَ اْلأاَْر�ضاَ لاَ اِت واَ اواَ ماَ لاَقاَ ال�سَّ خاَ
لأن من اأقر باأن اهلل رب العاملني اأي خالقهم ومالكهم 
ومربيهم بنعمه: لزمه اأن يفرد اهلل بالعبادة وي�سرفها 

له وحده ل �سريك له.
تعاىل خالق  باأن اهلل  الإن�سان  يقر  اأن  يعقل  فكيف 
كل �سيء ومدبر الكون املحيي املميت ثم ي�سرف �سيئًا 
من اأنواع العبادة لغريه؟! هذا هو اأ�سنع الظلم واأعظم 
الذنوب، ولهذا قال لقمان لبنه وهو ين�سحه ويوجهه: 
ِظيم}  عاَ ُظْلٌم  لاَ ْركاَ  ال�سِّ اإِنَّ  ِباهلِل  ُت�ْسِرْك  لاَ  يَّ  ُبناَ ا  {ياَ

)لقم�ن: 13(.

اأي  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سئل  وملا 
"اأن جتعل هلل ندا وهو  الذنب اأعظم عند اهلل؟ قال: 

خلقك" )البخ�ري 4207، م�شلم 86(.

االإميان بالربوبية يطمئن القلوب:
من  لأحد  لميكن  اأنه  اليقني  علم  العبد  علم  اإذا   
اهلل  لأن  تعاىل،  اهلل  قدر  عن  اخلروج  املخلوقات 
ِوفق حكمته،  ي�ساء  فهم كيف  تعاىل هو مليكهم ي�سرِّ
وهو خالقهم جميعا، وكل ما �سوى اهلل م�سنوع فقري 
حمتاج اإىل خالقه تعاىل، واأن الأمر كله بيده �سبحانه، 
فال خالق اإل هو، ول رازق اإل هو، ول مدبر للكون اإل 
هو وحده، ول تتحرك ذرة اإل باإذنه، ول ت�سكن اأخرى 
اإل باأمره، اأورث ذلك لقلبه التعلق باهلل وحده و�سوؤاله 
والفتقار اإليه، والعتماد عليه يف جميع �سئون حياته، 
والإقدام واملثابرة يف التعامل مع تقلبات احلياة بكل 
طماأنينة وعزم واإ�سرار؛ لأنه ما دام قد بذل الأ�سباب 
لتحقيق  اأراد يف �سئون حياته ودعا اهلل  لتح�سيل ما 
عن  نف�سه  ت�سكن  وعندها  عليه،  ما  اأدى  فقد  مراده 
التطلع ملا يف اأيدي الآخرين، فالأمر يف احلقيقة كله 

بيد اهلل يخلق ما ي�ساء ويختار.
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اإله  <  توحيــد اهلل وعبادتــه هو حقيقــة معنى ال 
اإال اهلل.

االإميان باألوهيَّة اهلل تعاىل 

اهلل  بألوهيَّ��ة  اإليم��ان  معن��ى 
تعالى:

امل�ستحق  وحده  تعاىل  اهلل  باأن  اجلازم  الت�سديق 
اهلل  فنفرد  والباطنة،  الظاهرة  العبادة  اأنواع  جلميع 
والتوكل  واخلوف  الدعاء  مثل  العبادة،  اأنواع  بجميع 
معبود  فال  وال�سيام،  والزكاة  وال�سالة  وال�ستعانة 
ٌه  اإِلاَ ُهُكْم  اإِلاَ �سبحانه: {واَ قال  كما  تعاىل،  اإل اهلل  بحق 

ِحيُم} )البقرة: 163(. ُن الرَّ ْحماَ هاَ اإِلَّ ُهواَ الرَّ اِحٌد لاَ اإِلاَ واَ

اأي معبود واحد،  اإلٌه واحد،  الإله  اأن  فاأخرب تعاىل 
فال يجوز اأن ُيّتخذ اإله غريه، ول يعبد �سواه. 

اأهميه االإميان باألوهيَّة اهلل تعاىل:3
تظهر اأهمية الإميان باألوهية اهلل تعاىل يف جوانب 

عديدة: 

اأنـــه الغاية من خلق اجلن والإن�ـــض، فما خلقوا 
اإل لعبادة اهلل وحده ل �ســـريك له، حيث قال �سبحانه: 

ْعُبُدوِن} )الذاريات: 56(.  اْلإِْن�ضاَ اإِلَّ ِلياَ نَّ واَ لاَْقُت اجْلِ ا خاَ ماَ {واَ

اأنه املق�ســـود من اإر�سال الر�سل عليهم ال�سالم 
واإنزال الكتب ال�ســـماوية، فاملق�ســـد من ذلك الإقرار 
بـــاأن اهلل هـــو املعبود احلق، والكفر مبـــا يعبد من دون 
�ُسوًل  ٍة راَ ا يِف ُكلِّ اأُمَّ ْثناَ عاَ ْد باَ قاَ لاَ اهلل، كما قال �سبحانه: {واَ

اُغوت} )النحل: 36(. ِنُبوا الطَّ اْجتاَ اأاَِن اْعُبُدوا اهللاَ واَ

اأنه اأول واجب على الإن�سان، كما جاء يف و�سية 
النبي �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم ملعاذ بن جبل ر�سي اهلل 
عنه ملا اأر�سله اإىل اليمن قائاًل له: "اإنك تاأتي قوما من 
اأهـــل الكتاب فليكن اأول ما تدعوهم اإليه �ســـهادة اأن ل 

اإله اإل اهلل" )البخاري 1389، م�سلم 19(. 
اأي: ادعهم اإىل اإفراد اهلل بجميع اأنواع العبادة. 

اأن الإميان بالألوهية هو حقيقة معنى ل اإله اإل 
اهلل، فالإله مبعنى املعبود، فال معبود بحق اإل اهلل، ول 

ن�سرف �سيئًا من اأنواع العبادة لغريه.

اأن الإميـــان بالألوهيـــة هـــو النتيجـــة املنطقية 
لالإميان باأن اهلل هو اخلالق املالك املت�سرف.

1

2

3

4

5
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< ما معنى العبادة؟

تعتــرب  ال�شاحلــة  النيــة  مــع  االأعمــال  جميــع    >
عبادات يثاب عليها االإن�شان

العبادة هي: ا�سم ي�سمل كل ما يحبه اهلل وير�ساه 
من الأقوال والأعمال التي اأمر بها وندب النا�ض اإليها، 
والزكاة  الظاهرة كال�سالة  الأعمال  �سواء كانت من 
ور�سوله  اهلل  حمبة  مثل  الباطنة  الأعمال  اأو  واحلج، 
�سلى اهلل عليه و�سلم واخلوف من اهلل والتوكل على 

اهلل وال�ستعانة به، وغري ذلك. 

العبادة في جميع مجاالت 
الحياة:

بها  نوى  اإذا  املوؤمن  ت�سرفات  لكل  �ساملة  العبادة 
الإ�سالم  العبادة يف  فلي�ست  تعاىل،  اهلل  اإىل  التقرب 
وال�سيام  كال�سالة  املعروفة  ال�سعائر  على  قا�سرة 
ونحوهما، بل جميع الأعمال النافعة مع النية ال�ساحلة 
فلو  عليها،  يثاب  عبادات  ت�سري  ال�سحيح  والق�سد 

اأكل امل�سلم اأو �سرب اأو نام بق�سد التقّوي على طاعة 
اهلل تعاىل؛ فاإنه يثاب على ذلك. ولهذا يعي�ض امل�سلم 
اهلل  طاعة  على  ليتقوى  ياأكل  فهو  هلل،  كلها  حياته 
نف�سه  ليعف  وينكح  عبادة،  الق�سد  بهذا  اأكله  فيكون 
عن احلرام فيكون نكاحه عبادة، ومبثل هذا الق�سد 
تكون جتارته ووظيفته وك�سبه للمال عبادة، وحت�سيله 
عبادة،  واخرتاعه  واكت�سافه  وبحثه  وال�سهادة  للعلم 
ورعاية املراأة لزوجها واأولدها وبيتها عبادة، وهكذا 
كل جمالت احلياة واأعمالها و�سئونها النافعة مادام 

ذلك كله مقرتنًا بالنية ال�ساحلة والق�سد احل�سن. 

العبادة هي الحكمة من الخلق:
ْعُبُدوِن  اْلإِْن�ضاَ اإِلَّ ِلياَ نَّ واَ لاَْقُت اجْلِ ا خاَ ماَ قال تعاىل: {واَ
اإِنَّ  ْن ُيْطِعُموِن •  اأاَ اأُِريُد  ا  ماَ اأُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق واَ ا  • ماَ

ِة امْلاَِتنُي} )الذاري�ت: 58-56(. اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ اهللاَ ُهواَ الرَّ

فاأخرب �سبحانه اأن احلكمة من خلق اجلن والإن�ض 
عن  غني  تعاىل  واهلل  اهلل،  بعبادة  قيامهم  هي 
عبادتهم، واإمنا هم املحتاجون اإىل عبادته، لفقرهم 

اإىل اهلل تعاىل. 

واإذا اأهمل الإن�سان ذلك الهدف وانغم�ض يف ملذات 
الدنيا بدون تذكر للحكمة الربانية من وجوده؛ حتول 
الكوكب،  هذا  بقية خملوقات  له عن  مزية  ل  ملخلوق 
حتا�سب  لن  كانت  واإن  اأي�سًا  وتلهو  تاأكل  فاحليوانات 
الَِّذيناَ  يف الآخرة بخالف الإن�سان، وقد قال تعاىل: {واَ
ْثًوى  اُر ماَ النَّ اُم واَ ْنعاَ اأُْكُل اْلأاَ ا تاَ ماَ اأُْكُلوناَ كاَ ياَ تَُّعوناَ واَ ماَ تاَ ُروا ياَ فاَ كاَ
اأفعالها  يف  احليوانات  �سابهوا  فقد   .)12 )حممد:  ُهْم}  لاَ
ذلك  على  جزاءهم  �سيلقون  اأنهم  اإل  واأهدافها، 
تلك  بخالف  بها  ويدركون  يفهمون  عقوًل  لهم  لأن 

احليوانات التي ل تعقل.
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تعــاىل  هلل  االإخال�ــس  العبــادة  ل�شحــة  <  ي�شــرتط 
واملتابعه لر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم.

أرك�ان العبادة:
ركنني  على  قائمة  بها  اهلل  اأمر  التي  العبادة  اإن 

مهمني:
الأول: كمال الذل واخلوف. 

والثاين: كمال احلّب له �سبحانه. 
فالعبادة التي فر�سها اهلل على عباده ل بد فيها من 
له واخلوف منه، مع كمال  الذل هلل واخل�سوع  كمال 

احلب وغايته والرغبة اإليه ورجائه. 
ول  خوف  ي�ساحبها  ل  التي  فاملحبة  هذا  وعلى 
تذلل -كمحبة الطعام واملال- لي�ست بعبادة، وكذلك 
مفرت�ض  حيوان  من  -كاخلوف  حمبة  بدون  اخلوف 
اخلوف  اجتمع  فاإذا  عبادًة،  يعّد  ل  ظامل-  وحاكم 
واحلب يف العمل كان عبادة، والعبادة ل تكون اإل هلل 

وحده. 

شروط العبادة:
ي�شرتط ل�شحة العبادة وقبولها �شرطان:

  

اإخا�ض العبادة هلل 
وحده ل �سريك له.

ل�سنة  واملتابعة  املوافقة 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

12

ُهواَ  واَ  ِ هلِلَّ ُه  ْجهاَ واَ اأاَ�ْسلاَماَ  ْن  ماَ لاَى  {باَ تعاىل:  قال  كما    
لاَ ُهْم  لاَْيِهْم واَ ْوٌف عاَ لاَ خاَ ِه واَ بِّ لاَُه اأاَْجُرُه ِعْنداَ راَ �ِسٌن فاَ حُمْ

ُنون} )البقرة: 112(. ْحزاَ ياَ

التوحيد  حقق  اأي:  هلِل}  ُه  ْجهاَ واَ {اأاَ�ْسلاَماَ  ومعنى 
فاأخل�ض عبادته هلل. 

وما  اهلل  ل�سرع  ُمتَّبع  اأي:  �ِسن}،  حُمْ ُهواَ  {واَ ومعنى 
جاء يف �سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  ل�سنة  املوافقة 
للعبادات املح�سة، كال�سالة  اإمنا هي  و�سلم 
حتت  يدخل  ما  اأما  اهلل،  وذكر  وال�سيام 
والأفعال  كالعادات  العام  مبعناها  العبادة 
التي يح�سن العبد فيها النية لينال الأجر من 
ي على  التقوِّ اهلل، كما ميار�ض الريا�سة بنية 
على  لينفق  للتجارة  وممار�سته  اهلل  طاعة 
واإمنا  املتابعة،  فيها  يلزم  فال  واأولده  اأهله 

يكفي عدم املخالفة والوقوع يف املحرم.
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< الشرك
وحده،  اهلل  باألوهيَّة  الإميان  يناق�ض  ال�سرك   •
وحده  تعاىل  اهلل  باألوهية  الإميان  كان  فاإذا 
واأعظمها،  الواجبات  اأهم  بالعبادة  اهلل  واإفراد 
فهو  تعاىل،  املعا�سي عند اهلل  اأكرب  ال�سرك  فاإن 
الذنب الوحيد الذي ل يغفره اهلل، اإل بالتوبة، كما 
ْغِفُر  ياَ كاَ ِبِه واَ ْغِفُر اأاَْن ُي�ْسراَ قال تعاىل: {اإِنَّ اهللاَ لاَ ياَ

اء} )الن�ش�ء: 48(. �ساَ ِلكاَ مِلاَْن ياَ ا ُدوناَ ذاَ ماَ

اأي  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سئل  وملا 
وهو  ندا  هلل  جتعل  "اأن  قال:  اهلل؟  عند  اأعظم  الذنب 

خلقك" )البخ�ري 4207، م�شلم 86(.

قال  كما  ويبطلها،  الطاعات  يف�سد  وال�سرك   •
اُنوا  كاَ ا  ماَ ْنُهْم  عاَ ِبطاَ  اَ حلاَ ُكوا  اأاَ�ْسراَ ْو  لاَ {واَ �سبحانه: 

ُلون} )االأنع�م: 88(. ْعماَ ياَ

جهنم،  نار  يف  اخللود  ل�ساحبه  ال�سرك  ويوجب 
ماَ اهلُل  رَّ ْد حاَ قاَ ْن ُي�ْسِرْك ِباهلِل فاَ ُه ماَ حيث قال تعاىل: {اإِنَّ

ار})امل�ئدة: 72(. اُه النَّ اأْواَ ماَ ةاَ واَ نَّ لاَْيِه اجْلاَ عاَ

والشرك نوعان أكبر وأصغر: 
ال�شــرك االأكرب: وهو اأن ي�ســـرف العبد 
اإحـــدى العبـــادات لغـــري اهلل تعـــاىل، فـــكل 
قول اأو عمل يحبه اهلل تعاىل، ف�ســـرفه هلل 
توحيد واإميان، و�سرفه لغريه �سرك وكفر. 

اأن  ويدعوه  اهلل  غري  ي�ساأل  اأن  ال�شرك:  هذا  ومثال    
ي�سفي مر�سه ويو�سع رزقه، اأو يتوكل على غري اهلل، اأو 

ي�سجد لغري اهلل. 
ُكْم} )غ�فر: 60(.  ِجْب لاَ بُُّكُم اْدُعويِن اأاَ�ْستاَ الاَ راَ قاَ قال تعاىل: {واَ
ُموؤِْمِنني}  ُكْنُتْم  اإِْن  ُلوا  كَّ واَ تاَ فاَ اهلِل  لاَى  عاَ {واَ تعاىل:  وقال 

)امل�ئدة: 23(. 

1

اْعُبُدوا})النجم: 62(. ِ واَ ا�ْسُجُدوا هلِلَّ وقال تعاىل: {فاَ
فمن �سرفها لغري اهلل كان م�سركا كافرا. 

عمل  اأو  قول  كل  هو  االأ�شغر:  ال�شرك 
وطريقا  الأكرب،  ال�سرك  اإىل  و�سيلة  يكون 

للوقوع فيه. 

ال�سالة  يف  يطيل  اأن  مثل  الرياء،  ي�سري  ومثاله: 
اأحيانا لرياه النا�ض، اأو يرفع �سوته بالقراءة اأو الذكر 
اأحيانا لي�سمعه النا�ض فيحمدوه، كما قال ر�سول اهلل 
عليكم  اأخاف  ما  اأخوف  "اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سرك الأ�سغر" قالوا: وما ال�سرك الأ�سغر يا ر�سول 

اهلل؟ قال: "الرياء" )اأحمد 23630(.

ولول  للنا�ض  اإل  التعبد  باأ�سل  ياأتي  ل  كان  اإن  اأما 
ذلك ما �سلى ول �سام فهذا هو عمل املنافقني، وهو 

�سرك اأكرب خمرج من الإ�سالم.

هل يعتبر سؤال الناس والطلب 
منهم شركًا؟

لقد جاء الإ�سالم لتحرير عقل الإن�سان من اخلرافة 
والدجل وحترير نف�سه من اخل�سوع لغري اهلل تعاىل.

فال يجوز �سوؤال امليت اأو اجلماد واخل�سوع والتذلل 
له مطلقا، وهو من اخلرافة و ال�سرك.

اأما �سوؤال احلي احلا�سر ما يقدر عليه كاإعانته اأو 
له  اهلل  يدعو  اأن  منه  يطلب  اأن  اأو  الغرق  من  اإنقاذه 

فهذا جائز.

2
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<  الطلــب مــن احلــي احلا�شــر مــا يقــدر عليــه 
نوع مــن عالقات النا�ــس وتعامالتهــم اليومية 

اجلائزة.

هل ال�شوؤال والطلب من جماد اأو ميت؟

�إن �لطلب من �حلي ما ل يقدر عليه ول ميلكه كاأن يطلب �لعقيم من �حلي �أن يرزقه �لذرية 
�ل�شاحلة فهذ� �شرك �أكرب يخالف �لإ�شالم لأنه دعاء لغري �هلل.

�لدعاء و�لطلب من حي ي�شمع كالمك وطلبك.
فهل هو قادر على �إجابتك وتلبية �شوؤ�لك كاأن 
تطلب منه �أن يعينك وي�شاعدك فيما ميلكه 

ويقدر عليه ؟

هذ� �شرك يخالف �لإ�شالم 
و�لإميان لأن �مليت و�جلماد 

ل يقدر على �شماع �لطلب ول 
على �إجابته و�لدعاء عبادة 
و�شرفها لغري �هلل �شرك وقد 
كان �شرك �لعرب عند �لبعثة 

دعاء �جلماد�ت و�لأمو�ت.

هذ� طلب �شائغ ل باأ�س به 
وهو جزء من تعامالت �لنا�س 

وعالقاتهم �ليومية.

نعم

نعم

ال

ال
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< اإليمان بأسماء اهلل وصفاته
�سنة  اأو  كتابه  يف  لنف�سه  اهلل  اأثبته  مبا  الإميان 
وال�سفات  الأ�سماء  و�سلم من  ر�سوله �سلى اهلل عليه 

على الوجه الالئق باهلل تعاىل. 

ال�سفات،  واأكمل  الأ�سماء  اأح�سن  �سبحانه  فللَّه 
تعاىل:  قال  كما  و�سفاته،  اأ�سمائه  يف  مثيل  له  ولي�ض 
)ال�شورى: 11(.  ري}  اْلباَ�سِ ِميُع  ال�سَّ ُهواَ  واَ ْيٌء  �ساَ ِمْثِلِه  كاَ ْي�ضاَ  {لاَ
اأحد من خملوقاته يف  منّزه عن مماثلة  تعاىل  فاهلل 

جميع اأ�سمائه و�سفاته.

من أسماء اهلل تعالى:
ِحيم} )الف�حتة: 3(. َمِن الرَّ حخْ ق�ل اهلل تع�ىل: {الرَّ

ري} )ال�شورى: 11(. ِميُع الخَْب�شِ وق�ل تع�ىل: {َوُهَو ال�شَّ
ِكيم} )لقم�ن: 9(. َ َعِزيُز احلخْ وق�ل تع�ىل: {َوُهَو الخْ

َقيُّوم} )البقرة:  يُّ الخْ َ وق����ل تع�ىل: {اهلُل اَل اإَِلَه اإِالَّ ُه���َو احلخْ
.)255

َع�مَلِني} )الف�حتة: 2(. ِ َربِّ الخْ ُد هلِلَّ مخْ َ وق�ل تع�ىل: {احلخْ

التعّرف على اهلل تعاىل، فمن اآمن باأ�ســـماء اهلل و�ســـفاته ازداد معرفة باهلل تعاىل، فيزداد اإميانه 
بـــاهلل يقينا، ويقوى توحيده هلل تعاىل، وحق ملن عرف اأ�ســـماء اهلل و�ســـفاته اأن ميتلئ قلبه تعظيما 

وحمبة وخ�سوعًا له �سبحانه وتعاىل.

ُنوا  ا الَِّذيناَ اآاَماَ ا اأاَيُّهاَ الثناء على اهلل باأ�شمائه احل�شنى, وهذا من اأف�ســـل اأنواع الذكر، قال تعاىل: {ياَ
ِثرًيا} )الأحزاب: 41(. اْذُكُروا اهللاَ ِذْكًرا كاَ

ا}  اْدُعوُه ِبهاَ ى فاَ �ْســـناَ اُء احْلُ هلِلِ اْلأاَ�ْســـماَ �ش���وؤال اهلل ودع���اوؤه باأ�شمائه و�شفاته, كما قال �ســـبحانه: {واَ
)الأعراف: 180(، ومثال ذلك اأن يقول: يا رزاق ارزقني، ويا تواب تب علي، ويارحيم ارحمني.

1

2

3

ثمرات االإميان باأ�شماء اهلل و�شفاته:
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اأعلى درجات االإميان:

الإميان درجات، وينق�ض اإميان امل�سلم بقدر 
ازداد  كلما  اإميانه  ويزيد  وع�سيانه،  غفلته 

طاعة وعبادة وخ�سية هلل.

ال�سرع  �سماه  ما  هو  الإميان  درجات  واأعلى 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عرفه  وقد  بالإح�سان، 
"اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل  و�سلم بقوله: 

تكن تراه فاإنه يراك" )البخ�ري 50، م�شلم 8(.

وجدك  وقعــــودك،  قيامـــك  يف  فتتذكــــر 
اأن اهلل مطلع عليك،  كلها؛  وحالتك  وهزلك، 
يراك،  اأنه  تعلم  واأنت  تع�سه  اإليك، فال  ناظر 
ول جتعل اخلوف والياأ�ض يتملكانك واأنت تعلم 
اأنه معك، وكيف ت�سعر بالوح�سة واأنت تناجيه 
نف�سك  لك  ت�سول  وكيف  وال�سالة،  بالدعاء 
املع�سية واأنت توقن اأنه يعلم �سرك وعالنيتك، 
اأخطاأت رجعت وتبت وا�ستغفرت  اأو  فاإن زللت 

فيتوب اهلل عليك. 

اأن اهلل يدف���ع عن املوؤمن���ن جميع املكاره، 
وينجيهـــم مـــن ال�ســـدائد، ويحفظهـــم من 
مكايـــد الأعداء، كما قال تعـــاىل: {اإِنَّ اهللاَ 

ُنوا} )احلج: 38(. ِن الَِّذيناَ اآاَماَ اِفُع عاَ ُيداَ

اأن الإميان �شبب احلياة الطيبة وال�شعادة 
ا  ـــاحِلً ِملاَ �ساَ ْن عاَ وال�ش���رور، قال تعاىل: {ماَ
اًة  ياَ ُه حاَ نَّ لاَُنْحِيياَ ُهواَ ُموؤِْمٌن فاَ ٍر اأاَْو اأُْنثاَى واَ كاَ ِمـــْن ذاَ

ة} )النحل: 97(. باَ يِّ طاَ

اأن الإميان يطّهر النفو�ض من اخلرافات، 
فمن اآمن باهلل تعاىل حقـــا فاإنه يعلِّق اأمره 
باهلل تعـــاىل وحده، فهـــو رب العاملني، وهو 
الإلـــه احلـــق ل اإله غـــريه، فـــال يخاف من 
خملـــوق، ول يعّلـــق قلبه باأحد مـــن النا�ض، 

ومن ثم يتحرر من اخلرافات والأوهام. 

عل���ى  احل�ش���ول  الإميـــان:  اآثـــار  واأعظـــم 
مر�ش���اة اهلل تع���اىل، ودخول اجلنة، والفوز 

بالنعيم املقيم، والرحمة الكاملة. 

1

2

3

4

ثمرات االإميان باهلل تعاىل: 



ك
إيمانـــــــ

48

معنى اإليمان بالمالئكة: 
الت�سديق اجلازم بوجود املالئكة، واأنهم عامل غيبي غري عامل الإن�ض وعامل اجلن، وهم كرام اأتقياء، يعبدون 

اهلل حق العبادة، ويقومون بتنفيذ ما ياأمرهم به، ول يع�سون اهلل اأبدًا.

ُلون} )االأنبي�ء: 27-26(. ْعماَ ُهْم ِباأاَْمِرِه ياَ ْوِل واَ ُه ِباْلقاَ �ْسِبُقوناَ ُموناَ • لاَ ياَ اٌد ُمْكراَ ْل ِعباَ كما قال تعاىل: {باَ

ناَ ِباهلِل  امْلُوؤِْمُنوناَ ُكلٌّ اآاَماَ ِه واَ بِّ ْيِه ِمْن راَ ا اأُْنِزلاَ اإِلاَ �ُسوُل مِباَ ناَ الرَّ والإميان بهم اأحد اأركان الإميان ال�ستة، قال تعاىل: {اآاَماَ
ُر�ُسِله} )البقرة: 285(. ُكُتِبِه واَ ِتِه واَ ِئكاَ الاَ ماَ واَ

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم عن الإميان: "اأن توؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ور�سله، واليوم الآخر، وتوؤمن بالقدر 
خريه و�سره" )م�شلم 8(.

ماذا يت�شمن االإميان باملالئكة؟ 
االإميــان بوجودهــم: فنوؤمـــن اأنهم خملوقـــات هلل تعاىل، موجـــودة على احلقيقة، خلقهـــم من نور، 

وجبلهم على عبادته وطاعته. 

االإميان مبن علمنا ا�شمه منهم كجربيل عليه ال�شالم، ومن مل نعلم ا�شمه نوؤمن بهم اإجم�ال. 
االإميان مبا علمناه من �شفاتهم ومن ذلك:

1
2
3

< اإليمان بالمالئكة

• اأنهم عامل غيبي، خملوقون عابدون هلل تعاىل، فلي�ض لهم من �سفات الربوبية والألوهية �سيء، بل هم عباد 
ُرون}  ا ُيوؤْماَ ُلوناَ ماَ ْفعاَ ياَ ُهْم واَ راَ ا اأاَماَ وناَ اهللاَ ماَ ْع�سُ اهلل منقادون تاما لطاعة اهلل، كما قال �سبحانه عنهم: {لاَ ياَ

)التحرمي: 6(.

• اأنهم خلقوا من نور، قال عليه ال�سالة وال�سالم: "ُخلقت املالئكة من نور" )م�شلم 2996(.

 • اأن لهم اأجنحة، فقد اأخرب اهلل تعاىل اأنه جعل للمالئكة اأجنحة يتفاوتون يف اأعدادها، فقال �سبحانه: 
يِف  ِزيُد  ياَ اعاَ  ُرباَ واَ ثاَ  ُثالاَ واَ ى  ْثناَ ماَ ٍة  اأاَْجِنحاَ اأُويِل  ُر�ُساًل  ِة  ِئكاَ امْلاَالاَ اِعِل  اْلأاَْر�ِض جاَ واَ اِت  اواَ ماَ ال�سَّ اِطِر  فاَ هلِلِ  ْمُد  {احْلاَ

ِدير} )ف�طر: 1(.  ْيٍء قاَ لاَى ُكلِّ �ساَ اُء اإِنَّ اهللاَ عاَ �ساَ ا ياَ ْلِق ماَ اخْلاَ
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االإميان مبا علمنا من اأعمالهم التي يقومون به� ب�أمر اهلل تع�ىل ومن ذلك: 4

ثمرات االإميان باملالئكة: 
العل���م بعظم���ة اهلل وقوت���ه وكمال قدرت���ه, ف�إن عظمة املخلوق من عظم���ة اخل�لق، فيزيد املوؤمن 

تقديرًا هلل وتعظيمً� له، حيث يخلق اهلل تع�ىل من النور مالئكة ذوي اأجنحة. 

ال�شتقامة على طاعة اهلل تعاىل, فمن اآمن باأن املالئكة تكتب اأعماله كلها فاإن هذا يوجب خوفه 
من اهلل تعاىل، فال يع�سيه يف العالنية ول يف ال�سر. 

ال�شرب على طاعة اهلل, وال�ســـعور بالأن�ض والطماأنينة، عندما يوقن املوؤمن اأن معه يف هذا الكون 
الف�سيح اأُلوفا من املالئكة تقوم بطاعة اهلل على اأح�سن حال واأكمل �ساأن. 

�شكر اهلل تعاىل على عنايته ببني اآدم, حيث جعل من املالئكة من يقوم بحفظهم وحم�يتهم. 

1

2

4

3

<  اأخرب �شلى اهلل عليه و�شلم اأن ال�شماء ثقلت مبن فيها, فما فيها مو�شع �شرب اإال وملك قائم اأو راكع اأو �شاجد.

 • املوكل بالوحي من اهلل تعاىل اإىل ر�سله عليهم ال�سالم، وهو جربيل عليه ال�سالم. 

 • املوكل بقب�ض الأرواح، وهو ملك املوت واأعوانه. 

• املوكلون بحفظ عمل العبد وكتابته �سواًء كان خريًا اأو �سرًا، وهم الكرام الكاتبون. 
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معنى اإليمان بالكتب: 
الت�سديق اجلازم باأن هلل تعاىل كتبا اأنزلها على ر�سله 
بها  تكّلم  تعاىل  اهلل  كالم  الكتب  هذه  واأن  عباده،  اإىل 
حقيقة كما يليق به �سبحانه، واأن هذه الكتب فيها احلق 

والنور والهدى للنا�ض يف الدارين. 

قال  كما  الإميان،  اأركان  اأحد  بالكتب  والإميــان 
�ُسوِلِه  راَ واَ ِباهلِل  اآاَِمُنوا  ُنوا  اآاَماَ الَِّذيناَ  ا  اأاَيُّهاَ ا  {ياَ �سبحانه: 
ِمْن  لاَ  اأاَْنزاَ الَِّذي  اِب  اْلِكتاَ واَ �ُسوِلِه  راَ لاَى  لاَ عاَ زَّ ناَ الَِّذي  اِب  اْلِكتاَ واَ

ْبل} )الن�ش�ء: 136(. قاَ

مزايا وخصائص القرآن الكريم: 
اإن القراآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل املنزل على 
نبينا وقدوتنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ومن ثم 
فاإن املوؤمن يعّظم هذا الكتاب، وي�سعى اإىل التم�سك 

باأحكامه، وتالوته وتدّبره. 

الدنيا،  يف  هادينا  هو  القراآن  هذا  اأن  وح�سبنا 
و�سبب فوزنا يف الآخرة. 

وخ�شائ�ض  كثرية  مزايا  الكرمي  وللقراآن 
متعددة ينفرد بها عن الكتب ال�شماوية ال�شابقة, 

منها: 

< اإليمان بالكتب

ما الذي يت�شمنه االإميان بالكتب؟
الإميان باأن نزولها من عند اهلل حقا. 

�سبحانه  اهلل  كالم  باأنها  الإميان 
وتعاىل.

كتبه،  من  اهلل  �سّمى  مبا  الإميان 
نبينا  على  نزل  الذي  الكرمي  كالقراآن 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، والتوراِة 
التي اأنزلت على مو�سى عليه ال�سالم، 
والإجنيل الذي اأنزل على عي�سى عليه 

ال�سالم. 
ت�سديق ما �سح من اأخبارها. 

1

2

3

4

الذي  به وبر�سوله وبالكتاب  بالإميان  فاأمر اهلل 
نّزل على ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم وهو القراآن، 

كما اأمر بالإميان بالكتب املنزلة قبل القراآن. 
"اأن  الإميان:  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال 
واليوم  ور�سله،  وكتبه،  ومالئكته،  باهلل،  توؤمن 

الآخر، وتوؤمن بالقدر خريه و�سره" )م�شلم 8(.

<  تتم كتابة امل�شحف ال�شريف وفق اأدق �شوابط االإتقان.
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اأن القراآن الكرمي قد ت�سّمن خال�سة الأحكام 
دقا ملا جاء يف الكتب  دا وم�سِّ الإلهية، وجاء موؤيِّ

ال�سابقة من الأمر بعبادة اهلل وحده. 

قِّ  ِباحْلاَ اْلِكتاَاباَ  ْيكاَ  اإِلاَ ا  ْلناَ اأاَْنزاَ {واَ تعاىل:  اهلل  قال 
لاَْيه} )امل�ئدة:  ْيِمًنا عاَ ُمهاَ اِب واَ ْيِه ِمناَ اْلِكتاَ داَ نْياَ ياَ ًقا مِلاَا باَ دِّ ُم�ساَ

.)48

اأي  اْلِكتاَاب}:  ِمناَ  ْيِه  داَ ياَ نْياَ  باَ مِلاَا  ًقا  دِّ {ُم�ساَ ومعنى: 
العتقادات  من  ال�سابقة  الكتب  يف  جاء  ما  يوافق 
نًا  ِ تاَ ُموؤْ اأي  لاَْيه}:  عاَ ْيِمًنا  ُمهاَ {واَ ومعنــى  والأخبـــار، 

و�ساِهدًا على ما قبله من الكتب. 

1

ما واجبنا نحو القراآن الكرمي؟ 

هو  اإذ  واحرامه,  قدره  وتعظيم  القراآن,  حمبة  علينا  يجب   •
كام اخلالق عز وجل, فهو اأ�شدق الكام واأف�شله. 

اآياته و�ش�ره, فنتفكر  يجب علينا تالوته وقراءته, مع تدّبر   •
حياتنا  عليه  ونعر�ض  وق�ش�شه,  واأخباره  القراآن  م�اعظ  يف 

لن�شتبن احلق من الباطل. 
• ويجب علينا اتباع اأحكامه, والمتثال لأوامره واآدابه وجعلها 

منهاج حياتنا. 
ُخُلق  عن  عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  �شئلت  وملا 
»كان خلقه  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قالت: 

القراآن« )اأحمد 24601، م�شلم 746(. 
اأن الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم  ومعنى احلديث: 

يف حياته واأعماله ه� التطبيق العملي لأحكام القراآن و�شرائعه, 
فقد حقق �شلى اهلل عليه و�شلم كمال التباع لهدي القراآن, وه� 

القدوة احل�شنة لكل واحد منا, كما قال �شبحانه: {َلَقْد 
َكاَن َلُكْم يِف َر�ُش�ِل اهلِل اأُ�ْشَ�ٌة َح�َشَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُج� 

َكِثرًيا}  اهلَل  َوَذَكَر  اْلآَِخَر  َواْلَيْ�َم  اهلَل 
)االأحزاب: 21(.

لغاتهم  ب�ستى  النا�ض  جميع  على  يجب  اأنه 
واأعراقهم التم�سك به، والعمل مبقت�ساه، مهما 
تاأخر زمانهم عن وقت نزول القراآن، بخالف 
زمن  يف  معينني  لأقوام  فهي  ال�سابقة  الكتب 
اْلُقْراآاَُن  ا  ذاَ هاَ  َّ اإِيلاَ اأُوِحياَ  {واَ تعاىل:  قال  حمدد، 

} )االأنع�م: 19(. لاَغاَ ْن باَ ماَ ُكْم ِبِه واَ ِلأُْنِذراَ

الكرمي،  القراآن  بحفظ  تكّفل  قد  تعاىل  اهلل  اأن 
اأبدًا  اإليه  التحريف، ول تتد  يد  اإليه  فلم تتد 
ا  اإِنَّ واَ ْكراَ  الذِّ ا  ْلناَ زَّ ناَ ْحُن  ناَ ا  {اإِنَّ �سبحانه:  قال  كما 
} )احلجر: 9( ولذلك فاإن جميع اأخباره  اِفُظوناَ اَ ُه حلاَ لاَ

�سحيحة واجبة الت�سديق. 

2

3
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<  يعتقد امل�شلم اأن التوراة واالإجنيل اأنزال من عند اهلل ولكن �شابهما الكثري من التحريف والتبديل وال ن�شدق منها اإال ما 
وافق القراآن وال�شنة.

ما موقفنا مما في الكتب السابقة؟
امل�سلم يوؤمن باأن التوراة التي اأنزلت على مو�سى عليه ال�سالم، والإجنيل الذي اأنزل على عي�سى عليه ال�سالم 
حق من عند اهلل تعاىل، وقد ا�ستمال على الأحكام واملواعظ والأخبار التي فيها هدى ونور للنا�ض يف معا�سهم 

وحياتهم واآخرتهم.

ولكن اهلل تعاىل اأخربنا يف القراآن الكرمي اأن اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى قد حّرفوا كتبهم، واأ�سافوا 
اإليها واأنق�سوا منها، فلم تبق كما اأنزلها اهلل تعاىل.

 فالتوراة املوجودة الآن لي�ست هي التوراة التي اأنزلت على مو�سى عليه ال�سالم، لأن اليهود حرفوا وبّدلوا، 
ِعه} )الن�ش�ء:46(. ا�سِ واَ ْن ماَ ِلماَ عاَ ُفوناَ اْلكاَ رِّ اُدوا ُيحاَ وتالعبوا بكثري من اأحكامها، قال تعاىل: {ِمناَ الَِّذيناَ هاَ

 وكذلك االإجنيل املوجود الآن لي�ض هو الإجنيل الذي اأنزل على عي�سى عليه ال�سالم، فقد حرف الن�سارى 
ُبوُه  ْح�ساَ اِب ِلتاَ ُهْم ِباْلِكتاَ تاَ ْلُووناَ اأاَْل�ِسناَ ِريًقا ياَ فاَ اإِنَّ ِمْنُهْم لاَ الإجنيل، وبّدلوا كثريًا من اأحكامه، قال تعاىل عن الن�سارى: {واَ
ُهْم  واَ ِذباَ  اْلكاَ اهلِل  لاَى  عاَ ُقوُلوناَ  ياَ واَ اهلِل  ِعْنِد  ِمْن  ُهواَ  ا  ماَ واَ اهلِل  ِعْنِد  ِمْن  ُهواَ  ُقوُلوناَ  ياَ واَ اِب  اْلِكتاَ ِمناَ  ُهواَ  ا  ماَ واَ اِب  اْلِكتاَ ِمناَ 

ْعلاَُمون} )اآل عمران:78(.  ياَ

اءاَ اإِىلاَ  ْغ�ساَ اْلباَ ةاَ واَ اواَ داَ ُهُم اْلعاَ ْيناَ ا باَ ْيناَ اأاَْغراَ ُروْا ِبِه فاَ ا ُذكِّ َّ ا ممِّ ظًّ �ُسوْا حاَ ناَ ُهْم فاَ اقاَ ا ِميثاَ ْذناَ ى اأاَخاَ اراَ ا ناَ�ساَ اُلوْا اإِنَّ ِمناَ الَِّذيناَ قاَ {واَ
ُعون} )امل�ئدة: 14(. ناَ اُنوْا ياَ�سْ ا كاَ ُئُهُم اهلّلُ مِباَ بِّ ْوفاَ ُيناَ �ساَ ِة واَ اماَ ْوِم اْلِقياَ ياَ
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ولهذا جند اأن ما ي�سمى الكتاب املقد�ض يف اأيدي اأهل الكتاب اليوم واملحتوي على التوراة 
الكاذبة،  واحلكايات  الباطلة،  والأخبار  الفا�سدة،  العقائد  من  كثري  على  ي�ستمل  والإجنيل 
ال�شنة  اأو  الكرمي,  القــــراآن  �شّدقـه  ما  اإال  الكتب  هذه  اأخبار  من  ق  ن�شدِّ وال 
فال  الباقـــي  عـــن  ون�شكت  وال�شنــــة,  القراآن  كّذبه  ما  ونكــــذب  ال�شحيحــــة, 

ن�شدقــــه وال نكذبه.
ومع ذلك فامل�سلم يحرتم تلك الكتب ول يهينها ول يدن�سها؛ لأنها قد حتتوي يف طياتها 

على �سيء من بقايا كالم اهلل الذي مل يحرف.

ثمرات االإميان بالكتب: 

العل���م بعناية اهلل تعاىل بعباده، 
وكمال رحمته، حيث اأر�ســـل لكل 
قـــوم كتابا يهديهم بـــه، ويحقق 
لهم ال�سعادة يف الدنيا والآخرة. 

يف  تع���اىل  اهلل  بحكم���ة  العل���م 
ع لـــكل قـــوم  ـــراَ �شرع���ه, حيـــث �ساَ
ويالئـــم  اأحوالهـــم  ينا�ســـب  مـــا 
اهلل  قـــال  كمـــا  اأ�سخا�ســـهم، 
ًة  ا ِمْنُكْم �ِسْرعاَ ْلناَ عاَ تعاىل: {ِلُكلٍّ جاَ

اًجا} )املائدة: 48(. ِمْنهاَ واَ

�شك���ر نعم���ة اهلل يف اإن���زال تلك 
الكتب، فهـــذه الكتب نور وهدى 
يف الدنيـــا والآخـــرة، ومـــن ثـــم 
فيتعنّي �سكر اهلل على هذه النعم 

العظيمة.

1
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حاجة الناس إلى الرسالة:
ال�سرائع  لهم  تبني  ربانية  ر�سالة  من  للنا�ض  بد  ل 
وتهديهم اإىل ال�سواب، والر�سالة روح العامل ونوره وحياته، 

فاأّي �سالح للعامل اإذا عدم الروح واحلياة والنور؟ 

اإذا عدمت  والروح  روحًا،  ر�سالته  �سمى اهلل  ولهذا 
ْيكاَ  ا اإِلاَ ْيناَ ِلكاَ اأاَْوحاَ ذاَ كاَ فقدت احلياة، قال اهلل تعاىل: {واَ
اُن  اْلإِمياَ لاَ  واَ اُب  اْلِكتاَ ا  ماَ ْدِري  تاَ ُكْنتاَ  ا  ماَ ا  اأاَْمِرناَ ِمْن  ُروًحا 
اِدناَا}  ِعباَ ِمْن  اُء  �ساَ ناَ ْن  ماَ ِبِه  ْهِدي  ناَ ُنوًرا  اُه  ْلناَ عاَ جاَ ِكْن  لاَ واَ

)ال�شورى: 52(. 

ال�سر  من  اخلري  يعرف  كان  واإن  العقل  اأن  وذلك 
على وجه العموم اإل اأنه ل ميكنه معرفة تف�سيل ذلك 
طريق  عن  اإل  وكيفياتها  العبادات  واأداء  وجزئياته، 

الوحي والر�سالة.

فال �سبيل اإىل ال�سعادة والفالح يف الدارين اإل على 
اأيدي الر�سل، ول �سبيل اإىل معرفة الطيِّب واخلبيث على 
وجه الدقة اإل من طريقهم، ومن اأعر�ض عن الر�سالة 
ناله من ال�سطراب والهم وال�سقاء بقدر خمالفته لها 

واإعرا�سه عنها.

أحد أركان اإليمان:
قال  ال�ستة،  الإميان  اأركان  اأحد  بالر�سل  الإميان 
امْلُوؤِْمُنوناَ  ِه واَ بِّ ْيِه ِمْن راَ لاَ ا اأُْنِزلاَ اإِ �ُسوُل مِباَ ناَ الرَّ �سبحانه: {اآاَماَ
ٍد ِمْن  نْياَ اأاَحاَ ُق باَ رِّ ُر�ُسِلِه لاَ ُنفاَ ُكُتِبِه واَ ِتِه واَ ِئكاَ الاَ ماَ ناَ ِباهلِل واَ ُكلٌّ اآاَماَ

ُر�ُسِله} )البقرة: 285(.

< اإليمان بالرسل

حياته. ونور  العامل  روح  هي  <  الر�شالة 

فدّلت الآية على وجوب الإميان بجميع الر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم دون تفريق، فال نوؤمن ببع�ض الر�سل 
ونكفر ببع�ض كحال اليهود والن�سارى. 

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم عن الإميان: "اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وتوؤمن بالقدر خريه 
و�سره" )م�شلم 8(.
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معنى اإليمان بالرسل:
هو الت�سديق اجلازم باأن اهلل بعث يف كل اأمة ر�سول 
منهم يدعوهم اإىل عبادة اهلل وحده ل �سريك له، واأن 
الر�سل كلهم �سادقون م�سّدقون، اأتقياء اأمناء، هداة 
فلم  به،  اأر�سلهم اهلل  ما  بّلغوا جميع  واأنهم  مهتدون، 
اأنف�سهم  يكتموا ومل يغرّيوا، ومل يزيدوا فيه من عند 
لاَى  عاَ ْل  هاَ {فاَ �سبحانه:  قال  كما  ينق�سوه،  ومل  حرفا 

ُغ امْلُِبني } )النحل: 35(. الاَ �ُسِل اإِلَّ اْلباَ الرُّ

ماذا يتضمن اإليمان بالرسل؟ 

الإمي���ان باأن ر�شالتهم ح���ّق من اهلل تعاىل، 
واأن الر�ســـالت اتفقـــت دعوتهـــا اإىل عبادة 
اهلل وحده ل �سريك له، كما قال �سبحانه {
�ُســـوًل اأاَِن اْعُبُدوا اهللاَ  ٍة راَ ا يِف ُكلِّ اأُمَّ ْثناَ عاَ ْد باَ قاَ لاَ واَ

اُغوت} )النحل: 36(.  ِنُبوا الطَّ اْجتاَ واَ
   وقد تختلف �ســـرائع الأنبيـــاء يف الفروع من احلالل 
واحلـــرام مبا يتنا�ســـب مـــع تلك الأمم، كمـــا قال اهلل 
اًجا} )املائدة: 48(. ِمْنهاَ ًة واَ ا ِمْنُكْم �ِسْرعاَ ْلناَ عاَ تعاىل: {ِلُكلٍّ جاَ

واملر�شل���ن،  الأنبي���اء  بجمي���ع  الإمي���ان 
فنوؤمن مبن �ســـمى اهلل مـــن الأنبياء، مثل: 
حممـــد واإبراهيـــم ومو�ســـى وعي�ســـى ونوح 
عليهم ال�ســـالة وال�سالم، واأما من مل نعلم 
ا�ســـمه منهـــم فنوؤمن به اإجمـــال، ومن كفر 

بر�سالِة واحد منهم فقد كفر باجلميع. 

الر�ش���ل  اأخب���ار  م���ن  �ش���ح  م���ا  ت�شدي���ق 
ومعجزاتهم يف القراآن وال�سنة، كق�سة فلق 

البحر ملو�سى عليه ال�سالم. 

1

2

3

العمل ب�شريعة الر�شول الذي اأر�شل اإلينا، 
وهو اأف�ســـلهم وخاتهم: حممد �ســـلى اهلل 

عليه و�سلم.

4



ك
إيمانـــــــ

56

من �شفات الر�شل:
اأنهم ب�ســـر، والفرق بينهم وبني غريهم اأن اهلل اخت�سهم 1

ْبِلكاَ اإِلَّ  ا ِمْن قاَ ْلناَ ْر�ساَ ا اأاَ ماَ بالوحي والر�ســـالة، قال تعاىل: {واَ
ْيِهْم} )الأنبياء: 7(.  اًل ُنوِحي اإِلاَ ِرجاَ

فلي�ـــض لهم مـــن خ�ســـائ�ض الربوبيـــة والألوهية �ســـيء، 
ولكنهم ب�ســـر بلغوا الكمال يف اخِللقة الظاهرة، كما بلغوا 
الـــذروة يف كمـــال الأخالق، كما اأنهم خري النا�ض ن�ســـبا، 
ولهـــم من العقـــول الراجحة والل�ســـان املبني مـــا يجعلهم 

ة.  اأهاًل لتحمل تبعات الر�سالة والقيام باأعباء الُنبوَّ
واإمنـــا جعل اهلل الر�ســـل من الب�ســـر ليكـــون قدوتهم من 
جن�ســـهم، وحينئذ فاإن اتباع الر�ســـول والقتداء به هو يف 

مقدورهم ويف حدود طاقتهم. 

اخت�ســـهم اهلل بالر�ســـالة، فـــاهلل عـــز وجل قد خ�ســـهم 2
ا  ا اأاَناَ اَ منَّ بالوحي دون بقية النا�ض، كما قال �سبحانه: {ُقْل اإِ
اِحد} )الكهف: 110(.  ٌه واَ ُهُكْم اإِلاَ ا اإِلاَ اَ َّ اأاَمنَّ ى اإِيلاَ ٌر ِمْثُلُكْم ُيوحاَ �ساَ باَ
فلي�ســـت النبوة والر�سالة مكت�سبة بال�ســـفاء الروحي ول 
الـــذكاء واملنطق العقلي، واإمنا اختيار وا�ســـطفاء رباين، 
فقد اختار اهلل الر�سل وا�سطفاهم من بني �سائر النا�ض، 
تاَه} )الأنعام:  ـــالاَ ُل ِر�ساَ ْجعاَ ْيُث ياَ كما قال تعاىل: {اهلُل اأاَْعلاَُم حاَ

.)124

اأنهم مع�ســـومون فيما يبلِّغونـــه عن اهلل، فهم ل يخطئون 3
يف التبليـــغ عن اهلل، ول يخطئـــون يف تنفيذ ما اأوحى اهلل 

به اإليهم. 

ال�ســـدق، فالر�ســـل عليهم ال�ســـالم �ســـادقون يف اأقوالهم 4
قاَ  ـــداَ �ساَ ُن واَ ْحماَ ـــداَ الرَّ عاَ ا واَ ا ماَ ذاَ واأعمالهـــم، قال تعـــاىل: {هاَ

ُلون} )ي�ض: 52(. امْلُْر�ساَ

مب�ســـرين 5 تعـــاىل  اهلل  ديـــن  اإىل  دعـــوا  فقـــد  ال�ســـرب، 
ومنذرين، وقد اأ�ســـابتهم �ســـنوف الأذى واأنواع امل�ســـاق، 
ف�سربوا وحتّملوا يف �ســـبيل اإعالء كلمة اهلل، قال تعاىل: 
�ُسل} )الأحقاف: 35(. ْزِم ِمناَ الرُّ اَ اأُوُلو اْلعاَ رباَ ا �ساَ ماَ رِبْ كاَ ا�سْ {فاَ

آيات الرسل ومعجزاتهم:
اأّيد اهلل تعاىل ر�سله عليهم ال�سالم بالدلئل والقرائن 
تاأييدهم  ذلك  ومن  ونبوتهم،  �سدقهم  على  املتنوعة 
مقدور  يف  لي�ست  التي  الظاهرة  والآيات  باملعجزات 

الب�سر؛ من اأجل تقرير �سدقهم واإثبات نبوتهم. 

اخلـــارقة  الأمور  باملعجـــــزات:  واملراد 
للعـــــادة التـي يظهرها اهلل تعاىل على اأيدي اأنبيائه 

ور�سله على وجه يعجز الب�سر عن الإتيان مبثله. 
ومن ذلك:

• حتويل ع�سا مو�سى عليه ال�سالم اإىل حية.
ياأكلون  مبا  ُه  قوماَ ال�سالم  عليه  عي�سى  اإخبار   •

وما يّدخرون يف بيوتهم.
عليه  اهلل  �سلى  حممد  لنبينا  القمر  ان�سقاق   •

و�سلم. 

 عقيدة المس��لم في عيسى 
عليه السالم:

 اأنه واحد من اأعظم الر�شل واأجلهم �شاأنًا 
وهم اأولو العزم من الر�ســـل وهـــم: حممد، واإبراهيم، 
ونوح، ومو�ســـى، وعي�ســـى عليهـــم ال�ســـالة وال�سالم. 
ِبيِّنياَ  ا ِمناَ النَّ ْذناَ اإِْذ اأاَخاَ وقـــــــد ذكرهم اهلل يف قوله:    {واَ
ى اْبِن  ِعي�ساَ ى واَ ُمو�ساَ اِهيماَ واَ اإِْبراَ ِمْن ُنوٍح واَ ِمْنكاَ واَ ُهْم واَ اقاَ ِميثاَ

ِليًظا} )الأحزاب: 7(. اًقا غاَ ا ِمْنُهْم ِميثاَ ْذناَ اأاَخاَ اَ واَ ْرمياَ ماَ

 اأن عي�شــى عليــه ال�شالة وال�شــالم ب�شر 
مــن بنــي اآدم, تف�ســـل اهلل عليـــه واأر�ســـله لبنـــي 
اإ�ســـرائيل واأجـــرى على يديه املعجـــزات، ولي�ض له 
من خ�ســـائ�ض الربوبية والألوهية �سيء، كما قال 
اُه  ْلناَ عاَ جاَ لاَْيِه واَ ـــا عاَ ْمناَ ْبٌد اأاَْنعاَ اهلل تعـــاىل: {اإِْن ُهواَ اإِلَّ عاَ

اِئيل })الزخرف: 59(.  ِني اإِ�ْسراَ اًل ِلباَ ثاَ ماَ

ُه باأن يتخذوه  واأنه عليه ال�سالة وال�سالم مل ياأمر قوماَ
ُه اإلهني من دون اهلل، واإمنا قال لهم ما اأمره اهلل  واأمَّ

ُكْم} )املائدة: 117(. بَّ راَ ي واَ بِّ به {اأاَِن اْعُبُدوا اهللاَ راَ

 اأنــه عي�شى بن مــرمي, واأمه مرمي امراأة 
�شاحلــة �ســـديقة قانتـــة عابـــدة لربهـــا عفيفـــة 
حم�ســـنة عذراء، وقد حملت بعي�سى عليه ال�سالم 
من غري اأب بقـــدرة اهلل عز وجل، فخلقه مبعجزة 
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باقية، مثل ما خلق اآدم من غري اأب واأم، كما قال اهلل 
ُه ِمْن  لاَقاَ ماَ خاَ ِل اآاَداَ ثاَ ماَ ـــى ِعْنداَ اهلِل كاَ لاَ ِعي�ساَ ثاَ تعاىل: {اإِنَّ ماَ

ُكون} )اآل عمران: 59(. ياَ ُه ُكْن فاَ الاَ لاَ اٍب ُثمَّ قاَ ُتراَ

 اأنــه لي�س بينه وبني حممد �شلى اهلل عليه 
و�شلم ر�شوٌل، وقد ب�ســـر بنبينا حممد عليه ال�ســـالة 
ـــى اْبُن  الاَ ِعي�ساَ اإِْذ قاَ وال�ســـالم كما قـــال اهلل تعاىل: {واَ
ًقا  دِّ ْيُكْم ُم�ساَ �ُســـوُل اهلِل اإِلاَ اِئيلاَ اإِينِّ راَ ِني اإِ�ْســـراَ ا باَ اَ ياَ ْرمياَ ماَ
ْعِدي  اأِْتي ِمْن باَ �ُسوٍل ياَ ًرا ِبراَ �سِّ ُمباَ اِة واَ ْوراَ يَّ ِمناَ التَّ داَ نْياَ ياَ مِلاَا باَ
ا �ِســـْحٌر  ذاَ اُلوا هاَ اِت قاَ ناَ يِّ ُهْم ِباْلباَ اءاَ ـــا جاَ لاَمَّ ُد فاَ ْحماَ ا�ْســـُمُه اأاَ

ُمِبني} )ال�سف: 6(.

 نوؤمــن باملعجــزات التــي اأجراهــا اهلل على 
يديــه ، كعالجـــه لالأبر�ض والأعمـــى واإحيائه للموتى 
واإخباره مبا ياأكل النا�ض وما يدخرون يف بيوتهم، وكل 
ذلك باإذن اهلل �ســـبحانه وتعـــاىل، وقد جعل اهلل ذلك 

دللة �سريحة على �سدق نبوته ور�سالته.

حتــى  النا�ــس  مــن  اأحــد  اإميــان  يتــم  ال   
ور�شولــه،  اهلل  عبــد  عي�شــى  بــاأن  يوؤمــن 
مـــن  اليهـــود  بـــه  و�ســـفه  عمـــاَّ  ٌه  ومنـــزَّ ٌء  مـــربَّ واأنـــه 
 الأو�ســـاف ال�ســـيئة الباطلـــة التـــي بـــراأه اهلل منهـــا.
كما اأننا نترباأ من عقيدة الن�ســـارى الذين �ســـلُّوا يف 
فهـــم حقيقة عي�ســـى بـــن مرمي، حيـــث اتخـــذوه واأمه 
اإلهني من دون اهلل، وقال بع�ســـهم: اإنه ابن اهلل، وقال 
بع�ســـهم: اإنه ثالث ثالثـــة، تعاىل اهلل عـــن ذلك علوًا 

كبريًا.

 اأنــه مل ُيقتل ومل ُي�شلب, بل رفعه اهلل اإىل 
ال�شمــاء ملـــا اأراد اليهود قتله، واألقى اهلل ال�ســـبه على 
غريه فقتلوه و�ســـلبوه وظنوه عي�سى عليه ال�سالم، كما 
اَ  ْرمياَ ى اْبناَ ماَ ا امْلاَ�ِسيحاَ ِعي�ساَ ْلناَ تاَ ا قاَ ْوِلِهْم اإِنَّ قاَ قال تعاىل: {واَ
اإِنَّ  ُهْم واَ هاَ لاَ ِكْن �ُســـبِّ لاَ ـــلاَُبوُه واَ ا �ساَ ماَ ُلوُه واَ تاَ ا قاَ ماَ �ُســـولاَ اهلِل واَ راَ
ُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم اإِلَّ  ا لاَ كٍّ ِمْنُه ماَ ِفي �ساَ لاَُفوا ِفيِه لاَ الَِّذيناَ اْختاَ
اناَ  كاَ ْيِه واَ ُه اهلُل اإِلاَ عاَ فاَ ْل راَ ِقيًنـــا • باَ ُلوُه ياَ تاَ ا قاَ ماَ نِّ واَ ـــاعاَ الظَّ باَ اتِّ
 َّ ُيوؤِْمنناَ ـــاِب اإِلَّ لاَ ْهِل اْلِكتاَ ْن ِمْن اأاَ اإِ ِكيًما • واَ ِزيـــًزا حاَ اهلُل عاَ
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ِهيًدا} )الن�ساء:  لاَْيِهْم �ساَ ُكوُن عاَ ِة ياَ اماَ ْوماَ اْلِقياَ ياَ ْوِتِه واَ ْبلاَ ماَ ِبِه قاَ
 .)159-157

اإىل  عنده  وتعاىل  �سبحانه  ورفعه  حفظه  فقد 
الأر�ض  اإىل  الزمان  اآخر  يف  ينزل  و�سوف  ال�سماء، 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي حممد  ب�سريعة  فيحكم 
كما  منها  ويخرج  فيها  ويدفن  الأر�ض  يف  ميوت  ثمَّ 
ا  {ِمْنهاَ تعاىل:  اهلل  لقول  اآدم،  بني  �سائــــر  يخــــرج 
ى}  ًة اأُْخراَ اراَ ا ُنْخِرُجُكْم تاَ ِمْنهاَ ا ُنِعيُدُكْم واَ ِفيهاَ اُكْم واَ لاَْقناَ خاَ

)طه: 55(.

اأعظم  ال�شــالم من  اأن عي�شى عليه  امل�شلــم  <  يوؤمــن 
ر�شل اهلل ولكنه لي�س اإلهًا ومل يقتل ومل ي�شلب.
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االإميــان مبحمــد �شلــى اهلل عليــه و�شلم 
نبيًا ور�شواًل:

و�سلم هو عبد  باأن حممدًا �سلى اهلل عليه  نوؤمن   •
وهو  والآخرين،  الأولني  �سّيد  واأنه  ور�سوله،  اهلل 
خات الأنبياء فال نبي بعده، وقد بّلغ الر�سالة، واأدى 
الأمانة، ون�سح الأمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده. 

• ون�سدقه فيما اأخرب به، ونطيعه فيما اأمر، ونبتعد 
عما نهى عنه وزجر، واأن نعبد اهلل على وفق �سنته 
�سلى اهلل عليه و�سلم، واأن نقتدي به دون غريه، 
ٌة  اأُ�ْسواَ اهلِل  �ُسوِل  راَ يِف  ُكْم  لاَ اناَ  كاَ ْد  قاَ {لاَ تعاىل:  قال 
راَ اهللاَ  كاَ ذاَ ْوماَ اْلآاَِخراَ واَ اْلياَ ْرُجو اهللاَ واَ اناَ ياَ ٌة مِلاَْن كاَ ناَ �ساَ حاَ

ِثرًيا} )االأحزاب: 21(. كاَ
وعلينا تقدمي حمبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم   •
على حمبة الوالد والولد وجميع النا�ض، كما قال 
حتى  اأحدكم  يوؤمن  "ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
اأكون اأحّب اإليه من والده وولده والنا�ض اأجمعني" 

)البخ�ري 15، م�شلم 44(.

والإقتداء  �سنته  باتباع  تكون  ال�سادقة  وحمبته 
بهديه. وال�سعادة احلقيقية والهتداء التام ل يتحقق 
ُدوا  ْهتاَ تاَ ُتِطيُعوُه  ْن  اإِ {واَ �سبحانه:  قال  كما  بطاعته،  اإل 

ُغ امْلُِبني} )النور: 54(. الاَ �ُسوِل اإِلَّ اْلباَ لاَى الرَّ ا عاَ ماَ واَ
• يجب علينا قبول ما جاء به النبي �سلى اهلل عليه 
واأن جنعل هديه حمل  ل�سنته،  ننقاد  واأن  و�سلم، 
لاَ  بِّكاَ  راَ واَ الاَ  {فاَ تعاىل:  قال  كما  وتعظيم،  اإجالل 
لاَ  ُثمَّ  ُهْم  ْيناَ باَ راَ  جاَ �ساَ ا  ِفيماَ ُموكاَ  كِّ ُيحاَ تَّى  حاَ ُيوؤِْمُنوناَ 
لُِّموا  ُي�ساَ واَ ْيتاَ  �ساَ قاَ ا  مِمَّ ًجا  راَ حاَ اأاَْنُف�ِسِهْم  يِف  ِجُدوا  ياَ

�ْسِليًما} )الن�ش�ء: 65(. تاَ
• علينا اأن نحذر من خمالفة اأمره �سلى اهلل عليه 
وال�سالل  للفتنة  �سبب  اأمره  خمالفة  لأن  و�سلم؛ 
ِر  ْحذاَ ْلياَ {فاَ تعاىل:  قال  حيث  الأليم،  والعذاب 
ْو  اأاَ ٌة  ِفْتناَ ُهْم  يباَ ُت�سِ اأاَْن  اأاَْمِرِه  ْن  عاَ اِلُفوناَ  ُيخاَ الَِّذيناَ 

اٌب اأاَِليم} )النور: 63(. ذاَ ُهْم عاَ يباَ ُي�سِ

خصائص الرسالة المحمدية:
تخت����ض الر�شال���ة املحمدي���ة عن الر�ش���الت ال�شابقة 

بعدد من اخل�شائ�ض واملزايا منها: 
• الر�شالة املحمدية خامتة للر�شالت ال�شابقة، قال 
ِكْن  لاَ اِلُكْم واَ ٍد ِمـــْن ِرجاَ ـــا اأاَحاَ ٌد اأاَباَ مَّ اناَ حُماَ ـــا كاَ تعـــاىل: {ماَ

ِبيِّني} )الأحزاب: 40(. اَ النَّ اتاَ خاَ �ُسولاَ اهلِل واَ راَ
•الر�شال���ة املحمدية نا�شخة للر�شالت ال�شابقة، فال 
يقبل اهلل من اأحد دينًا بعد بعثة النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم اإل باتباع حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ول ي�سل 
اأحـــد اإىل نعيم اجلنـــة اإل من طريقه، فهو �ســـلى اهلل 
عليه و�ســـلم اأكرم الر�سل، واأمته خري الأمم، و�سريعته 

اأكمل ال�سرائع. 
لاَ  لاَْن ُيْقباَ ِم ِديًنا فاَ �ْســـالاَ رْياَ اْلإِ ِغ غاَ ْبتاَ ـــْن ياَ ماَ قال تعاىل: {واَ

} )اآل عمران: 85(. ا�ِسِريناَ ِة ِمناَ اخْلاَ ُهواَ يِف اْلآاَِخراَ ِمْنُه واَ
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »والذي نف�ض حممد بيده، 
ل ي�ســـمع بي اأحد من هذه الأمة يهودي اأو ن�سراين ثم 
ميوت ومل يوؤمن بالذي اأر�سلت به اإل كان من اأ�سحاب 

النار« )م�سلم 153، اأحمد 8609(.
اجلـــن  الثقل���ن:  اإىل  عام���ٌة  املحمدي���ة  •الر�شال���ة 

والإن�ض. 
ا اأاَِجيُبوا  ناَ ْوماَ ـــا قاَ قال تعـــاىل حكاية عن قول اجلن: {ياَ

اِعياَ اهلل} )الأحقاف: 31(. داَ
�ِســـرًيا  ا�ِض باَ ًة ِللنَّ افَّ اكاَ اإِلَّ كاَ ـــْلناَ ا اأاَْر�ساَ ماَ وقال تعـــاىل: {واَ

ِذيًرا} )�سباأ: 28(. ناَ واَ
ـــلُت علـــى الأنبياء  وقال �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم: "ُف�سِّ
ب�ســـت: اأُعطيـــت جوامـــع الكلـــم، وُن�ســـرت بالرعب، 
طهـــورا  الأر�ـــض  يل  وجعلـــت  الغنائـــم،  يل  واأحلـــت 
وم�ســـجدا، واأر�ســـلت اإىل اخللـــق كافـــة، وختـــم بـــي 

النبيون" )البخاري 2815، م�سلم 523(.
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ثمرات االإميان بالر�شل:
العل���م برحم���ة اهلل تع���اىل وعنايتـــه بعبـــاده، حيث اأر�ســـل الر�ســـل اإليهـــم ليهدوهـــم اإىل الطريق 
ال�ســـحيح، ويبينوا لهم كيف يعبدون اهلل؛ لأن العقل الب�ســـري ل ي�ســـتقل مبعرفة ذلك، قال تعاىل 

ِني} )الأنبياء : 107(. املاَ ًة ِلْلعاَ ْحماَ اكاَ اإِلَّ راَ ْلناَ ا اأاَْر�ساَ ماَ عن نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم: {واَ

�شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى. 

حمبة الر�شل عليهم ال�سالة وال�سالم وتعظيمهم والثناء عليهم مبا يليق بهم؛ لأنهم قاموا بعبادة 
اهلل وتبليغ ر�سالته والن�سح لعباده.  

اتباع الر�شالة التي جاءت بها الر�سل من عند اهلل وهي عبادة اهلل وحده ل �سريك له، والعمل بها، 
فيتحقق للموؤمنني يف حياتهم اخلري والهداية وال�سعادة يف الدارين. 

ـــًة  ِعي�ساَ ماَ ُه  لاَ نَّ  اإِ فاَ ِذْكِري  ْن  �ـــضاَ عاَ اأاَْعراَ ْن  ماَ ى • واَ �ْســـقاَ لاَ ياَ ـــلُّ واَ �سِ الاَ ياَ اياَ فاَ عاَ ُهداَ باَ ِن اتَّ ماَ قـــال تعـــاىل: {فاَ
ْنًكا} )طه:123- 124(.  �ساَ

1

2

4

3

�مل�شجد �حلر�م وقد �شلى فيه ر�شول  <  �مل�شجد �لأق�شى له مكانة عند �مل�شلمني فهو ثان م�شجد بني يف �لأر�س بعد 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم  وبقية �لأنبياء عليهم �ل�شالم.
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لماذا أكد القرآن 
على اإليمان باليوم اآلخر؟

الآخر،  باليوم  الإميان  على  الكرمي  القراآن  اأكد 
ونّبه اإليه يف كل منا�سبة، واأكد وقوعه ب�ستى اأ�ساليب 
العربية، وربط الإميان به بالإميان باهلل عز وجل يف 

اأكر من مو�سع. 
وذل���ك الأن االإمي�ن ب�ليوم االآخر نتيجة الزمة لالإمي�ن 

ب�هلل وعدله �شبح�نه وتع�ىل، وتو�شيح ذلك:

اأن اهلل ال يق���ر الظلم وال ي���دع الظ�مل بغري عق�ب، وال 
املظل���وم بغري اإن�ش�ف، وال ي���رتك املح�شن بغري ثواب 
وج���زاء، ويعط���ي كل ذي ح���ق حق���ه، ونح���ن نرى يف 
احلي�ة الدني� من يعي�ص ظ�ملً� وميوت ظ�ملً� ومل يع�قب، 
ومن يعي����ص مظلومً� وميوت مظلوم���ً� ومل ي�أخذ حقه، 
فم���� معنى ه���ذا واهلل ال يقبل الظلم؟ معن����ه اأنه ال بد 
م���ن حي�ة اأخرى غري هذه احلي����ة التي نعي�شه�، ال بد 
م���ن ميع�د اآخر يك�ف�أ فيه املح�شن ويع�قب فيه امل�شيء 

وي�أخذ كل ذي حق حقه.

< اإليمان باليوم اآلخر

معنى اإليمان باليوم اآلخر: 
الت�سديق اجلازم باأن اهلل تعاىل يبعث النا�ض من القبور، ثم يحا�سبهم ويجازيهم على اأعمالهم، حتى ي�ستقر 

اأهل اجلنة يف منازلهم، واأهل النار يف منازلهم. 
ناَ ِباهلّلِ  ْن اآماَ ـِكناَّ اْلرِباَّ ماَ لاَ والإميــــان باليوم الآخر اأحد اأركـــان الإميـــان، فال ي�ســـح الإميــــان اإل به قـــال تعالـــى: {واَ

ْوِم الآِخِر} )البقرة: 177(.  اْلياَ واَ

النار  اإىل البعد عن  <  يوجهنــا االإ�شــالم 
باالإح�شــان اإىل االآخريــن ولو كان ذلك 

بالت�شدق بن�شف مترة.
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بالي��وم  اإليم��ان  يتضم��ن  م��اذا 
اآلخر؟ 

االإميــان بالبعــث واحل�شــر: وهـــو اإحياء 
املوتـــى مـــن قبورهـــم، واإعـــادة الأرواح اإىل 
اأج�ســـادهم، فيقوم النا�ض لـــرب العاملني، ثم 
يح�ســـرون ويجمعـــون يف مـــكان واحـــد حفاة 

عراة كما خلقوا اأول مرة.

وال�سنة،  الكتاب  عليه  دّل  مما  بالبعث  والإميان 
والعقل والفطرة ال�سليمة، فنوؤمن يقينا باأن اهلل يبعث 
ويقوم  الأج�ساد،  اإىل  الأرواح  وتعاد  القبور،  يف  من 

النا�ض لرب العاملني. 
ُكْم  ُتوناَ • ُثمَّ اإِنَّ اَيِّ ِلكاَ ملاَ ْعداَ ذاَ ُكْم باَ قـــال اهلل تعاىل: {ُثمَّ اإِنَّ

ُثون} )املوؤمنون:16-15(. ِة ُتْبعاَ اماَ ْوماَ اْلِقياَ ياَ

وقد اتفقت جميع الكتب ال�سماوية عليه، وذلك هو 
تعاىل  اهلل  يجعل  اأن  تقت�سي  احلكمة؛ حيث  مقت�سى 
كلفهم  ما  كل  على  فيه  يجزيهم  معادا  اخلليقة  لهذه 
ا  اَ منَّ �ِسْبُتْم اأاَ حاَ به على األ�سنة ر�سله، قال اهلل تعاىل: {اأاَفاَ

ُعون} )املوؤمنون: 115(. ا لاَ ُتْرجاَ ْيناَ ُكْم اإِلاَ اأاَنَّ ًثا واَ باَ اُكْم عاَ لاَْقناَ خاَ

من اأدلة القراآن على اإثبات البعث: 
على  والقادر  ابتداًء،  الب�سر  خلق  تعاىل  اهلل  اأن   •
ابتداء اخللق ل يعجز عن اإعادته، قال اهلل تعاىل: 

ْلقاَ ُثمَّ ُيِعيُده} )الروم: 27(. اأُ اخْلاَ ْبداَ ُهواَ الَِّذي ياَ {واَ

اإحياء  اأنكر  من  على  بالرد  اآمرا  تعاىل  وقال 
ا  هاَ اأاَ اأاَْن�ساَ الَِّذي  ا  ُيْحِييهاَ {ُقْل  رميم:  وهي  العظام 

ِليٌم} )ي�ص: 79(. ْلٍق عاَ ُهواَ ِبُكلِّ خاَ ٍة واَ رَّ لاَ ماَ اأاَوَّ

�سجرة  فيها  لي�ض  ميتة هامدة  تكون  الأر�ض  اأن   •
خ�سراءاَ  فتهتز  املطر،  عليها  فينزل  خ�سراء، 
على  والقادر  بهيٍج،  زوج  كل  من  فيها  ًة  حيَّ
اإحيائها بعد موتها قادر على اإحياء املوتى، قال 

1

ا  ْتناَ اأاَْنباَ فاَ ًكا  اراَ ُمباَ اًء  ماَ اِء  ماَ ال�سَّ ِمناَ  ا  ْلناَ زَّ ناَ تعاىل: {واَ
ا  هاَ اٍت لاَ ا�ِسقاَ ْخلاَ باَ النَّ يِد • واَ �سِ بَّ احْلاَ حاَ اٍت واَ نَّ ِبِه جاَ
ْيًتا  ماَ ًة  ْلداَ باَ ِبِه  ا  ْيناَ ْحياَ اأاَ واَ اِد  ِلْلِعباَ • ِرْزًقا  يٌد  ناَ�سِ ْلٌع  طاَ

ُروُج } )ق: 11-9(. ِلكاَ اخْلُ ذاَ كاَ

الكبري  العظيم  على  ر  داَ قاَ من  اأن  يعلم  عاقل  كل   •
فهو على ما دونه بكثري اأقدُر واأقدر، واهلل �سبحانه 
وتعاىل قد اأبدع ال�سماوات والأر�ض والأفالك على 
ّم فهو  عظم �ساأنها و�سعتها، وعجيِب خلقها، ومن ثاَ
اأقدر على اأن يحيي عظاما قد �سارت رميما، قال 
اْلأاَْر�ضاَ  واَ اِت  اواَ ماَ ال�سَّ لاَقاَ  خاَ الَِّذي  ْي�ضاَ  لاَ {اأاَواَ تعاىل: 
ُق  الَّ اخْلاَ ُهواَ  واَ لاَى  باَ ِمْثلاَُهْم  ْخُلقاَ  ياَ اأاَْن  لاَى  عاَ اِدٍر  ِبقاَ

ِليم} )ي�ص: 81(. اْلعاَ

 االإميــان باحل�شاب وامليزان: يحا�ســـب اهلل 
اخلالئـــق على اأعمالهم التـــي عملوها يف احلياة 
الدنيـــا، فمن كان من اأهـــل التوحيد ومطيعا هلل 
ور�ســـوله فاإن ح�ســـابه ي�ســـري، ومن كان من اأهل 

ال�سرك والع�سيان فح�سابه ع�سري. 

وتوزن الأعمال يف ميزان عظيم، فتو�سع احل�سنات 
رجحت  فمن  الأخرى،  الكفة  يف  وال�سيئات  كفة،  يف 
رجحت  ومن  اجلنة،  اأهل  من  فهو  ب�سيئاته  ح�سناته 
ربك  يظلم  ول  النار،  اأهل  من  فهو  بح�سناته  �سيئاته 

اأحدًا. 

ِة  اماَ اْلِقياَ ْوِم  ِلياَ اْلِق�ْسطاَ  اِزيناَ  امْلاَواَ ُع  �ساَ ناَ قال تعاىل: {واَ
ٍل  ْرداَ ٍة ِمْن خاَ بَّ الاَ حاَ اناَ ِمْثقاَ ْن كاَ اإِ ْيًئا واَ ْف�ٌض �ساَ ناَ ُتْظلاَُم  الاَ  فاَ

ا�ِسِبني} )االأنبي�ء: 47(.  ا حاَ ى ِبناَ فاَ كاَ ا واَ ا ِبهاَ ْيناَ اأاَتاَ

2
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 اجلنـــة والنـــار: اجلنـــة هـــي دار النعيم 
املتقـــني،  للموؤمنـــني  اهلل  اأعدهـــا  املقيـــم، 
املطيعني هلّل ور�سوله، فيها جميع اأنواع النعيم 
الدائم مما ت�ســـتهيه النفو�ض وتقر به العيون 

من جميع اأنواع املحبوبات. 

الطاعات  يف  للم�سارعة  عباده  مرغبًا  تعاىل  قال 
} والأر�ض:  ال�سماء  كعر�ض  عر�سها  جنة  ودخول 
اُت  واَ ماَ ا ال�سَّ هاَ ْر�سُ ٍة عاَ نَّ جاَ ُكْم واَ بِّ ٍة ِمْن راَ ْغِفراَ اِرُعوا اإِىلاَ ماَ �ساَ واَ

ْت ِلْلُمتَِّقني} )اآل عمران: 133(.  اْلأاَْر�ُض اأُِعدَّ واَ

اهلل  اأعدها  املقيم،  العذاب  دار  فهي  النار  واأما 
وا ُر�سله، فيها من  �ساَ للكافرين الذين كفروا باهلل وعاَ
اأنواع العذاب والآلم والنكال ما ل يخطر على البال. 

اأعدها  التي  النار  من  عباده  حمذرًا  �سبحانه  قال 
ا�ُض  النَّ ا  ُقوُدهاَ واَ ِتي  الَّ اراَ  النَّ ُقوا  اتَّ {فاَ للكافرين: 

اِفِرين} )البقرة: 24(. ْت ِلْلكاَ ُة اأُِعدَّ اراَ جاَ احْلِ واَ

قول  من  اإليها  قّرب  وما  اجلنة  ن�ساألك  اإنا  اللهم 
قول  من  اإليها  قّرب  وما  النار  من  بك  ونعوذ  وعمل، 

وعمل. 

املوت  باأن  نوؤمن  ونعيمه:  القرب  عذاب 
امْلاَْوِت  لاَُك  ماَ اُكْم  فَّ واَ تاَ ياَ {ُقْل  تعاىل:  قال  حق، 
ُعون} )ال�شجدة:  ُكْم ُتْرجاَ بِّ لاَ ِبُكْم ُثمَّ اإِىلاَ راَ الَِّذي ُوكِّ

.)11

وهو اأمر م�ساهد ل �سك فيه، ونوؤمن اأن كل من 
مات اأو قتل باأي �سبب كان حتفه، اأّن ذلك باأجله 
اءاَ  ا جاَ اإِذاَ مل ينق�ض منه �سيئا، قال اهلل تعاىل: {فاَ
ْقِدُمون}  �ْستاَ ياَ لاَ  واَ ًة  اعاَ �ساَ ِخُروناَ  اأْ �ْستاَ ياَ لاَ  ُلُهْم  اأاَجاَ

)االأعراف: 34(.

• واأن من مات فقد قامت قيامته وانتقل اإىل الدار 
الآخرة.

3

4

�سلى  اهلل  ر�سول  عن  كثرية  اأحاديث  ثبتت  وقد   •
للكفار  القرب  عذاب  ثبوت  يف  و�سلم  عليه  اهلل 
والع�ساة ونعيمه للموؤمنني واأهل ال�سالح فنوؤمن 
به ول نخو�ض يف كيفيته، اإذ لي�ض للعقل قدرة على 
الغيب  عامل  من  لكونه  وحقيقته،  كيفيته  معرفة 
وقدرة  ال�سهادة،  عامل  من  ل  والنار  اجلنة  مثل 
العقل على القيا�ض وال�ستنتاج واحلكم تكون يف 
ما يعرف نظريه وقانونه يف عامل الدنيا امل�ساهد. 

ل  التي  الغيب  اأمور  من  القرب  اأحوال  اأن  كما   •
لفاتت  باحل�ض  تدرك  كانت  ولو  احل�ض،  يدركها 
التكليف،  حكمة  وزالت  بالغيب،  الإميان  فائدة 
دافن النا�ض، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم:  وملا تاَ
ي�سمعكم من  اأن  نوا لدعوت اهلل  دافاَ تاَ اأن ل  "لول 
وملَّا   .)2058 الن�ش�ئي   ،2868 اأ�سمع" )م�شلم  ما  القرب  عذاب 
كانت هذه احلكمة منتفية يف حق البهائم �سمعته 

واأدركته. 
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ثمرات االإميان باليوم االآخر:
الإمي���ان بالي���وم الآخ���ر له اأ�شد الأثر يف توجيه الإن�شان وان�ســـباطه والتزامه بالعمل ال�ســـالح 

وتقوى اهلل عز وجل وبعده عن الأنانية والرياء. 
ولهذا يتم الربط بني الإميان باليوم الآخر والعمل ال�سالح يف كثري من الأحيان، كقوله تعاىل: {
ِة  الَِّذيناَ ُيوؤِْمُنوناَ ِباْلآاَِخراَ ْوِم اْلآاَِخر} )التوبة: 18(، وقوله: {واَ اْلياَ ناَ ِباهلِل واَ ْن اآاَماَ ـــاِجداَ اهلِل ماَ �ساَ ْعُمُر ماَ ا ياَ اَ اإِمنَّ

اِفُظون} )الأنعام: 92(.  ِتِهْم ُيحاَ الاَ لاَى �ساَ ُهْم عاَ ُيوؤِْمُنوناَ ِبِه واَ

تنبي���ه الغافل���ن املن�شغل���ن باأم���ور احلي���اة ومتاعها عـــن التناف�ض يف الطاعـــات واغتنام الوقت 
للتقرب اإىل اهلل بالطاعات اإىل حقيقة احلياة وق�سرها واأن الآخرة هي دار القرار واخللد.

وملـــا اأثنى اهلل على الر�ســـل يف القراآن وذكر اأعمالهم مدحهم بال�ســـبب الـــذي كان يدفعهم لتلك 
ار} )�ض: 46(.  ى الدَّ ٍة ِذْكراَ اِل�ساَ اُهْم ِبخاَ ناَ ا اأاَْخلاَ�سْ الأعمال والف�سائل فقال: {اإِنَّ

اأي اإن �ســـبب تلك الأعمال الفا�ســـلة اأنهم تيزوا بتذكر الدار الآخرة فدفعهم هذا التذكر لتلك 
الأعمال واملواقف. 

اِة  ياَ يُتْم ِباحْلاَ �سِ وملا تثاقل بع�ض امل�سلمني عن المتثال لأمر اهلل ور�سوله قال تعاىل تنبيها لهم: {اأاَراَ
ِليل} )التوبة: 38(. ِة اإِلَّ قاَ ا يِف اْلآاَِخراَ ْنياَ اِة الدُّ ياَ اُع احْلاَ تاَ ا ماَ ماَ ِة فاَ ا ِمناَ اْلآاَِخراَ ْنياَ الدُّ

فحني يوؤمن الإن�سان باليوم الآخر، فاإنه �سيوقن باأن كل نعيم يف الدنيا ل يقا�ض اإىل نعيم الآخرة، 
ول ي�ســـاوي من جهة اأخرى غم�ســـة واحدة من اأجله يف العذاب، وكل عذاب يف الدنيا -يف �سبيل 
اهلل- ل يقا�ض اإىل عذاب الآخرة، ول يوازي من جهة اأخرى غم�سة واحدة من اأجله يف النعيم. 

الطماأنينة باأن الإن�شان ماق ن�شيبه، فاإذا فاته �ســـيء من متاع احلياة الدنيا فال يياأ�ض ويقتل 
نف�سه حزنًا، بل عليه اأن يجتهد ويوقن باأن اهلل ل ي�سيع اأجر من اأح�سن العمل، واإن كان قد اأُِخذاَ 
ـــلاَها يوم القيامة يف اأحوج ما يكون اإليها، فكيف يغتم من علم  منه مثقال ذرة بظلم اأو غ�ض ح�سَّ
اأن ن�ســـيبه �ســـياأتيه ل حمالة يف اأهم اللحظات واأخطرها؟ وكيف يحزن من يعلم اأن من يق�ســـي 

بينه وبني خ�سومه هو اأحكم الأحكمني �سبحانه وتعاىل؟ 

1

2

3
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معنى اإليمان بالقدر:
بق�ساء  فهو  و�سر  خري  كل  باأن  اجلازم  الت�سديق  هو 
اإل  �سيء  يكون  ل  يريد،  ملا  الفّعال  واأنه  وقدره،  اهلل 
العامل  يف  ولي�ض  م�سيئته،  عن  �سيء  يخرج  ول  باإرادته، 
تدبريه،  عن  اإل  ي�سدر  ول  تقديره،  عن  يخرج  �سيء 
خمتارين  وجعلهم  ونهاهم،  العباد  اأمر  فقد  ذلك  ومع 
بح�سب  واقعة  هي  بل  عليها،  جمبورين  غري  لأفعالهم، 
قدرتهم واإرادتهم، واهلل خالقهم وخالق قدرتهم، يهدي 
من ي�ساء برحمته، وي�سل من ي�ساء بحكمته، ل ُي�ساأل عما 

يفعل وهم ي�ساألون. 

والإميان بقدر اهلل تعاىل اأحد اأركان الإميان، كما 
�ساأله  حني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  جواب  يف 
توؤمن  "اأن  فقال:  الإميان  عن  ال�سالم  عليه  جربيل 
وتوؤمن  الآخر  واليوم  ور�سله  وكتبه  ومالئكته  باهلل 

بالقدر خريه و�سره" )م�شلم 8(.

ماذا يتضمن اإليمان بالقدر:
الإميان بالقدر يت�شمن اأربعة اأمور: 

• الإميان باأن اهلل تعاىل َعِلم بكل ب�شيء جملًة 
ِلم جميع خلقه قبل  ، واأنه تعاىل قد عاَ وتف�شَيَاً
واأقوالهم  واآجالهم  اأرزاقهم  وعلم  يخلقهم  اأن 
و�سكناتهم،  حركاتهم  وجميع  واأعمالهم، 
من  منهم  هو  ومن  اتهم،  وعالنيَّ واأ�سرارهم 

اأهل اجلنة، ومن هو منهم من اأهل النار. 

هاَ اإِلَّ ُهواَ  قال اهلل تعاىل: {ُهواَ اهلُل الَِّذي لاَ اإِلاَ
ة} )احل�شر: 22(. اداَ هاَ ال�سَّ ْيِب واَ امِلُ اْلغاَ عاَ

ما  جميع  كتب  قد  �شبحانه  باأنه  الإميان   •
�شبق به ِعْلُمه يف الل�ح املحف�ظ. ودليُله قوله 
لاَ  ْر�ِض واَ ٍة يِف اْلأاَ يباَ اباَ ِمْن ُم�سِ ا اأاَ�ساَ تعاىل: {ماَ
ا}  اأاَهاَ رْباَ اأاَْن ناَ ْبِل  اٍب ِمْن قاَ اإِلَّ يِف ِكتاَ اأاَْنُف�ِسُكْم  يِف 

)احلديد: 22(. 

"كتب  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقول 
ال�سماوات  يخلق  اأن  قبل  اخلالئق  مقادير  اهلل 

والأر�ض بخم�سني األف �سنة" )م�شلم 2653(.

ها  يردُّ ل  التي  النافذة  اهلل  الإميان مب�شيئة   •
فجميع  �سيء،  يعجزها  ل  التي  وقدرته  �شيء، 
�ساء  ما  وقدرته،  اهلل  وقعت مب�سيئة  احلوادث 
ا  ماَ {واَ تعاىل:  قال  يكن.  مل  ي�ساأ  مل  وما  كان، 

اءاَ اهلل} )التكوير: 29(.  �ساَ اُءوناَ اإِلَّ اأاَْن ياَ �ساَ تاَ

لالأ�شياء  امل�جد  ه�  �شبحانه  باأنه  الإميان   •
كلها، واأنه اخلالق وحده، وكل ما �سواه خملوق 
�سبحانه  قال  قدير.  �سيء  كل  على  واأنه  له، 
ْقِديًرا}  تاَ ُه  راَ دَّ قاَ فاَ ْيٍء  �ساَ ُكلَّ  لاَقاَ  خاَ {واَ وتعاىل: 

)الفرق�ن: 2(. 

< اإليمان بالقدر

�لكون. هذ�  يف  �شيء  �هلل  قدر  عن  يخرج  <  ل 
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لإلنسان اختيار وقدرة وإرادة:
م�سيئة يف  للعبد  يكون  اأن  ينايف  ل  بالقدر  الإميان 
والواقع  ال�سرع  لأن  عليها،  وقدرة  الختيارية،  اأفعاله 

دالن على اإثبات ذلك له. 
ِلكاَ  اأما ال�سرع، فقد قال اهلل تعاىل يف امل�سيئة: {ذاَ

اآاًَبا} )النب�أ: 39(.  ِه ماَ بِّ ذاَ اإِىلاَ راَ اءاَ اتَّخاَ ْن �ساَ ماَ قُّ فاَ ْوُم احْلاَ اْلياَ
اإِلَّ  ْف�ًسا  ناَ اهلُل  لُِّف  ُيكاَ {لاَ  القدرة:  يف  تعاىل  وقال 
 )286 )البقرة:  باَْت}  �ساَ اْكتاَ ا  ماَ ا  لاَْيهاَ عاَ واَ ْت  باَ �ساَ كاَ ا  ماَ ا  هاَ لاَ ا  هاَ ُو�ْسعاَ

والو�سع مبعنى القدرة. 

واأما الواقع فاإن كل اإن�سان يعلم اأن له م�سيئة وقدرة 
باإرادته  يقع  ما  بني  ق  ويفرِّ وبهما يرتك،  يفعل،  بهما 
كامل�سي وبني ما يقع بغري اإرادته كالرتعا�ض وال�سقوط 
مب�سيئة  واقعتان  وقدرته  العبد  م�سيئة  لكن  املفاجئ، 
اءاَ ِمْنُكْم اأاَْن  اهلل تعاىل وقدرته، كما قال تعاىل: {مِلاَْن �ساَ
 { ِنياَ املاَ بُّ اْلعاَ اءاَ اهلُل راَ �ساَ لَّ اأاَْن ياَ اُءوناَ اإِ �ساَ ا تاَ ماَ ِقيماَ • واَ �ْستاَ ياَ
)التكوير: 28-29(. فاأثبت امل�سيئة لالإن�سان ثم اأكد على اأنها 

كله  الكون  ولأن  وتعاىل،  �سبحانه  م�سيئته  يف  داخلة 
علمه  بدون  �سيء  ملكه  يف  يكون  فال  تعاىل  هلل  ُملك 

وم�سيئته.

)�لإن�شان: 3(.  { َكُفوًر�  ا  َو�إَِمّ �َشاِكًر�  ا  َمّ �إِ ِبيَل  �ل�َشّ َهَدْيَناُه  �إَِنّا   }  >
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االعتذار بالقدر:
فيثاب  والنهي،  والأمر  التكليف  بها  يتعلق  التي  هي  واختياره  �لإن�شان  قدرة 

املح�سن لختياره طريق الهداية ويعاقب امل�سيء لختياره طريق ال�سالل.

فاهلل �سبحانه مل يكلفنا اإل مبا نطيق ول يقبل من اأحد ترك عبادته بحجة القدر.

قد  واهلل  وقدره؟  تعاىل  اهلل  علم  ما  يدري  ل  املع�سية  قبل  �لإن�شان  �إن  ثم 
اأعطاه قدرة واختيارًا، وو�سح له ُطُرق اخلري وال�سر، فاإذا ع�سى حينئذ فهو املختار 

للمع�سية، املف�سل لها على الطاعة، فيتحمل عقوبة مع�سيته. 

عليــك  اعتــدى  لــو   >
مالــك  واأخــذ  اإن�شــان 
واعتــذر  واآذاك  
بحجــة اأن ذلك مقدر 
عليــه, لما قبلــت منه 
عذره التافه وعاقبته 
منــه  حقــك  واأخــذت 
ذلــك  فعــل  الأنــه 

باختياره واإرادته..
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ثمرات االإميان بالقدر:
القدر من اأكرب احلوافز للعمل والن�شاط وال�سعي مبا ير�سي اهلل يف هذه احلياة. 

فاملوؤمنون ماأمورون بالأخذ بالأ�ســـباب مع التوكل على اهلل تعاىل، والإميان باأن الأ�سباب ل تعطي 
النتائج اإل باإذن اهلل؛ لأن اهلل هو الذي خلق الأ�سباب، وهو الذي خلق النتائج. 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "احر�ض على ما ينفعك، وا�ستعن باهلل، ول تعجز، واإن اأ�سابك 
�ســـيء فـــال تقل لو اأين فعلـــت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهلل وما �ســـاء فعل، فاإن لو تفتح عمل 

ال�سيطان" )م�سلم 2664(.

ْبُطر؛ لأنه عاجز عن معرفة املقدوِر، وم�ســـتقبل ما  اأن َيْعِرف الإن�شان َقْدر نف�شه، فال يتكرب ول ياَ
هو حادث، ومن ثم يقّر الإن�سان بعجزه وحاجته اإىل ربه تعاىل دائما. 

ر واغرت به، واإذا اأ�ســـابه ال�سر وامل�سيبة جزع وحزن، ول يع�سم  فالإن�ســـان اإذا اأ�سابه اخلري باَطاَ
الإن�ســـان من البطر والطغيان اإذا اأ�ســـابه اخلري، واحلزن اإذا اأ�ســـابه ال�سر، اإل الإميان بالقدر، 

واأن ما وقع فقد جرت به املقادير، و�سبق به علم اهلل. 

اأنه يق�شي على رذيلة احل�شد، فاملوؤمن ل يح�ســـد النا�ض على ما اآتاهم اهلل من ف�ســـله؛ لأن اهلل 
هـــو الذي رزقهـــم وقّدر لهم ذلـــك، وهو يعلم اأنه حني يح�ســـد غريه اإمنا يعرت�ـــض على قدر اهلل 

وق�سائه.

الإمي���ان بالق���در يبعث يف القل�ب ال�شجاعة على مواجهة ال�ســـدائد، ويقوي فيها العزائم، لأنها 
توقن اأن الآجال والأرزاق مقدرة واأنه لن ي�سيب الإن�سان اإل ما كتب له.

الإمي���ان بالق���در يغر����ض يف نف����ض امل�ؤمن حقائق الإمي���ان املتعددة، فهو دائم ال�ســـتعانة باهلل، 
يعتمد على اهلل ويتوكل عليه مع فعل الأ�ســـباب، وهو اأي�ســـا دائم الفتقار اإىل ربه تعاىل ي�ســـتمد 

منه العون على الثبات.

الإمي���ان بالق���در يبع���ث الإطمئنان يف النف����ض, فيعلم املوؤمن اأن ما اأ�ســـابه مل يكن ليخطئه وما 
اأخطاأه مل يكن لي�سيبه.
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طهارتك



2
اأمـــر اهلل امل�ســـلم بتطهـــري باطنـــه وقلبـــه من ال�ســـرك 
واأمرا�ـــض القلوب كاحل�ســـد والكرب واحلقـــد، وتطهري 
ظاهره مـــن النجا�ســـات والقاذورات، فـــاإذا فعل ذلك 
ا�ســـتحق حمبـــة اهلل كمـــا قـــال تعـــاىل: {اإِنَّ اهللاَ ُيِحبُّ 

ِرين})البقرة: 222(. هِّ ُيِحبُّ امْلُتاَطاَ اِبنياَ واَ وَّ التَّ

فهر�س الف�صل 

معنى الطهــــــــارة
الطهارة من النجا�شة:

  التطهر من النج��شة
  اآداب اال�شتنج�ء وق�ش�ء احل�جة

احلـــــدث: 
  احلدث االأ�شغر والو�شوء

كيف اأتو�شا؟:
  رفع احلدث االأ�شغر

  احلدث االأكرب والغ�شل
  كيف يتطهر امل�شلم من اجلن�بة اأو احلدث االأكرب؟

  من عجز عن ا�شتعم�ل امل�ء



< معنى الطهارة

اأ�شل معنى الطهارة النزاهة والنظافة والنقاء.

ظاهره  بتطهري  امل�سلم  وجل  عز  اهلل  اأمر  وقد 
الظاهرة  املحرمات  من  ظاهره  فيطهر  وباطنه، 
واخلبائث والقاذورات، ويطهر باطنه بتنقية قلبه من 
ال�سرك واأمرا�ض القلوب كاحل�سد والكرب والغل، فاإذا 
فعل ذلك ا�ستحق حمبة اهلل كما قال تعاىل: {اإِنَّ اهللاَ 

ِرين} )البقرة: 222(. هِّ ُيِحبُّ امْلُتاَطاَ اِبنياَ واَ وَّ ُيِحبُّ التَّ

واأمر اهلل بالطهارة لل�سالة لأنها مالقاة ومناجاة 
هلل �سبحانه، ومعلوم اأن الإن�سان يتنظف ويلب�ض اأجمل 
ثيابه اإذا كان �سيلقى ملكًا اأو رئي�سًا فكيف مبن يالقي 

ملك امللوك �سبحانه وتعاىل.

ما الطهارة المطلوبة للصالة؟
خا�ض  مبعنى  ال�سرعية  بالطهارة  امل�سلم  اهلل  اأمر 
اأو  امل�سحف  م�ض  اأو  ال�سالة  اأراد  اإذا  واجبًا  اأمرًا 
ا�ستحبابًا  فيها  ورغب  امل�سرفة،  بالكعبة  الطواف 
م�ض  بدون  القراآن  قراءة  منها:  كثرية،  موا�سع  يف 

امل�سحف، والدعاء، والنوم، وغري ذلك.

فيلزم امل�سلم اإذا اأراد ال�سالة التطهر من اأمرين:

احلـــــــــدثالنجا�شــــة
12

ال�شــرك  مــن  باطنــه  بتطهــري  امل�شلــم  اهلل  <  اأمــر 
واأمرا�ــس القلــوب وتطهــري ظاهــره مــن املحرمات 

والقاذورات.
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حكم  التي  احل�سية  الأ�سياء  هي  النجا�شة:   •
عليها ال�سرع بالقذارة واأمرنا بالتطهر منها لأداء 

العبادة.

والطهارة،  الإباحة  الأ�سياء  كل  يف  واالأ�شل   •
والنجا�سة طارئة، فاإذا �سككنا يف طهارة ثوب مثاًل 

ومل نتاأكد من وجود النجا�سة فالأ�سل اأنه طاهر.

من  التطهر  علينا  فيجب  ال�سالة  اأردنا  واإذا   •
التي  والبقعة  واملالب�ض  البدن  يف  النجا�سات 

ن�سلي عليها.

واالأ�شياء النج�شة:

بول الإن�شان وغائطه.1

الدم ويعفى عن الدم الي�شري.2

ب������ول وروث كل حي������وان حم���رم اأكله 3
)انظر �ض 157(.

الكلب و اخلنزير.4

5

امليتات من احليوانات )واملراد كل 
احليوانات امليتة اإل ما يجوز اأكله اإذا 
ذبح بالطريقة ال�شرعية, انظر �ض 
158(, اأما ميتة الآدمي والأ�شماك 

واحل�شرات فاإنها طاهرة.

التطهر من النجاسة:
يكفي يف غ�سل النجا�سات -على البدن، اأو الثوب، 
تزول عينها وحقيقتها عن  اأن  اأو غريها-  البقعة،  اأو 
با�ستخدام  ذلك  كان  و�سيلة  باأي  املتنج�ض؛  املو�سع 
املاء اأو غريه، لأن ال�سارع اأمر باإزالتها ومل ي�سرتط يف 
غ�سل النجا�سة عددا معينًا اإل يف جنا�سة الكلب )وهي 
غ�سالت  �سبع  فيها  فا�سرتط  وغائطه(،  وبوله  لعابه 
زوال  فيكفي  النجا�سات  بقية  اأما  بالرتاب،  اإحداها 
كما  والرائحة،  اللون  بقاء  ي�سر  ول  وحقيقتها  عينها 
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لإحدى ال�سحابيات 
يف غ�سل دم احلي�ض:"يكفيك غ�سل الدم ول ي�سرك 

اأثره" )اأبو داود 365(.

�أن  �لنجا�شــة  �إز�لــة  يف  <  يكفــي 
تذهب عينها باأي مزيل كان.

< الطهارة من النجاسة
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اأن ينظف حمل البول والغائط من بدنه 
باملاء )اال�شتنجاء(.

اأن ينظفه بثالثة اأو اأكر من املناديل اأو 
الأحجار ونحوها مما يطهر البدن وينظفه 

من النجا�سة )ا�شتجمار(.

اأواإما

آداب االستنجاء وقضاء الحاجة:
اأن يقدم  اإذا دخل احلمام  ي�شتحب   •
اهلل،  "ب�سم  ويقول:  الي�سرى،  رجله 
اخلبث  من  بك  اأعوذ  اإين  اللهم 

واخلبائث".

اليمنى،  واإذا خرج منه قدم رجله   •
وقال: "غفرانك".

نظر  عن  عورته  �سرت  عليه  يجب   •
النا�ض حال ق�ساء حاجته.

يق�سي حاجته يف  اأن  ويحرم عليه   •
حمل يوؤذي به النا�ض.

يحرم عليه اإن كان يف الربية اأن يق�سي حاجته يف جحر ب�سبب ما يكون فيه من الدواب التي   •
قد يوؤذيها وتوؤذيه.

اإن كان يف الربية ول  اأما  القبلة ول ي�ستدبرها حال ق�ساء حاجته،  اأن ل ي�ستقبل  ينبغي له   •
جدار ي�سرته فيجب عليه ذلك، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: " اإذا اأتيتم الغائط فال ت�ستقبلوا 

القبلة ول ت�ستدبروها ببول ول غائط " )البخ�ري 386، م�شلم 264(.

يجب عليه الحرتاز من اأن ي�سيب مالب�سه وبدنه �سيء من النجا�سات املتطايرة وعليه غ�سل   •
ما اأ�سابه من ذلك.

اأمرين: اأحــــد  عليــه  كان  حاجتـــه  ق�ســـى  فاإذا   •
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ون�شميه  نف�شه,  عن  لريفعه  يتو�شاأ  اأن  الإن�شان  يلزم  حدث 
)احلدث الأ�شغر(.

باملاء لريفعه عن  اأن يغت�شل ويعمم بدنه  الإن�شان  حدث يلزم 
نف�شه, ون�شميه )احلدث الأكرب(.

<  من نواق�س الطهارة زوال العقل بنوم اأو جنون اأو �شكر.

< الحدث:

احلدث: و�سف معنوي لالإن�سان مينعه من اأداء ال�سالة قبل اأن يتطهر، ولي�ض   •
�سيئًا حم�سو�سًا كالنجا�سة.

ويرتفع احلدث عن امل�سلم اإذا تو�ساأ اأو اغت�سل باملاء الطهور، واملاء الطهور:   •
هو املاء الذي مل تخالطه النجا�سة وتوؤثر يف لونه اأو طعمه اأو ريحه.

وينق�شم احلدث اإىل ق�شمني:

الحدث األصغر والوضوء:
الو�شوء  ويلزمه  امل�شلم  طهارة  تنتق�س 
لل�شالة اإذا ح�شل له اأحد النواق�س التالية: 

1 البول والغائط وكل ما خرج من خمرجهما 
نواق�ض  ذكر  يف  تعاىل  اهلل  قال  كالريح، 
اِئِط}  اْلغاَ ِمْنُكْم ِمناَ  ٌد  اأاَحاَ اءاَ  الطهارة: {اأاَْو جاَ

)الن�ش�ء: 43(.

قد  اأنه  ي�سك  فيمن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال   
اأحدث يف ال�سالة: "ل ين�سرف حتى ي�سمع �سوتًا اأو 

يجد ريحا" )البخ�ري 175، م�شلم 361(.

قال  وقد  حائل،  بدون  ب�شهوة  الفرج  م�س   2
ذكره  م�ض  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

فليتو�ساأ" )اأبو داود 181(.

�سلى  النبي  �سئل  وقد  اجلمل،  حلم  اأكل   3
الإبل؟  حلوم  من  اأنتو�ساأ  و�سلم:  عليه  اهلل 

فقال:"نعم" )م�شلم 360(.

4  زوال العقل بنوم اأو جنون اأو �سكر. 
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< كيف أتوضأ؟

الو�شوء والطهارة من اأف�سل الأعمال واأجلها، فاهلل يكفر به الذنوب واخلطايا متى ما اأخل�ض العبد النية 
ابتغاء الأجر من اهلل، وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإذا تو�ساأ العبد امل�سلم فغ�سل وجهه خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر اإليها بعينيه مع املاء، فاإذا غ�سل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بط�ستها يداه مع املاء، 

فاإذا غ�سل رجليه خرجت كل خطيئة م�ستها رجاله مع املاء، حتى يخرج نقيا من الذنوب" )م�شلم 244(.

ثاث يقول )ب�شم اهلل(. باملاء  كفيه  يغ�شل 
مرات ا�شتحباباً.

2

3

1

4

كيف أتوضأ وأرفع الحدث األصغر؟
اإذا اأراد امل�سلم اأن يتو�ساأ فعليه اأن ينوي ذلك، مبعنى اأن يق�سد ق�سدًا قلبيًا 
ذهنيًا بفعله رفع احلدث، والنية �سرط يف جميع الأعمال، كما قال النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "اإمنا الأعمال بالنيات" )البخ�ري 1، م�شلم 1907(، ثم يبداأ يف الو�سوء 

بالرتتيب التايل متواليًا بدون ف�سل طويل بني الأفعال:

يتم�شم�س باملاء, مبعنى 
فمه  يف  املاء  يدخل  اأن 
ثم  بالداخ�������ل  ويحرك����ه 
يخرجه, وي�شتحب له اأن 
ذلك ثالث مرات,  يفعل 

وال�اجب مرة واحدة.

يجذب  اأن  مبعنى  ي�شتن�شق, 
يخرجه  ثم  باأنفه  املاء 
اإىل  املاء  دفع  اأي  بال�شتنثار 
اخلارج  اله�اء  بفعل  اخلارج 
له  وي�شتحب  الأنف,  من 
ذلك  كان  اإن  اإل  املبالغة 
وي�شتحب  له,  ال�شرر  ي�شبب 
مرات,  ثالث  ذلك  تكرار  له 

وال�اجب مرة واحدة.
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7

56

89

من  وه�  وجهه,  يغ�شل 
منابت  من  اجلبهة  اأعلى 
الذقن  اأ�شفل  اإىل  ال�شعر 
الأذن,  اإىل  الأذن  ومن 
داخلتن  لي�شتا  والأذنان 
اأن  له  وي�شتحب  ال�جه,  يف 
مرات,  ثالث  ذلك  يفعل 

وال�اجب مرة واحدة.

اأطراف  من  يديه  يغ�شل 
املرفق���������ن,  اإىل  اأ�شابع����������ه 
واملرفقان داخالن يف الغ�شل, 
ذلك  تكرار  له  وي�شتح�������ب 
ثالث���اً, وال�اج������������ب م���������رة 

واحدة.

مي�شح راأ�شه باأن يبلل يديه باملاء ثم مي�شح على 
يلي  الراأ�ض مما  اآخر  اإىل  الراأ�ض  راأ�شه من مقدمة 
الرقبة, وي�شن له اأن يعيد يديه ما�شحاً اإىل مقدمة 
ثالثاً  ذلك  تكرار  ي�شتحب  ول  اأخرى,  مرة  الراأ�ض 

كما يف الأع�شاء الأخرى.

باأن  اأذنيــه  مي�شــــح 
يدخل بع�����د م�ش����������ح راأ�شه 
يف  ال�شبابتن  اأ�شبعي�����ه 
اأذنيه ومي�ش�����ح بالإبهامن 

ظاهر الأذنن.

الكعبني  مع  قدميه  يغ�شل 
وي�شتح�ب تكرار ذلك ث�اث 
م�رات, والواجب مرة واحدة. 
واإن كان يلب�ض جورباً فيجوز 
له امل�ش������ح  علي����������ه ب�ش������روط 

)انظر �ض77(.
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الحدث األكبر والغسل:
موجبات الغ�شل:

وهي الأمور التي اإذا فعلها امل�سلم اأو وقعت له لزمه 
قبل  ويو�سف  والطواف،  ال�سالة  اأداء  قبل  الُغ�ْسل 

ُغ�ْسله باأن عليه حدثًا اأكرب.

وهذه االأمور كالتايل:
1 نزول املني دفقًا بلذة باأي و�سيلة كانت، ويف 

كل الأحوال م�ستيقظًا اأو نائمًا.

واملني هو ال�سائل الأبي�ض الثخني الذي يخرج عند 
ذروة ال�سهوة واللذة.

املراأة،  فرج  الذكر يف  اإيالج  واملراد  اجلماع   2
ولو كان بدون اإنزال وقذف للمني، ويكفي يف 
اهلل  قال  الذكر،  راأ�ض  اإيالج  الغ�سل  وجوب 

ُروا} )امل�ئدة: 6(. هَّ اطَّ اإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فاَ تعاىل:{واَ

3 خروج دم احلي�س والنفا�س:

من  يخرج  الذي  الطبيعي  الدم  هو  واحلي�ض   •
املراأة �سهريًا، وي�ستمر �سبعة اأيام تزيد اأو تنق�ض 

باختالف طبيعة الن�ساء.

ب�سبب  املراأة  من  اخلارج  الدم  وهو  النفا�ض   •
ولدتها وي�ستمر عددًا من الأيام.

 ويخفف عن احلائ�ض والنف�ساء فرتة خروج الدم، 
ال�سيام  وتق�سي  وال�سيام،  ال�سالة  عنهن  فت�سقط 
لالأزواج  يجوز  ول  طهرها،  بعد  ال�سالة  تق�سي  ول 
جماعهن يف تلك الفرتة، ولكن يجوز ال�ستمتاع باأقل 

من ذلك، ويلزمهن الُغ�ْسل عند انقطاع الدم.

لاَ  واَ امْلاَِحي�ِض  يِف  اءاَ  �ساَ النِّ ِزُلوا  اْعتاَ {فاَ تعاىل:  قال 
ِمْن  اأُْتوُهنَّ  فاَ ْرناَ  هَّ تاَطاَ ا  اإِذاَ فاَ ْطُهْرناَ  ياَ تَّى  حاَ ُبوُهنَّ  ْقراَ تاَ
اإذا  اأي:  ومعنى تطهرن  )البقرة: 222(  اهلُل}  ُكُم  راَ اأاَماَ ْيُث  حاَ

اغت�سلن.

<  يكفي يف �لغ�شل �لو�جب �أن ي�شتوعب �ملاء جميع بدنه.

ك
طهارت

76



الجنابة  من  المسلم  يتطهر  كيف 
أو الحدث األكبر؟

بدنه  جميع  ويغ�شل  التطهر  يق�شد  اأن  امل�شلم  يكفي 
باملاء. 

ولكن الأكمل اأن ي�ستنجي كما يفعل بعد ق�ساء احلاجة   •
ثم يتو�ساأ ثم يفي�ض املاء على بقية بدنه فذلك اأعظم 

لأجره؛ ملوافقته ل�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

عن  يكفيه  ذلك  فاإن  اجلنابة  من  امل�سلم  اغت�سل  واإذا   •
الأف�سل  ولكن  الغ�سل،  مع  الو�سوء  يلزمه  ول  الو�سوء، 
�سنة  هي  كما  الو�سوء  على  امل�ستمل  الغت�سال  هو 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

استعمال  عن  عجز  من 
الماء:

املاء  ا�ستعمال  عن  امل�سلم  عجز  واإذا 
اأو  املر�ض  ب�سبب  الغ�سل  اأو  الو�سوء  يف 
اإل  املاء  من  يوجد  ل  اأنه  اأو  املاء  انعدام 
ما يكفي لل�سرب فقط : في�سرع له التيمم 
املاء  اإيجاد  من  يتمكن  اأن  اإىل  بالرتاب 

ويتمكن من ا�ستخدامه.

�شفة التيمم: اأن ي�سرب بيديه على 
الرتاب �سربة واحدة، ثم مي�سح مبا بقي 
مي�سح  ثم  وجهه،  على  تراب  من  فيها 

ظاهر كفه الأمين بكفه الأي�سر والعك�ض.

المسح على الجوارب:
من �سماحة الإ�سالم اأنه با�ستطاعة امل�سلم اأن مي�سح بيده 
املبللة باملاء على اأعلى جوربه اأو حذائه املغطي جلميع القدم 
بدل غ�سل رجله يف الو�سوء، ب�سرط اأن يكون قد لب�سها وهو 
للمقيم، و72  �ساعة  تزيد عن 24  لفرتة ل  متو�سئ، وذلك 

�ساعة للم�سافر.

اأما يف الغ�سل من اجلنابة فيجب غ�سل القدمني على كل 
حال.
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صالتك



3
ال�ســـالة هي عمـــود الدين و�ســـلة العبد بربـــه وموله، 
ولذلك كانت اأعظـــم العبادات واأجلها �ســـاأًنا، وقد اأمر 
اهلل امل�ســـلم باملحافظة عليها يف كل اأحواله يف احل�سر 

وال�سفر وال�سحة واملر�ض.

فهر�س الف�صل 

منزلة ال�شالة وف�شلها
ف�شائل ال�شالة

ال�شلوات اخلم�س املفرو�شة واأوقاتها
مكان ال�شالة
�شفة ال�شالة
كيف اأ�شلي؟

اأركان ال�شالة وواجباتها
  مف�شدات ال�شالة

  مكروه�ت ال�شالة
ما هي ال�شلوات امل�شتحبة؟

�شالة اجلماعة
االأذان

�خل�شوع يف �ل�شالة
�شالة اجلمعة
�شالة امل�شافر
�شالة املري�س



الصالة

ومعنى ال�شالة يف الأ�سل: الدعاء  
وهي �سلة العبد بربه وخالقه، ت�ستمل 
واللتجاء  العبودية  معاين  اأ�سمى  على 
فيدعـــــوه  بـــــه،  وال�ستعانــــة  اهلل  اإىل 
ويناجيه ويذكره فت�سفو نف�سه ويتذكر 
يعي�ض  التي  الدنيا  وحقيقة  حقيقته 
ورحمته  موله  عظمة  وي�ست�سعر  فيها، 
ال�ســـالة  هـــذه  توجهـــه  وحينهـــا  به، 
والبعــــــد  اهلل  �ســـــرع  على  لال�ستقامة 
كما  والع�سيان،  والفح�ض  الظلم  عن 
ِن  عاَ ى  ْنهاَ تاَ ةاَ  الاَ ال�سَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال 

ر} )العنكبوت: 45(. امْلُْنكاَ اِء واَ ْح�ساَ اْلفاَ

< منزلة الصالة وفضلها

�ساأنًا،  واأجلها  البدنية  اأعظم العبادات  ال�شالة 
وتظهر  والل�سان،  والعقل  للقلب  �ساملة  عبادة  فهي 

اأهمية ال�سالة يف اأمور كثرية، منها:

للصالة أعلى المنازل:
1 فهي الركن الثاين من اأركان الإ�سالم،كما 
قال �سلى اهلل عليه و�سلم:"بني الإ�سالم على 
اإل اهلل واأن حممدًا  اإله  اأن ل  خم�ض: �سهادة 
م�شلم   ،8 ال�سالة...")البخ�ري  واإقام  اهلل،  ر�سول 
16(، وركن البناء هو الأ�سل الذي يعتمد عليه 

ول يقوم بدونه.

2 االأدلة ال�شرعية جعلت الفرق بني امل�سلمني 
والكفار اإقامة ال�سالة، كما قال النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "اإن بني الرجل وبني ال�سرك 
"العهد  والكفر ترك ال�سالة")م�شلم 82(.وقال: 
الذي بيننا وبينهم ال�سالة؛ فمن تركها فقد 

كفر")الرتمذي 2621، الن�ش�ئي 463(.

3 اهلل عــــــز وجـــل اأمر باملحافظة عليها يف 
وال�سلم،  واحل�سر،  ال�سفر،  الأحوال،يف  كل 
واحلرب، ويف حال ال�سحة واملر�ض، وتوؤدى 
اِفُظوا  بقدر ال�ستطاعة، كما قال تعاىل: {حاَ
عباده  وو�سف   ،)238 ات})البقرة:  لاَواَ ال�سَّ لاَى  عاَ
اِتِهْم  لاَواَ لاَى �ساَ ُهْم عاَ الَِّذيناَ  املوؤمنني بقوله: {واَ

} )املوؤمنون: 9(. اِفُظوناَ ُيحاَ
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يناجي  حيث  �ملوؤمن  حلظات  �ألذ  �ل�شالة     
و�لطماأنينــة  �لر�حـــة  فيجـــد  فيها,  ربه 

و�لأن�س باهلل عز وجل.
وهي �أعظم لذة للنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 
�ل�شالة"  يف  عيني  قرة  "وجعلت  قال:  كما 

)الن�ش�ئي 3940(.
بالل  ال�شالة  اإىل  الداعي  ملوؤذنه  يقول  وكان 
ر�شي اهلل عنه: "اأرحنا بها يا بالل" )اأبو داود 4985(.
وكان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإذا حزبه 
اأمر -اأي اأهمه- فزع اإىل ال�شالة )اأبو داود: 1319(.

فضائل الصالة:
ورد يف ف�سل ال�سالة الكثري من الأدلة من الكتاب 

وال�سنة ومن ذلك:

1 اأنها تكفر الذنوب, كما قال النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم: "ال�سلوات اخلم�ض واجلمعة اإىل اجلمعة 
ُتْغ�ضاَ الكبائر" )م�شلم 233، الرتمذي  كفارات ملا بينهن ما مل 

.)214

2 اأنها نور م�شيء للم�سلم يف حياته كلها تدعمه 
ةاَ  الاَ للخري وتبعده عن ال�سر، كما قال تعاىل: {اإِنَّ ال�سَّ
�سلى  وقال   ،)45 )العنكبوت:  ر}  امْلُْنكاَ واَ اِء  ْح�ساَ اْلفاَ ِن  عاَ ى  ْنهاَ تاَ

اهلل عليه و�سلم: "ال�سالة نور" )م�شلم 223(.

3 اأنها اأول ما يحا�شب عليه العبد يوم القيامة؛ 
ت ردت  ُردَّ واإن  العمل،  ُقبل �سائر  فاإن �سلحت وُقبلت 
و�سلم:"اأول  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  الأعمال،  بقية 
فاإن  ال�سالة،  القيامة  يوم  العبد  عليه  مايحا�سب 
�سلحت �سلح �سائر عمله واإن ف�سدت ف�سد �سائر عمله 

")املعجم االأو�شط للطرباين 1859(.

على من تجب الصالة ؟
غري  بالغ  عاقل  م�سلم  كل  على  ال�سالة  جتب 
احلائ�ض والنف�ساء فال ت�سلي فرتة حي�سها اأو نفا�سها 
ول تق�سي بعد طهرها وانق�ساء الدم )انظر �ض 76(.

 ويحكم بالبلوغ عند توفر اأحد العامات التالية:

بل�غ خم�ض ع�شرة �شنة

اإنبات ال�شعر اخل�شن يف القبل اأو الدبر

اإنزال املني يف املنام اأو اليقظة

اأن حتي�ض املراأة اأو حتمل

<  �أمر �هلل �شبحانه وتعاىل باملحافظة على �ل�شالة يف جميع 
�أحو�ل �لإن�شان حتى �أثناء �حلروب و�لكو�رث.

ك
الت

ص

81



وكفيها. وجهها  �إل  بدنها  جميع  تغطية  �ل�شالة  يف  �مل�شلمة  �ملر�أة  على  <  يجب 

< ما الشروط التي يلزم توفرها للصالة؟

1 الطهارة من احلدث والنجا�شة: وقد �سبق بيانها وتف�سيلها )�ض 71(.

2 �شرت العورة:
في�سرتط �سرت العورة بثوب ل يو�سح تفا�سيل الأع�ساء ب�سبب ق�سره اأو �سفافيته. 

والعورات ثالثة اأنواع:
املراأة: وعورة املراأة البالغة يف ال�سالة: جميع بدنها اإل وجهها وكفيها.

الطفل: الطفل ال�سغري عورته: ال�سوءتان فقط.
الرجل: عورة الرجل البالغ: من ال�سرة اإىل الركبة. 

�ْسِجد} )االأعراف:31(، و�سرت العورة هو اأقل قدر للزينة،  ُكْم ِعْنداَ ُكلِّ ماَ تاَ ماَ ُخُذوا ِزيناَ اآاَداَ ِني  ا باَ قال تعاىل:{ياَ
ومعنى كل م�سجد: اأي كل �سالة. 
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اَلَة َكاَنْت َعَلــى امْلُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا  {اإِنَّ ال�شَّ <  قــال تعاىل: 
َمْوُقوًتا}.

3 ا�شتقبال القبلة:
ْطراَ  �ساَ كاَ  ْجهاَ واَ لِّ  واَ فاَ ْجتاَ  راَ ْيُث خاَ ِمْن حاَ قال تعاىل:{واَ

اِم} )البقرة: 149(. راَ امْلاَ�ْسِجِد احْلاَ

بناها  التي  امل�سرفة  الكعبة  هي  امل�سلمني  وقبلة   •
اإليها  وحج  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  الأنبياء  اأبو 
اأحجار  اأنها  نعلم  ونحن  ال�سالم،  عليهم  الأنبياء 
ل ت�سر ول تنفع، ولكن اهلل تعاىل  اأمرنا بالتوجه 
اإىل  جميعًا  امل�سلمون  ليتوحد  ال�سالة  يف  اإليها 

جهة واحدة فنتعبد هلل بهذا التوجه.

كان  اإن  الكعبة  اإىل  التوجه  امل�سلم  على  الواجب   •
التوجه  فيكفيه  بعيدًا  كان  من  اأما  اأمامه،  يراها 
ل  التوجه  يف  الي�سري  والنحراف  مكة،  جهة  اإىل 
"ما  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:  ي�سر، كما قال 

بني امل�سرق واملغرب قبلة" )الرتمذي: 342(.

اأو غريه �سقط  فاإن عجـــز عن ا�ستقبالها ملــر�ض   •
الوجوب، كما ت�سقــــط جميـع الواجبــات بالعجـــز 
ْعُتْم}  ا�ْستاَطاَ ا  ماَ اهللاَ  ُقوا  اتَّ تعالـــى:{فاَ قال  عنها، 

)التغ�بن: 16(.

4 دخول وقت ال�شالة:
ال�سالة  ت�سح  ول  ال�سالة،  ل�سحة  �سرط  وهو 
كما  وقتها،  عن  تاأخريها  ويحرم  وقتها،  دخول  قبل 
اًبا  ِكتاَ امْلُوؤِْمِننياَ  لاَى  عاَ ْت  اناَ كاَ ةاَ  الاَ ال�سَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال 

ْوُقوًتا} )الن�ش�ء: 103(. ماَ

وينبغي �لتاأكيد يف دخول �لوقت على �أمور:

وقتها. اأول  يف  ال�سالة  اأداء  الأف�سل   •

تاأخريها  ويحرم  وقتها،  يف  ال�سالة  اأداء  يجب   •
لأي �سبب كان.

وجب  ن�سيان  اأو  نوم  ب�سبب  ال�سالة  فاتته  من   •
عليه املبادرة اإىل ق�سائها متى ما ذكرها.
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< الصلوات الخمس المفروضة وأوقاتها
اأوقاتًا  لها  الفرائ�ض عليه وجعل  واآكد  والليلة هي عمود دينه  اليوم  امل�سلم خم�ض �سلوات يف  فر�ض اهلل على 

ظاهرة كالتايل:

يف  النور  بداية  وهو  الفجر  طلوع  من  وقتها  ويبداأ  ركعتان،  وهي  الفجر:  �شالة 
الأفق، وينتهي ب�سروق ال�سم�ض.

�سار  اإذا  الظهر  وقت  خروج  من  وقتها  ويبداأ  ركعات،  اأربع  وهي  الع�شر:  �شالة 
ظل كل �سيء مثله، وينتهي بغروب ال�سم�ض، وينبغي للم�سلم تعجيل ال�سالة قبل اأن 

ت�سعف اأ�سعة ال�سم�ض وي�سفر لونها.

�شالة الع�شاء: وهي اأربع ركعات، ويبداأ وقتها من مغيب ال�سفق الأحمر، وينتهي 
مبنت�سف الليل، وميكن اأداوؤها عند ال�سطرار اإىل طلوع الفجر.

وينتهي عندما  ال�سم�ض،  زوال  وقتها من  ويبداأ  ركعات،  اأربع  وهي  الظهر:  �شالة 
ي�سري ظل كل �سيء م�ساويًا لطوله.

�شالة املغرب: وهي ثالث ركعات، ويبداأ وقتها من غروب ال�سم�ض واختفاء قر�سها 
يف الأفق، وينتهي مبغيب ال�سفق الأحمر الذي يظهر بعد الغروب.

ميكن للم�شلم االعتماد على التقوميات التي تو�شح اأوقات ال�شالة وال يلزمه النظر اإىل دخول 
ال�شالة  بنف�شه.
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< مكان الصالة

اأمر االإ�شالم باأداء ال�سالة مع اجلماعة، 
لتكون  امل�سجد؛  يف  ذلك  يكون  اأن  يف  ورغب 
اأوا�سر  فتزداد  للم�سلمني،  واجتماعًا  منتدى 
اأف�سل  ذلك  وجعل  بينهم،  واملحبة  الأخوة 
من �سالة الرجل لوحده بدرجات كثرية، كما 
الرجل  "�سالة  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
ب�سبع  الفذ  �سالة  عن  تف�سل  اجلماعة  يف 

وع�سرين درجة" )البخ�ري 619، م�شلم650، اأحمد 5921(.

ولكن ال�شالة ت�سح يف كل الأماكن، وهذا 
عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  بنا،  اهلل  رحمة  مكان.من  كل  يف  ت�شح  �ل�شالة  �أن  �لإ�شالم  �شماحة  <  من 

و�سلم: "وجعلت يل الأر�ض م�سجدًا وطهورا، فاأميا رجل من اأمتي اأدركته ال�سالة فلي�سل" )البخ�ري 328، م�شلم 521(.

ضوابط مكان الصالة:
الأر�ض  تكون  اأن  ال�سالة  ملكان  االإ�شالم  ا�شرتط 
اِهيماَ  اإِْبراَ اإِىلاَ  ا  ِهْدناَ عاَ {واَ تعاىل:  اهلل  يقول  طاهرة، 
ِع  كَّ الرُّ اِكِفنياَ واَ اْلعاَ اِئِفنياَ واَ ْيِتياَ ِللطَّ ا باَ راَ هِّ ْن طاَ اِعيلاَ اأاَ اإِ�ْسماَ واَ
ُجود} )البقرة: 125(.  والأ�سل هو الطهارة، والنجا�سة  ال�سُّ
طارئة، فما مل تعلم بوجود النجا�سة فاحكم بالطهارة، 
ول ي�ستحب اتخاذ �سجادة اأو قما�ض ل ي�سلي اإل عليه.

ينبغي  �لتي  �لأمور  من  عـــدد  وهنـاك 
مر�عاتها يف مكان �ل�شالة مثل:

كمن  �شاته،  مكان  يف  النا�ض  يوؤذي  ل  اأن   1
نُع  مُيْ وما  واملمرات  امل�سلوكة  الطرق  يف  ي�سلي 
والزحام  الإزعاج  ي�سبب  مما  فيه  الوقوف 
للنا�ض ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ينهى 
ول  �سرر  "ل  فيقول:  وال�سرر  الإيذاء  عن 

�سرار" )ابن م�جه 2340، اأحمد 2865(.

2 اأن ل يكون فيه ما ي�شغل امل�شلي، كالت�ساوير 
اأو الأ�سوات العالية واملو�سيقى.

لا�شتهزاء  العبادة  �ُض  ُيعرِّ املكان  يكون  ل  اأن   3
وال�شخرية، كمن ي�سلي يف مكان خممورين اأو 
متع�سبني ونحو ذلك، واهلل تبارك وتعاىل نهى 
عن �سب معبودات الكفار حتى ل يتعر�سوا ل�سب 
�ُسبُّوا  تاَ لاَ  {واَ تعاىل:  فقال  علم،  بغري  عدوًا  اهلل 
ْدًوا  عاَ اهللاَ  �ُسبُّوا  ياَ فاَ اهلِل  ُدوِن  ِمْن  ْدُعوناَ  ياَ الَِّذيناَ 

رْيِ ِعْلم} )االأنع�م: 108(. ِبغاَ

اهلل  ملع�شية  اأ�شالة  معداً  املكان  يكون  ل  اأن   4
ال�سالة  فيكره  الليلية  واملالهي  كاملراق�ض 

فيها.
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من خ�شائ�س هذه �لأمة 
ورحمة �هلل بها �أن جعل 
�ل�شالة �شحيحة يف �أي 

مكان من �لأر�س.

هل ت�شتطيع �أد�ء �ل�شالة يف �مل�شجد مع �جلماعة ؟

�إذ� مل يكن �ملكان جن�شًا فهل �ل�شالة فيه توؤذي �لنا�س لأنها طريقهم 
مثاًل؟

هل يف �ملكان ما ي�شغلك عن �ل�شالة كال�شور و�لأ�شو�ت �لعالية ؟

اإذا مل ت�شتطع اأداءها يف امل�شجد فهل املكان االآخر جن�س؟

يتاأكد على �لرجل �أد�ء �ل�شالة مع �جلماعة وهو 
من �أعظم �لأعمال و�أحبها �إىل �هلل ويجوز ذلك 

للن�شاء.

يحرم �إيذ�ء �لنا�س و�لت�شييق عليهم حتى باأد�ء 
�ل�شالة وعليك �ختيار مكان �آخر.

ينبغي �لبعد عن كل ما ي�شغل �مل�شلي ويلهيه عن 
�شالته.

حترم �ل�شالة يف �ملكان �لنج�س و�هلل �أمرنا بالطهارة 
لل�شالة.

نعم

نعم

نعم

نعم
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< مكان الصالة
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< صفة الصالة

1 النية: 
اأن  مبعنى  ال�سالة،  ل�سحة  �شرط  النية 
يق�سد بقلبه التعبد هلل بال�سالة وهو يعلم اأنها 
�سالة املغرب مثاًل اأو الع�ساء، ول ي�سرع التلفظ 
هو  والذهني  القلبي  الق�سد  بل  النية  بهذه 
يرد عن  لأنه مل  بذلك خطاأ  والتلفظ  املطلوب، 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ول �سحابته الكرام.

ويقول: )اهلل  ال�سالة  اإىل  واقفًا  يقوم   2
اأو  منكبيه  قدر  اإىل  يديه  ويرفع  اأكرب( 

اأعلى جاعاًل بطن اليد جهة القبلة.

ول ي�سح التكبري اإل بهذا اللفظ )اهلل اأكرب( 
من  اأكرب  فاهلل  هلل،  والتمجيد  التعظيم  ومعناه 
من  فيها  ما  بكل  الدنيا  من  اأكرب  �سواه،  ما  كل 
جانبًا  املتاع  ذلك  كل  فلرنِم  وملذات،  �سهوات 
ال�سالة  يف  املتعال  الكبري  اهلل  على  ونقبل 

بقلوبنا وعقولنا خا�سعني.

على  الي�سرى  على  اليمنى  يده  التكبري  بعد  ي�شع   3
�سدره ويفعل ذلك دائمًا يف قيامه.

4 يقـــــول دعــــاء ال�ستفتــــــاح 
ا�ستحبابًا:)�شبحانك اللهم 

وبحمدك, وتبارك ا�شمك, وتعاىل 
جدك, ول اإله غريك(.

باهلل  )اأع������وذ  يقـــــول   5
الرجيم(  ال�شيطان  من 

ال�ستعاذة،  هي  وهذه 
واأعت�ســـــم  األتجئ  ومعناها: 

باهلل من �ســــــر ال�سيطان.
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ومعنى  الرحيم(،  الرحمن  اهلل  )ب�شم  يقول   6
الب�سملة: اأبتدئ م�ستعينًا متربكًا با�سم اهلل.

7 يقراأ �سورة الفاحتة، والفاحتة اأعظم �سورة يف 
كتاب اهلل.

ْد  قاَ لاَ وقد امنت اهلل على ر�سوله باإنزالها فقال:{واَ  •
} )احلجر:  ِظيماَ اْلُقْراآاَناَ اْلعاَ ايِن واَ ْبًعا ِمناَ امْلاَثاَ اكاَ �ساَ ْيناَ اآاَتاَ
بذلك  و�سميت  الفاحتة،  هي  املثاين  وال�سبع   .)87

لأنها �سبع اآيات.

يف  ركن  قراءتها  لأن  تعلمها  امل�سلم  على  يجب   •
ماأمومًا يف �سالة  اأو  ال�سالة ملن ي�سلي منفردًا 

ل يجهر الإمام فيها بالقراءة.

ماذا يفعل من لم يحفظ
الفاتحة وأذكار الصالة؟

من اأ�سلم حديثًا ومل يحفظ الفاحتة واأذكار ال�سالة 
فاإن عليه الآتي:

عليه اأن يجتهد يف حفظ الأذكار الواجبة يف ال�سالة   •
فهي ل ت�سح اإل باللغة العربية وهي :

و�سمع  العظيم،  ربي  و�سبحان  والتكبري،  الفاحتة 
اهلل ملن حمده، ربنا لك احلمد، و�سبحان ربي الأعلى، 
ال�سالم  النبي،  على  وال�سالة  الت�سهد  اغفريل،  ربي 

عليكم ورحمة اهلل.
احلفظ  يتم  اأن  قبل  �سلواته  يف  امل�سلم  على  يجب   •
والتكبري  والتحميد  الت�سبيح  من  يعرفه  ما  يكرر  اأن 
اأثناء  يحفظها  التي  الآية  يعيد  اأو  ال�سالة  اأثناء  يف 
ْعُتْم}  ا�ْستاَطاَ ا  ماَ اَ  ّ اهللاَ ُقوا  اتاَّ {فاَ تعاىل:  قال  كما  القيام 

)التغ�بن: 16(.

التام على ال�سالة  الفرتة احلر�ض  ينبغي له يف هذه   •
مع اجلماعة لي�سبط �سالته ولأن الإمام يتحمل قدرًا 

من تق�سري املاأموم.

8 ي�سرع له بعد قراءة الفاحتة اأو ال�ستماع اإليها يف 
اأن يقول:)اآمني(، ومعناها: اللهم  قراءة الإمام 

ا�ستجب.

�سورة  الأُوليني  الركعتني  يف  الفاحتة  بعد  يقراأ   9
الثالثة  الركعة  اأما  �سورة،  من  اآيات  اأو  اأخرى 

والرابعة فيقت�سر فيها على الفاحتة.

وقراءة الفاحتة وما بعدها تكون جهرًا يف �سالة   •
والع�ساء،  املغرب  من  الأوليني  والركعتني  الفجر 

وتكون �سرًا يف الظهر والع�سر.

�سرًا. فتقال  ال�سالة  اأذكار  بقية  اأما   •
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ومعنى �شورة الفاحتة كالتايل:
اأُثني على اهلل بجميع  اْلَعامَلنَِي}:  َربِّ   ِ هلِلَّ ْمُد  {احْلَ
املحبة  مع  والباطنة  الظاهرة  ونعمه  واأفعاله  �سفاته 
والتعظيم له، والرب هو اخلالق املالك املت�سرف املنعم، 
والعاملني هو كل ما �سوى اهلل عز وجل من عوامل الإن�ض 

واجلن واملالئكة واحليوانات وغري ذلك.

اهلل،  اأ�سماء  من  ِحيِم}:ا�سمان  الرَّ ْحَمِن  {الرَّ
كل  و�سعت  التي  العامة  الرحمة  ذي  مبعنى  فالرحمن 
�سيء، والرحيم املت�سف ب�سفة الرحمة التي ت�سل اإىل 

عباده املوؤمنني.

يِن}: اأي املالك املت�سرف يف يوم  {َماِلِك َيْوِم الدِّ
باليوم  للم�سلم  تذكري  ذلك  ويف  واحل�ساب،  اجلزاء 

الآخر وحث له على العمل ال�سالح.

نخ�سك  نحن  َن�ْشَتِعنُي}:  اَك  َواإِيَّ َنْعُبُد  اَك  {اإِيَّ
وحدك ياربنا بالعبادة، ل ن�سرك معك غريك يف اأي نوع 
جميع  يف  وحدك  منك  العون  ونطلب  العبادة،  اأنواع  من 

اأمورنا، فالأمر كله بيدك ل ميلك اأحد منه مثقال ذرة.

واأر�سدنا  دلنا  امْلُ�ْشَتِقيَم}:  َراَط  ال�شِّ {اهِدَنا 
نلقاك،  عليه حتى  وثبتنا  امل�ستقيم  الطريق  اإىل  ووفقنا 
املو�سل  الوا�سح  الإ�سالم  دين  هو  امل�ستقيم  وال�سراط 
الأنبياء  عليه خات  دل  والذي  وجنته،  ر�سوان اهلل  اإىل 
اإىل  �سبيل  ول  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  واملر�سلني 

�سعادة العبد اإل بال�ستقامة عليه.

طريق  اأي  َعَلْيِهْم}:  اأَْنَعْمَت  الَِّذيَن  َراَط  {�شِ
النبيني  من  وال�ستقامة  بالهداية  عليهم  اأنعمت  من 

وال�ساحلني الذي عرفوا احلق واتبعوه.

اأي  الِّنَي}:  ال�شَّ َواَل  َعَلْيِهْم  وِب  امْلَْغ�شُ {َغرْيِ 
و�سخطت؛  عليهم  اأبعدنا وجننا من طريق من غ�سبت 
لأنهم عرفوا احلق ومل يعملوا به وهم اليهود ومن على 
مل  الذين  وهم  ال�سالني  طريق  عن  واأبعدنا  �ساكلتهم، 
يهتدوا اإىل احلق جلهلهم وهم الن�سارى ومن �سابههم.
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10 ثّم يكرب للركوع رافعًا يديه اإىل منكبيه اأو اأعلى جاعاًل بطن 
التكبرية  يف  فعل  كما  القبلة  جهة  كفيه 

الأوىل.

11 يركع باأن يحني ظهره جهة القبلة، 
وي�سع  م�ستويًا،  وراأ�سه  ظهره  ويكون 

)�شبحان  ويقول:  ركبتيه،  على  يديه 
ربي العظيم( وي�ستحب تكرار الت�سبيح ثالثًا، 

تعظيم  مو�سع  والركوع  فقط،  واحدة  مرة  والواجب 
وتجيد هلل تعاىل.

)�شبحان ربي العظيم(: اأي اأنزه اهلل العظيم واأقد�سه عن  • معنى 
النقائ�ض، اأقولها واأنا راكع منحن خا�سع هلل عز وجل.

12 يرتفع من الركوع اإىل و�سع القيام وهو رافٌع يديه حذو منكبيه 
القبلة كما �سبق قائال: )�شمع اهلل ملن حمده(  اإىل جهة  وبطونهما 
احلم����د(،  ولك  )ربن���ا  اجلميــــــع:  يقول  ثم  منفردًا  اأو  اإماما  كان  اإن 
وي�ستحـــب له اأن يزيـــد فيقــــول بعدها: )...حمداً كثرياً طيباً مباركاً فيه, 

ملَء ال�شماء وملء الأر�ض وملء ما �شئت من �شيء بعد(.
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على  و�ساجدًا  مكربًا  الأر�ض  على  ذلك  بعد  يخر   13
الأنف،  مع  اجلبهة  وهي  ال�سبعة،  اأع�سائه 

واليدان، والركبتان، والقدمان، وي�ستحب 
اجلنبني،  عن  اليدين  يباعد  اأن  له 

الفخذين،  عن  البطن  ويباعد 
الرجلني  عن  الفخذين  ويباعد 

عن  �ساعديه  ويرفع  �سجوده،  يف 
الأر�ض.

14 ويقول يف �سجوده: )�شبحان ربي الأعلى( مرة واحدة على الوجوب، وي�ستحب تكرارها ثالثًا.
اأراد من خريي  اأعظم مواطن الدعاء هلل عز وجل فيدعو الإن�سان فيه بعد الذكر الواجب مبا  وال�سجود من 

الدنيا والآخرة، قال �سلى اهلل عليه و�سلم:"اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد فاأكروا الدعاء" )م�شلم 482(.

�ض اهلل الأعلى يف عظمته وقدره والأعلى فوق �سماواته عن جميع النقائ�ض  • معنى )�شبحان ربي الأعلى(: اأُقدِّ
والعيوب، وفيها تنبيه لل�ساجد املال�سق لالأر�ض خ�سوعًا وذًل، ليتذكر الفارق بينه وبني خالقه الأعلى فيخبت 

لربه ويخ�سع ملوله.

15 ثّم يقول: )اهلل اأكرب(، ويجل�ض بني ال�سجدتني، وي�ستحب له اأن يجل�ض على 
رجله الي�سرى وين�سب اليمنى، وي�سع يديه على مقدمة فخذيه مما يلي 

الركبتني. 

يف  اإل  اجللو�ض،  يف  الطريقة  هذه  فيها  ي�ستحب  ال�سالة  جل�سات  وجميع   •
الت�سهد الأخري في�ستحب له اأن ين�سب اليمنى كذلك ولكنه يخرج الي�سرى من 

حتتها ومقعدته على الأر�ض.

اأو  الأول  للت�سهد  املذكورة  بالطريقة  ال�سالة  يف  اجللو�ض  ي�ستطع  مل  • من 
و�سعية  باأقرب  فيجل�ض  عليها،  يعتد  مل  لأنه  اأو  ركبتيه  يف  لأمل  الثاين، 

لها بحيث يرتاح يف جلو�سه.

وارحمني  يل  اغفر  )ربي  ال�سجدتني:  بني  جلو�سه  يف  يقول   16
واهدين وارزقني واجربين وعافني(.

17  ثّم ي�سجد مرة ثانية ك�سجوده الأول.
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ثم ينه�ض من ال�سجود الثاين اإىل و�سع القيام قائاًل )اهلل اأكرب(.  18

وي�سلي الركعة الثانية كالأوىل تامًا.  19

والطيبات,  وال�شل�ات  هلل  )التحيات  ويقول:  الأول  للت�سهد  يجل�ض  الثانية  الركعة  يف  الثاين  �سجوده  بعد   20
ال�شالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته, ال�شالم علينا وعلى عباد اهلل ال�شاحلن, اأ�شهد اأن ل اإله 

اإل اهلل, واأ�شهد اأن حممدا عبده ور�ش�له(.

اأنه  اإل  ركعات،  اأربع  اأو  ثالث  ال�سالة  كانت  اإن  �سالته  لبقية  يقوم  ثّم   21
يقت�سر يف قراءته يف الركعة الثالثة والرابعة على الفاحتة فقط.

كما  الأخري  بالت�سهد  ياأتي  فاإنه  كالفجر  ركعتني  ال�سالة  كانت  اإن  اأما   •
�سياأتي.

للت�سهد  يجل�ض  الثاين  ال�سجود  بعد  الأخرية  الركعة  يف  ثّم   22
الأخري، و�سفته كالت�سهد الأول مع زيادة ال�سالة على النبي 
حممد  اآل  وعلى  حممد  على  �شل  )اللهم  التالية:  بال�سفة 

كما �شليت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد, 
اإبراهيم  باركت على  اآل حممد كما  وبارك على حممد وعلى 

وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد(.

)اأعوذ باهلل من عذاب جهنم,  ذلك:  بعد  يقول  اأن  له  وي�ستحب   •
امل�شيح  فتنة  ومن  واملمات,  املحيا  فتنة  ومن  القرب,  ومن عذاب 

الدجال( واأن يدعو مبا اأحب.
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23    ثّم يلتفت اإىل جهة اليمني قائاًل: )ال�شام عليكم ورحمة اهلل( ثم اإىل جهة ال�سمال مثلها.

التكبيـــر  "حترميهـــا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قــــال  كما  �سالتــــه  من  انتهــــى  قد  امل�سلم  يكون  •  وبالت�سليم 
وحتليلها الت�سليم")اأبو داود: 61 ، الرتمذي: 3( اأي اأن ال�سالة يدخل فيها بالتكبرية الأوىل ويخرج منها بالت�سليم. 

24 ي�ستحب للم�سلم بعد ال�سالم من �سالة الفري�سة اأن يقول:

1. )اأ�شتغفر اهلل( ثالث مرات.

2. ويقول: )اللهم اأنت ال�شام ومنك ال�شام تباركت يا ذا اجلال والإكرام(، )اللهم ل مانع ملا اأعطيت ول 
معطي ملا منعت ول ينفع ذا اجلد منك اجلد(.

3. ثم يقول )�شبحان اهلل( يكررها 33 مرة و)احلمد هلل( 33 مرة و )اهلل اأكرب( 33 مرة ويكمل املائة بقول: )ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له, له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير(.
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1

3

2

)اهلل  ويقول  واقفً�  يقوم 
اأكرب( وهو رافع يديه اإىل 

م� بني منكبيه واأذنيه.

يكرب رافعً� يديه ثم يحني 
وي�شع  القبلة  جهة  ظهره 
ويقول  ركبتيه  على  يديه 
العظيم(  ربي  )�شبحان 

ثالثً�.

على  اليمنى  يده  ي�سع 
الي�سرى على �سدره ويقراأ 
�سورة الفاحتة ويقراأ معها 
اإن  القراآن  من  تي�سر  ما 
اأو  الأوىل  الركعة  يف  كان 

الثانية.

< كيف أصلي؟ )القيام � الركوع � السجود(
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4

6

5

وهو  ق�ئمً�  وينت�شب  الركوع  من  يرفع 
اإن  ويقول  التكبري  هيئة  على  يديه  رافع 
ملن  اهلل  )�شمع  منفردًا  اأو  اإم�مً�  ك�ن 
بعد ذلك )ربنا  ويقول اجلميع  حمده( 

ولك احلمد(.

ن��شبً�  ال�شجدتني  بني  يجل�ص 
على  ج�ل�شً�  اليمنى  رجله 
على  يديه  وا�شعً�  الي�شرى 
)رب  ويقول:  فخذيه  مقدمة 
اغفريل وارحمني( ثم ي�شجد 

مرة اأخرى كم� فعل �ش�بقً�.

يهوي لل�شجود مكربًا بدون 
على  وي�شجد  يديه  رفع 
اجلبهة  ال�شبعة:  اأع�ش�ئه 
واالأنف، اليدان، الركبت�ن، 
الرجالن، ويقول: )�شبحان 

ربي الأعلى( ثالثً�.
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7
ويقوم  ال�سجود  من  يرفع 
ويفعـــل  الثانيـــــة  للركعــــة 
الركعـــة  يف  فعله  ما  فيها 
القيـــام  من  تامًا  الأوىل 
والرفع  والركوع  والقراءة 

منه وال�سجود.

8

9

الث�نية  الركعة  الث�ين من  ال�شجود  ي�شجد  اأن  بعد 
ال�شجدتني  بني  كجلو�شه  االأول  للت�شهد  يجل�ص 
والطيبات  وال�شلوات  هلل  )التحيات  ويقول: 
وبركاته  اهلل  ورحمة  النبي  اأيها  عليك  ال�شام 
اأ�شهد  ال�شاحلن  ال�شام علينا وعلى عباد اهلل 
عبده  حممداً  اأن  واأ�شهد  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن 

ور�شوله(. 

اإن كانت ال�سالة ثالث ركعات اأو اأربع ركعات 
قام للركعة الثالثة ويفعل فيها فعله يف الركعة 
بعد  �سورة  يقراأ  ل  ولكنه  والثانية  الأوىل 

الفاحتة، وبقية الأفعال والأقوال كما �سبق.

< كيف أصلي؟ )الركعة الثانية � التشهد � السالم(
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10

11

ويقول  ال�سجود  بعد  يجل�ض  الأخرية  الركعة  يف 
اهلل  �سلى  النبي  على  ال�سالة  ثم  الأول  الت�سهد 
و�سلم و�سفتها: )اللهم �شلي على حممد  عليه 
وعلى اآل حممد كما �شليت على اإبراهيم وعلى 
على  وبارك  جميد,  حميد  اإنك  اإبراهيم  اآل 
حممد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم 

وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد(.

ثم ي�شلم ب�أن يلتفت اإىل جهة اليمني 
ق�ئاًل: )ال�شام عليكم ورحمة اهلل( 
ثم اإىل جهة الي�ش�ر ق�ئاًل: )ال�شام 

عليكم ورحمة اهلل(.
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< أركان الصالة وواجباتها
اأركان ال�شالة: هي اأجزاء ال�سالة الرئي�سة التي تبطل ال�سالة برتكها عمدًا اأو �سهوًا.

وهي كالتايل:

بني  اجللو�ض  ال�سجود،  منه،  الرفع  الركوع،  املاأموم،  لغري  الفاحتة  قراءة  القدرة،  مع  القيام  الإحرام،  تكبرية 
ال�سجدتني، الت�سهد الأخري واجللو�ض له ، الطماأنينة، ال�سالم.

واجبات ال�شالة: وهي الأجزاء الواجبة يف ال�سالة والتي تبطل ال�سالة برتكها عمدًا، ولكنه اإن ن�سيها اأو 
غفل عنها في�سرع له ما يكمل ذلك النق�ض ب�سجود ال�سهو، كما �سياأتي.

وو�جبات �ل�شالة كالتايل:
جميع التكبريات غري تكبرية الإحرام، قول �سبحان ربي العظيم مرة واحدة، قول �سمع اهلل ملن حمده للمنفرد 
والإمام، قول ربنا ولك احلمد للجميع، قول �سبحان ربي الأعلى مرة يف ال�سجود،قول رب اغفر يل مرة يف اجللو�ض 

بني ال�سجدتني، الت�سهد الأول. فهذه الواجبات ت�سقط بال�سهو، ويجربها �سجود ال�سهو.

�شنن ال�شالة: كل ما لي�ض من اأركان ال�سالة وواجباتها من اأقوال واأفعال فهو �سنة مكملة لل�سالة ينبغي 
املحافظة عليها، ولكن ال�سالة ل تبطل برتكها.

سجود السهو:
وه� �شجدتان �شرعها اهلل جلرب النق�ض واخللل يف ال�شالة.

متى ي�شرع؟
ي�سرع �سجود ال�سهو يف احلالت التالية:

1 اإذا زاد الإن�سان يف ال�سالة ركوعا اأو �سجودا اأو قياما اأو قعودا ب�سبب الن�سيان واخلطاأ في�سجد لل�سهو.

2 اإذا نق�ض �سيئا من الأركان فعليه اأن ياأتي بالركن الناق�ض وي�سجد لل�سهو يف اآخر �سالته.

3 اإذا ترك واجبًا من واجبات ال�سالة كالت�سهد الأول �سهوًا ون�سيانًا فاإنه ي�سجد لل�سهو.

4 اإذا�سك يف عدد الركعات فاإنه يبني على اليقني وهو الأقل وي�سجد لل�سهو.
�شفة ال�شجود: ي�سجد �سجدتني يجل�ض بينهما كما يف ال�سجود واجللو�ض بني ال�سجدتني يف ال�سالة.

وقت ال�شجود: ل�سجود ال�سهو وقتان له اأن يفعله يف اأيهما �ساء:
ي�سلم. ثم  ي�سجد  الأخري  الت�سهد  وبعد  ال�سالم  قبل   •

اأخرى. مرة  ي�سلم  ثم  ال�سهو  �سجدتي  ي�سجد  ال�سالة  من  ي�سلم  اأن  بعد   •
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مفسدات الصالة:
1 تبطل ال�سالة برتك ركن اأو �سرط 

وهو يقدر عليه عمدا اأو �سهوا.

واجبات  من  واجب  برتك  تبطل   2
ال�سالة عمدا.

3 تبطل ال�سالة بالكالم عمدا.
وهـــــي  بالقهقهـــــة  ال�سالة  تبطل   4

ال�سحك ب�سوت.

كثرية  كانت  اإذا  باحلركة  تبطل   5
متوالية لغري �سرورة.

مكروهات الصالة:
وهي الأعمال التي تنق�ض من اأجر ال�سالة وتذهب 

خ�سوعها وهيبتها وهي كالتايل:

النبي  لأن  ال�ش�����������الة؛  يف  اللتف�����ات  يك������ره   1
اللتفات  عن  �ُسئل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
يختل�سه  اختال�ض  فقال:"هو  ال�سالة؟  يف 

ال�سيطان من �سالة العبد" )البخ�ري 718(.

2 يك����������ره العبث بالي���������د والوج�������ه, وو�سع اليد 
على اخلا�سرة، وت�سبيك اأ�سابعه وفرقعتها.

اأن يدخل ال�شاة وقلبه م�شتغل عنها  يكره   3
كما  للطعام،  حاجته  اأو  للحمام  بحاجته 
"ل �سالة  و�سلم:  عليه  �سلى اهلل  النبي  قال 
الأخبثان"  يدافعه  وهو  ول  طعام،  بح�سرة 

)م�شلم560(.

< ترتفــع درجــة �مل�شلــي ويزيد �أجره بقــدر خ�شوعه هلل 
وبعده عن �مل�شغالت يف �ل�شالة.

< يكره العبث بالوجه اأو اليد اأثناء ال�شالة.
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< ماهي الصلوات المستحبة؟

يوم  كل  امل�سلم يف  يجب على 
وليلة خم�ض �سلوات فقط.

ومع ذلك فال�سرع يحث امل�سلم 
�سلوات  ي�سلـــي  اأن  على  اأي�سًا 
اهلل  ملحبة  �سبب  فهي  م�ستحبة 
للعبــد، وُتكمل ما نقـــــ�ض مـــــن 

الفرائ�ض.

والنوافل كثرية واأهمها:
1 ال�شنن الرواتب: و�سميت بذلك لأنها تكون 
مالزمة للفرائ�ض مقارنة لها، ولأن امل�سلم ل 

يدعها.

وقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما من عبد م�سلم 
غري  تطوعا  ركعة  ع�سرة  ثنتي  يوم  كل  هلل  ي�سلي 

فري�سة اإل بنى اهلل له بيتا يف اجلنة" )م�شلم 728(.

 وهي كالتايل:

ركعتان قبل �شاة الفجر1

اأربع ركعات قبل �شاة الظهر ي�شلم بعد 2
كل ركعتن, ثم ركعتان بعد �شاة الظهر

ركعتان بعد �شاة املغرب3
ركعتان بعد �شاة الع�شاء4

 

ركعاتها  عدد  لأن  بذلك  و�سميت  الوت������ر:   2
فردي وهي من اأف�سل النوافل، قال �سلى اهلل 
القراآن" )الرتمذي  اأهل  يا  "اأوتروا  و�سلم:  عليه 

453، ابن م�جه 1170(.

ي�سليها  اأن  وللم�سلم  الليل،  اآخر  وقتها يف  واأف�سل 
يف اأي وقت من بعد �سالة الع�ساء وحتى طلوع الفجر.

واحدة،  ركعة  فاأقلها  له،  حد  ل  ركعاتها  عدد 
�ساء،  ما  يزيد  اأن  له  ركعات، وميكن  ثالث  والأف�سل 
اأحد  ي�سليها  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وكان 

ع�سر ركعة.

ثنائية  اأن تكون بركعات  النافلة  والأ�سل يف �سالة 
في�سلي ركعتني ثم ي�سلم وهكذا، و�سالة الوتر كذلك 
واحدة  ركعة  ي�سلي  يختم �سالته  اأن  اأراد  اإذا  ولكنه 
يف النهاية، ي�سرع له فيها بعد رفعه من الركوع وقبل 
ال�سجود: اأن ياأتي بالذكر الوارد ثم يرفع يديه ويدعو 

اهلل تعاىل مبا اأراد وهو ما ي�سمى بدعاء القنوت.

للعبد. اهلل  ملحبة  �شبب  <  النوافل 
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أوقات النهي عن صالة التطوع:
كل الأوقات يجوز للم�سلم اأن ي�سلي فيها �سالة النافلة مطلقًا اإل اأوقات النهي التي نهى الإ�سالم عن ال�سالة 
كتحية  �سبب  لها  التي  النوافل  اأو  الفائتة  الفرائ�ض  ق�ساء  اإل  فيها  ي�سلي  الكفار فال  لعبادات  وقت  لأنها  فيها؛ 

امل�سجد، وهذا يف ال�سالة وحدها اأما ذكر اهلل تعاىل ودعاوؤه ففي كل وقت وحني.

واأوقات النهي كالتايل:

اأن ت�شرق ال�شم�ص وترتفع يف ال�شم�ء ارتف�عً� ي�شريًا حمددًا يف 1 من بعد �شالة الفجر اإىل 
ال�شرع بقدر رمح، ويف البالد املعتدلة يح�شل هذا االرتف�ع بعد ال�شروق ب� 20 دقيقة تقريبً�.

اإذا تعامدت ال�سم�ض يف ال�سماء اإىل اأن تزول، وهو زمن ي�سري ي�سبق دخول وقت الظهر.2

من بعد �سالة الع�سر حتى تغرب ال�سم�ض.3

ال�شم�س. تغرب  حتى  الع�شر  �شالة  بعد  من  النافلة  �شالة  <  حترم 

ك
الت

ص

101



< صالة الجماعة

لل�سلوات  باجلماعة  الرجال  اهلل  اأمر 
اخلم�ض، وقد ورد يف ف�سلها الأجر العظيم، 
"�سالة  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وقال 
ب�سبع  الفذ  �سالة  من  اأف�سل  اجلماعة 

وع�سرين درجة" )البخ�ري 619، م�شلم650(.

كانت  وكلما  وماأموم،  اإمام  واأقلها: 
اجلماعة اأكر فهو اأحب اإىل اهلل.

معنى االئتمام:
ه باإمامه،  اأن يربط امل�سلي املاأموُم �سالتاَ
اإىل  وي�ستمع  و�سجوده  ركوعه  يف  فيتابعه 
اأو يخالفه يف �سيء من  قراءته، ول ي�سبقه 

ذلك بل يفعل الفعل بعد اإمامه مبا�سرة.

جعل  "اإمنا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
ول  فكربوا  كرب  فاإذا  به،  ليوؤت  الإمام 
ول  فاركعوا،  ركع  واإذا  يكرب،  حتى  تكربوا 
تركعوا حتى يركع، واإذا قال: �سمع اهلل ملن 
حمده فقولوا: ربنا ولك احلمد. واإذا �سجد 
 " ي�سجد..  حتى  ت�سجدوا  ول  فا�سجدوا 

)البخ�ري 701، م�شلم 414، اأبو داود 603(.

من يقدم لإلمامة؟
اهلل  لكتــــــــــاب  الأحفــظ  لالإمامـــــة  ويقــــدم 
عليه  اهلل  �سلى  قـــــال  كما  فالأوىل،  الأولــــى  ثــــم 
و�سلم:"يــــوؤم القوم اأقروؤهم لكتاب اهلل، فاإن كانوا يف 

القراءة �سواء فاأعلمهم بال�سنة.. " )م�شلم 673(.

أين يقف اإلمام والمأمومون؟
املاأمومون  يرتا�ض  واأن  الإمام،  يتقدم  اأن  ينبغي 
كان  واإن  فالأول،  الأول  ال�سف  ويكملوا  خلفه،  �سفًا 

املاأموم واحدًا وقف عن ميني الإمام.
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كيف يتم ما فاته مع اإلمام؟
من دخل مع الإمام بعد اأن فاته �سيء من ال�سالة 
فاإنه يدخل معه حتى ي�سلم الإمام ثم يتم ما بقي من 

�سالته.

وما  �سالته،  اأول  الإمام  مع  اأدركه  ما  ويح�سب 
يفعله بعد ذلك اآخر �سالته.

بماذا تدرك الركعة؟
نح�سب ال�سالة بعدد الركعات، ومن اأدرك الركوع 
مع الإمام فقد اأدرك الركعة كاملة، ومن فاته الركوع 
واأقوال  اأفعال  من  بقي  ما  ولكن  الإمام،  مع  فيدخل 

تلك الركعة التي فاتته ل حت�سب من ركعاته.

الركعة  الفجر  الإمام يف �سالة  اأدرك مع  من 
ليتم  يقوم  اأن  الإمام  �سالم  بعد  فيلزمه  الثانية 
الركعة الباقية عليه ول ي�سلم حتى ينتهي منها؛ 
لأن �سالة الفجر ركعتان وهو مل يدرك اإل واحدة.

الأخري  الت�سهد  يف  وهو  الإمام  اأدرك  من 
اأن  الإمام  �سالم  بعد  فيلزمه  املغرب  �سالة  يف 
الإمام  اأدرك  ي�سلي ثالث ركعات كامالت؛ لأنه 
باإدراك  الركعة  تدرك  واإمنا  الأخري  الت�سهد  يف 

الركوع مع الإمام.

الثالثة  اأدرك الإمام وهو يف ركوع الركعة  من 
الإمام  مع  ركعتني  اأدرك  فقد  الظهر  �سالة  من 
الركعتان  للماأموم  بالن�سبة  )وهي 
�سلم  فاإذا  الظهر(  من  الأوليان 
بقي  ما  ويتم  يقوم  اأن  فعليه  الإمام 
الثالثة  الركعتان  هنا  وهي  عليه، 

والرابعة؛ لأن الظهر �سالة رباعية.

اأمثلة االإمتام ملن فاته 
اأول ال�شالة مع االإمام 

�أدركه. جزء  �أي  يف  �لإمام  مع  يدخل  �أن  �ملاأموم  <  على 
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< األذان

ينادي  تبعثون رجاًل  اأول  بن اخلطاب:  فقال عمر  اليهود،  قرن  مثل  قرنًا  بل 
بال�سالة، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "يا بالل قم فناد بال�سالة" 

)البخ�ري 579، م�شلم 377(.

االأذان:

1 اهلل اأكرب،اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

2 اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل.

3 اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل، اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل. 

4 حي على ال�سالة، حي على ال�سالة.

5 حي على الفالح، حي على الفالح.

6 اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

7 ل اإله اإل اهلل.

اأجــلِّ  مــن  االأذان   >
االأعمــال عنــد اهلل 

تعاىل.

بوقت  لإعالمهم  الإقامة  و�سرع  وقتها  بدخول  واإعالمهم  لل�سالة  النا�ض  لنداء  الأذان  للم�سلمني  اهلل  �شرع 
ال�سروع يف ال�سالة وبدايتها. وقد كان امل�سلمون يجتمعون فيتحينون ال�سالة ولي�ض ينادي بها اأحد، فتكلموا يوًما 

يف ذلك، فقال بع�سهم: اتخذوا ناقو�سًا مثل ناقو�ض الن�سارى، وقال بع�سهم: 

صفة األذان واإلقامة:
دون  اجلماعة  على  والإقامة  الأذان  يجب   •
الفرد الواحد، واإذا تركوهما عمدًا �سحت 

�سالتهم مع الإثم.

اإلقاء الأذان ب�سوت جهوري ح�سن  وي�سرع   •
حتى ي�سمع النا�ض فياأتون لل�سالة.

�سفات  عدة  والإقامة  لالأذان  ورد  وقد   •
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  ثابتة 

اأ�سهرها ما يلي:
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االإقامة:

1 اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

2 اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل.

3 اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل.

4 حي على ال�سالة.

5 حي على الفالح.

6 قد قامت ال�سالة، قد قامت ال�سالة.

7 اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

8 ل اإله اإل اهلل.

الترديد خلف المؤذن:
خلف  يردد  اأن  الأذان  �سمع  ملن  وي�ستحب 
املوؤذن فيقول مثل مايقول املوؤذن تامًا، اإل اإذا 
قال املوؤذن حي على ال�سالة اأو حي على الفالح 

فيقول: )ل حول ول قوة اإل باهلل(.

ترديده  بعد  الأذان  ا�ستمع  من  يقول  ثم 
وال�شالة  التامة  الدع�ة  هذه  رب  )اللهم 
القائمة اآت حممداً ال��شيلة والف�شيلة وابعثه 

املقام املحم�د الذي وعدته(.
اإىل  امل�شلم بكل خطوة يخطوها  �شبحانه وتعاىل  <  ُيثيــب اهلل 

امل�شجد.
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< الخشوع في الصالة
اخل�شوع يف ال�سالة هو حقيقة 
ال�سالة وجوهرها، ومعناه ح�سور 
ال�سالة  يف  اهلل  يدي  بني  قلبي 
باخل�سوع والذل م�ست�سعرًا ملا اأقول 

من الآيات والأدعية والأذكار.

وهو من اأف�شل العبادات واأجل 
الطاعات؛ ولهذا اأكد اهلل يف كتابه 
قال  كما  املوؤمنني،  اأنه من �سفات 
 • امْلُوؤِْمُنوناَ  اأاَْفلاَحاَ  ْد  {قاَ وعال:  جل 
 { ا�ِسُعوناَ ِتِهْم خاَ الاَ الَِّذيناَ ُهْم يِف �ساَ

)املوؤمنون: 2-1(.

ومن عا�س اخل�سوع يف ال�سالة ذاق لذة العبادة والإميان ولهذا كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
ال�سالة")الن�ش�ئي 3940(. قرة العني مبعنى بالغ ال�سرور وال�سعادة والأن�ض واللذة. يف  عيني  قرة  "وجعلت 

الوسائل المعينة على الخشوع في الصالة:
هناك و�سائل كثرية تعني على اخل�سوع يف ال�سالة منها:

1 اال�شتعداد لل�شالة والتهيوؤ لها:
ويكون ذلك بالتبكري اإليها يف امل�سجد للرجال 
ولب�ض  ال�سالة،  ت�سبق  التي  بال�سنن  والإتيان 
اللبا�ض احل�سن املنا�سب وامل�سي اإليها بالوقار 

وال�سكينة. 

2 اإبعاد كل امل�شغالت واملنغ�شات:
ال�سور  من  ي�سغله  ما  واأمامه  ي�سلي  فال 
من  ي�سغله  ما  ي�سمع  وهو  وامللهيات،اأو 
حمتاج  وهو  لل�سالة  يقدم  ول  الأ�سوات، 
لدورة املياه، ول وهو جائع اأو ظماآن بح�سرة 
ذهن  لي�سفو  ذلك  وكل  وال�سراب،  الطعام 
امل�سلي وين�سغل بالأمر العظيم الذي �سيقبل 

عليه وهو �سالته ومناجاته لربه.

< اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �شاجد.
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3 �لطماأنينة يف �ل�شالة:

وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يطمئن 
يف ركوعه و�سجوده حتى يرجع كل عظم اإىل 
باأن  ال�سالة  يح�سن  مل  من  واأمر  مو�سعه، 
عن  ونهى  كلها،  ال�سالة  اأفعال  يف  يطمئن 

ها بنقر الغراب. هاَ ال�سرعة و�سبَّ

النا�ض  "اأ�سواأ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقال 
�سرقة الذي ي�سرق من �سالته"، قالوا: يا ر�سول اهلل 
ول  ركوعها  يتم  "ل  قال:  �سالته؟  من  ي�سرق  وكيف 

�سجودها" )اأحمد 22642(.

يخ�سع؛  اأن  ميكن  ل  �سالته  يف  يطمئن  ل  والذي 
يذهب  الغراب  ونقر  باخل�سوع،  تذهب  ال�سرعة  لأن 

بالثواب.

4 ا�شتح�شار عظمة من �شيقف بني يديه:
فيتذكر عظمة اخلالق وجالله و�سعف نف�سه 
يناجيه  ربه  يدي  بني  �سيقف  واأنه  وذلها 
ما  ويتذكر  وانك�سارًا،  وذًل  خ�سوعًا  ويدعوه 
اأعده اهلل يف الآخرة للموؤمنني من الثواب وما 
العقاب، ويتذكر موقفه  للم�سركني من  اأعده 

بني يدي اهلل يف الآخرة.

كمن  كان  �سالته  يف  ذلك  املوؤمن  ا�ستح�سر  فاإذا 
اأنهم مالقو  و�سفهم اهلل يف كتابه من الذين يظنون 
ا�ِسِعنياَ •  لاَى اخْلاَ ٌة اإِلَّ عاَ ِبرياَ كاَ ا لاَ هاَ اإِنَّ ربهم، قال تعاىل: {واَ
 { اِجُعوناَ ْيِه راَ ُهْم اإِلاَ اأاَنَّ ِهْم واَ بِّ ُقو راَ ُهْم ُمالاَ ُظنُّوناَ اأاَنَّ الَِّذيناَ ياَ

)البقرة: 46-45(.

ي�سمعه  �سبحانه  اهلل  اأن  امل�سلي  ا�ستح�سر  فاإذا 
ويعطيه ويجيبه ح�سل له اخل�سوع بقدر ا�ستح�ساره. 

اأذكار  وبقية  املقروءة  االآيات  تدبر   5
ال�شالة والتفاعل معها:

ٌك  اراَ ُمباَ ْيكاَ  لاَ اإِ اُه  ْلناَ اأاَْنزاَ اٌب  {ِكتاَ للتدبر  نزل  القراآن 
يح�سل  ول  اِب}  اْلأاَْلباَ اأُوُلو  راَ  كَّ تاَذاَ ِلياَ واَ اِتِه  اآاَياَ ُروا  بَّ دَّ ِلياَ
التدبر اإل بالعلم مبعنى ما يقراأ من الآيات والأذكار 
التفّكر يف حاله وواقعه من  والأدعية، فيمكنه حينها 
فينتج  جهة  من  والأذكار  الآيات  تلك  ومعاين  جهة 
اخل�سوع واخل�سوع والتاأثر ورمبا ذرفت عيناه بالدموع، 
ومل تر عليه الآيات بدون تاأثر وكاأنه ل ي�سمع ول يرى 
ِهْم  بِّ اِت راَ ُروا ِباآاَياَ ا ُذكِّ الَِّذيناَ اإِذاَ كما قال اهلل تعاىل: {واَ

اًنا} )الفرق�ن: 73(. ُعْمياَ ا واَ مًّ ا �سُ لاَْيهاَ وا عاَ ِخرُّ ْ ياَ ملاَ
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< صالة الجمعة

يف  اجلمعة  يوم  اهلل  فر�س 
من  �سالًة  الظهر  �سالة  وقت 
واآكـــــد  الإ�سالم  �سعائر  اأعظم 
امل�سلمون  فيها  يجتمع  فرائ�سه 
فيها  وي�ستمعون  الأ�سبوع،  يف  مرة 
التي  والتوجيهـــات  للمواعـــــظ 
يقدمها لهـــم اإمـــام اجلمعــــة، ثــــم 

ي�سلون �سالة اجلمعة.

فضل يوم الجمعة:
يوم اجلمعة اأعظم اأيام الأ�سبوع 
اهلل  ا�سطفاه  فقد  �سرًفا،  واأجلها 
له  تعاىل على غريه من الأيام، وف�سّ
على ما �سواه من الأوقات بعدد من 

املزايا منها:

الأمم  دون غريها من  به  اأمة حممد  اأن اهلل خ�ض   •
"اأ�سل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  كما 
يوم  لليهود  فكان  قبلنا،  كان  من  اجلمعة  عن  اهلل 
بنا،  الأحد، فجاء اهلل  يوم  للن�سارى  ال�سبت، وكان 

فهدانا ليوم اجلمعة" )م�شلم 856(.

�سلى  قال  ال�ساعةكما  تقوم  وفيه  اآدم  خلق  فيه  اأنه   •
ال�سم�ض  عليه  طلعت  يوم  "خري  و�سلم:  عليه  اهلل 
اجلنة،  اأدخل  وفيه  اآدم،  خلق  فيه  اجلمعة،  يوم 
يوم  يف  اإل  ال�ساعة  تقوم  ول  منها،  اأخرج  وفيه 

اجلمعة" )م�شلم 854(.

على من تجب الجمعة؟
جتب �شاة اجلمعة على:

1 رجل: فال جتب على املراأة.

2 مكلف: فال جتب على املجنون ول ال�سغري 
الذي مل يبلغ.

فال جتب على امل�سافر ول من  3 م�شتوطن: 
ي�سكن يف البوادي خارج املدن والقرى.

ل  مري�ض  على  جتب  فال  البدن:  �شحيح   4
ميكنه ح�سور اجلمعة.

عنها. االن�شغال  وعدم  اجلمعة  خلطبة  اال�شتماع  امل�شلني  على  <  يجب 
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صفة وأحكام صالة الجمعة:
�سالة  قبل  االغت�شال  للم�شلم  ي�شتحب   1
بداية  قبل  امل�سجد  اإىل  والتبكري  اجلمعة 

اخلطبة ولب�ض اأح�سن الثياب.

ويتقدمهم  �جلامع  يف  �مل�شلمون  يجتمع   2
امل�سلني  فيواجه  املنرب  على  فريقى  الإمام 
ويلقي عليهم خطبتني يف�سل بينهما بجلو�ض 
رهم فيها بتقوى اهلل، ويقدم لهم  ي�سري، يذكِّ

التوجيهات واملواعظ والآيات.

للخطبة،  اال�شتماع  امل�شلني  على  يجب   3
عن  الن�سغال  اأو  الكالم  عليهم  ويحرم 
بالعبث  ذلك  كان  ولو  حتى  منها  ال�ستفادة 

بال�سجاد اأو احل�سى والرتاب.

ثم ينزل االإمام من املنرب وتقام ال�سالة   4
فيهما  يجهر  ركعتني  بالنا�ض  في�سلي 

بالقراءة. 

عدد  باجتماع  ت�شرع  اإمنا  اجلمعة  �شالة   5
لعذر  عنها  تخلف  اأو  فاتته  فمن  النا�ض  من 
فاإنه ي�سلي الظهر بدًل عنها، ول ت�سح منه 

اجلمعة.

يدرك  فلم  اجلمعة  �شالة  عن  تاأخر  من   6
مع الإمام اإل اأقل من ركعة فاإنه يتم ال�سالة 

ظهرًا.

كاملراأة  اجلمعة  عليه  جتب  ال  من  كل   7
مع  �سالها  اإذا  منه  ت�سح  فاإنها  وامل�سافر 
�سالة  بها  عنه  وت�سقط  امل�سلمني،  جماعة 

الظهر.

من يعذر في حضور الجمعة؟
اأكد ال�شرع على وجوب ح�سور �سالة اجلمعة ملن 
جتب عليهم، وحذر من الن�سغال عنها مبتاع الدنيا، 
ِة  الاَ ِلل�سَّ ُنوِدياَ  ا  اإِذاَ ُنوا  اآاَماَ الَِّذيناَ  ا  اأاَيُّهاَ ا  فقال تعاىل:{ياَ
ْيعاَ  اْلباَ ُروا  ذاَ واَ اهلِل  ِذْكِر  اإِىلاَ  ْوا  ا�ْسعاَ فاَ ِة  ُمعاَ اجْلُ ْوِم  ياَ ِمْن 

ْعلاَُمون} )اجلمعة 9(. ُكْم اإِْن ُكْنُتْم تاَ رْيٌ لاَ ِلُكْم خاَ ذاَ

وحذر من يتخلف عنها بدون عذر �سرعي باخلتم 
ترك  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال  قلبه،  على 
ثالث جمع تهاونًا من غري عذر طبع اهلل على قلبه" 
قلبه:اأي  على  اهلل  طبع  معنى   ،)15498 اأحمد   ،1052 داود  )اأبو 

كقلوب  واجلفاء  اجلهل  فيه  وجعل  وغطاه  عليه  ختم 
املنافقني والع�ساة.

والعذر املبيح للتخلف عن اجلمعة: كل ما يح�سل 
منه  يخاف  اأو  معتادة،  غري  �سديدة  م�سقة  منه  لك 
كاملري�ض  و�سحتك  معي�ستك  على  البالغ  ال�سرر 

واحلالت الطارئة.
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هل دوام العمل والوظيفة عذر في التخلف عن الجمعة؟

)اجلمعة: 11( َجاَرِة}  التِّ َوِمَن  اللْهِو  َن  مِّ َخرْيٌ  اهلِل  ِعنَد  َما  ُقْل   }  >

متى يكون العمل عذراً في التخلف عن الجمعة؟
ل يعترب العمل الدائم واملتكرر عذرًا للتخلف عن �سالة اجلمعة ملن وجبت عليه اإل يف حالتني:

1 اأن يك�ن يف العمل م�شلحة عظيمة ل تتحقق اإل ببقائه يف العمل وتركه للجمعة, وبرتكه لعمله 
حت�شل مف�شدة عظيمة, ول ي�جد من ين�به على ذلك العمل.

2 اإذا كان العمل ه� امل�شدر ال�حيد لرزقه, ول مينحه �شاحب العمل فر�شة ل�شالة اجلمعة, ولي�ض 
لديه ما يغطي نفقته ال�شرورية من الطعام وال�شراب والأم�ر ال�شرورية له ولعائلته �ش�ى ذلك 
العمل, فيجوز له البقاء يف العمل وتركه ل�سالة اجلمعة �سرورة حتى يجد عماًل اآخر، اأو يجد ما يغنيه 

من الطعام وال�سراب والأمور ال�سرورية الكافية له وملن يعول.

• الطبيب يف الإ�سعاف الذي يعالج احلالت والإ�سابات العاجلة.
ال�سرقة  من  ودورهم  النا�ض  اأموال  يحفظ  الذي  وال�سرطي  احلار�ض   •

والأعمال الإجرامية.

يلزم  والتي  ونحوها  الكبرية  امل�سانع  اأعمال  متابعة  على  يقوم  من   •
متابعتها حلظيًا.

اأمثلة

والأ�سغال  الأعمال  اأن  االأ�شل 
الدائمة لي�ست عذرًا للم�سلم يف التخلف 
عن �سالة اجلمعة، واهلل تعاىل ياأمرنا 
لل�سالة،  ونتفرغ  اأعمالنا  نرتك  باأن 
ُنوِدياَ  ا  اإِذاَ ُنوا  اآاَماَ الَِّذيناَ  ا  اأاَيُّهاَ ا  فيقول:{ياَ
اإِىلاَ  ْوا  ا�ْسعاَ فاَ ِة  ُمعاَ اجْلُ ْوِم  ياَ ِمْن  ِة  الاَ ِلل�سَّ
})اجلمعة: 9(. وينبغي  ْيعاَ ُروا اْلباَ ذاَ ِذْكِر اهلِل واَ
للم�سلم اختيار الأعمال والوظائف التي 
يتمكن فيها من اأداء �سعائر اهلل ولو كان 

عائدها املادي اأقل من غريها.

ُهواَ  لاَى اهلِل فاَ ْل عاَ كَّ واَ تاَ ياَ ْن  ماَ �ِسُب واَ ْحتاَ ياَ ْيُث لاَ  ْرُزْقُه ِمْن حاَ ياَ • واَ ًجا  راَ ْ ُه خماَ لاَ ْل  ْجعاَ ياَ تَِّق اهللاَ  ياَ ْن  ماَ واهلل تعاىل يقول: {واَ
�ْسُبه})الطالق 3-2(. حاَ
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< صالة المسافر

املوؤقتة  اإقامته  اأو  انتقاله  حال  للم�شافر  ي�شن   •
التي تقل عن اأربعة اأيام اأن يق�سر ال�سالة ذات 

الأربع ركعات اإىل ركعتني.

في�سلي الظهر والع�سر والع�ساء ركعتني بدل اأربع 
يف  فيتابعه  مقيم  اإمام  مع  �سالها  اإذا  اإل  ركعات 

�سالته وي�سلي اأربع ركعات مثله.

ي�شرع له ترك ال�سنن الراتبة اإل راتبة الفجر.  •

وبني  والع�سر،  الظهر  بني  اجلمع  له  يجوز   •
اإن  ل�سيما  اإحداهما،  وقت  يف  والع�ساء  املغرب 
ورحمة  تخفيفًا  و�سفره  انتقاله  حال  ذلك  كان 

ورفعًا للحرج.

< صالة المريض

دام  ما  اأحواله  كل  يف  امل�سلم  على  واجبة  ال�سالة 
اختالف  اأمر  راعى  الإ�سالم  اأن  اإل  ووعيه،  بعقله 

ظروف النا�ض وحاجاتهم، ومن ذلك املري�ض.

 ولتو�شيح ذلك يقال:

املري�ض  عن  ال�سالة  يف  القيـــــــــام  ي�شقـــط   •
الذي ل ي�ستطيع القيام، اأو كان القيام ي�سق عليه 

اأو يبطئ يف عالجه.

قال  فعلى جنبه،  ي�ستطع  فاإن مل  وي�سلي جال�سًا،   
ت�ستطع  مل  فاإن  قائما،  "�سل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

فقاعدا فاإن مل ت�ستطع فعلى جنب" )البخ�ري 1066(.

من مل ي�شتطع الركوع اأو ال�سجود فاإنه يومئ به   •
قدر امل�ستطاع.

جل�ض  الأر�ض  على  اجللو�س  عليه  �شعب  من   •
على الكر�سي ونحو ذلك.

من �شق عليه التطهر لكل �سالة ب�سبب مر�سه   •
فيجوز له اجلمع بني الظهر والع�سر وبني املغرب 

والع�ساء.

املر�ض  ب�سبب  املاء  ا�شتعمال  عليه  ي�شق  من   •
يجوز له التيمم لأداء ال�سالة. 
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صيامك



4
فر�ض اهلل على امل�ســـلمني ال�ســـيام �ســـهرًا واحدًا يف 
ال�ســـنة، هو �ســـهر رم�ســـان املبـــارك، وجعلـــه الركن 
الرابع من اأركان الإ�ســـالم ومبانيه العظام، قال اهلل 
ا  ماَ اُم كاَ ـــياَ لاَْيُكُم ال�سِّ ُنوا ُكِتباَ عاَ ا الَِّذيناَ اآاَماَ ا اأاَيُّهاَ تعاىل:{ياَ

تَُّقون} )البقرة: 183(. لَُّكْم تاَ عاَ ْبِلُكْم لاَ لاَى الَِّذيناَ ِمْن قاَ ُكِتباَ عاَ

فهر�س الف�صل 

معنى �ل�شيام
ف�شل �شهر رم�شان

�حلكمة من �ل�شيام
ف�شل �ل�شيام

�ملفطر�ت
من عذرهم �هلل يف �ل�شيام

  املري�ص
  الع�جز
  امل�ش�فر

  احل�ئ�ص والنف�ش�ء
  احل�مل واملر�شع

�شيام �لتطوع
عيد �لفطر �ملبارك

  م�ذا ي�شرع يوم العيد؟



صيام رمضان

معنى الصيام:
هلل  التعبد  الإ�ســـــــالم:  يف  ال�سيـــــام  معنى 
بالإم�ساك والمتناع عن الأكل وال�سرب واجلماع وبقية 
املفطرات من طلوع الفجر -وهو موعد اأذان الفجر- 

اإىل غروب ال�سم�ض-وهو موعد اأذان املغرب-.

< فضل شهر رمضان

الأ�سهر  من  التا�سع  ال�سهر  هو  رم�سان  �سهر 
اأ�سهر  اأف�سل  وهو  الإ�سالمي،  التقومي  يف  القمرية 
الف�سائل عن غريه  بالعديد من  ال�سنة، اخت�سه اهلل 

من الأ�سهر، ومن تلك الف�سائل:
اأعظم  بنزول  اهلل  اخت�سه  الذي  ال�سهر  اأنه 
اهلل  قال  الكرمي،  القراآن  واأ�سرفها:  الكتب 
ُن  اناَ الَِّذي اأُْنِزلاَ ِفيِه اْلُقْراآاَ �ساَ ماَ ْهُر راَ تعاىل:{�ساَ
اِن  اْلُفْرقاَ واَ ى  اْلُهداَ ِمناَ  اٍت  ناَ يِّ باَ واَ ا�ِض  ِللنَّ ُهًدى 
ْمُه} )البقرة:185(. ْلياَ�سُ ْهراَ فاَ ِهداَ ِمْنُكُم ال�سَّ ْن �ساَ ماَ فاَ

قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإذا دخل رم�سان 
جهنم،  اأبواب  وغلقت  اجلنة،  اأبواب  فتحت 
و�سل�سلت ال�سياطني" )البخ�ري 3103، م�شلم 1079(، فقد 
هياأه اهلل لعباده لالإقبال عليه بفعل الطاعات 

وترك املنكرات.

اأن من �سام نهاره وقام ليله غفر له ما تقدم 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  ذنبه،  من 
"من �سام رم�سان اإميانًا واحت�سابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه" )البخ�ري 1910، م�شلم 760(، وقال: "من 
قام رم�سان اإميانًا واحت�سابًا غفر له ما تقدم 

من ذنبه" )البخ�ري 1905، م�شلم 759(.

1

2

التي 3 القدر،  ليلة  العام:  ليايل  اأعظم  فيه  اأن 
اأخرب اهلل يف كتابه اأن العمل ال�سالح فيها خري 
ْدِر  ْيلاَُة اْلقاَ من العمل يف اأزمان كثرية، فقال: {لاَ
ْهٍر} )القدر: 3(، ومن قامها اإميانًا  رْيٌ ِمْن اأاَْلِف �ساَ خاَ
واحت�سابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة 
من الليايل الع�سر الأخرية من رم�سان، ول يعلم 

اأحد موعدها على التحديد.

4

�لأ�شهــر  مــن  �لتا�شــع  �ل�شهــر  هــو  رم�شــان  <  �شهــر 
�لقمرية يف �لتقومي �لإ�شالمي.

ك
صيام

114



< الحكمة من الصيام

متعددة  ولطائف  ال�سيام حلكم كثرية  فر�ض اهلل 
يف الدين والدنيا. ومن ذلك:

1  حتقيق تقوى اهلل عز وجل:

برتك  ه  لربِّ العبد  بها  يتقرب  عبادة  لأنَّه  وذلك 
بالتقوى  نف�سه  في�سبط  �سهواته،  وقمع  حمبوباته، 
وزمان،  مكان  كل  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ومراقبة 
ا  ا اأاَيُّهاَ يف �سره وعالنيته، ولهذا يقول اهلل �سبحانه: {ياَ
لاَى الَِّذيناَ  ا ُكِتباَ عاَ ماَ اُم كاَ ياَ لاَْيُكُم ال�سِّ ُنوا ُكِتباَ عاَ الَِّذيناَ اآاَماَ

} )البقرة: 183(. تَُّقوناَ لَُّكْم تاَ عاَ ْبِلُكْم لاَ ِمْن قاَ

املعا�شي  عن  االإقالع  على  تدريب   2

والذنوب:
فاإذا امتنع ال�سائم عن املباحات امتثاًل  لأمر اهلل 
ف�سيكون اأقدر على جلم �سهواته عن املعا�سي والذنوب 
الباطل،  التمادي يف  والوقوف عند حدود اهلل وعدم 
الزور  قول  يدع  مل  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
والعمل به فلي�ض هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه" 
القول  يف  الكذب  عن  ينته  مل  من  اإنَّ  اأي   )1804 )البخ�ري 

والعمل فاإنه مل يحقق مق�سود ال�سيام.

3  تذكر املحرومني وموا�شاتهم:

واجلوع،  احلرمان  ملقا�ساة  جتربة  فيه  لأنَّ  وذلك 
الدهر،  اأبد  يقا�سون احلرمان  الذين  الفقراء  ر  وتذكُّ
يعانون  اأنَّهم  وكيف  الفقراء  اإخوانه  العبد  فيتذكر 
يد  تقدمي  يف  فيجتهد  والعط�ض  اجلوع  من  ين  الأمرَّ

العون وامل�ساعدة لهم.

< فضل الصيام

ما  منها  ال�سرع  يف  وردت  كثرية  ف�سائل  لل�سيام 
يلي:

وامتثاًل  باهلل  اإمياناً  رم�شان  �شام  من  اأن 
لأوامره وت�سديقًا ملا ورد يف ف�سله حمت�سبًا 
ذنبه،  من  تقدم  ما  له  غفر  اهلل  عند  الأجر 
�سام  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما 
رم�سان اإميانًا واحت�سابًا غفر له ما تقدم من 

ذنبه" )البخ�ري 1910، م�شلم 760(.

1

الأجر  من  ياقي  مبا  يفرح  ال�شائم  اأن 
�سيامه،  ب�سبب  اهلل  مالقاة  عند  والنعيم 
"لل�سائم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما 
فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء 

ربه" )البخ�ري 1805، م�شلم 1151(.

يدخل  ل  الريان  له  يقال  باباً  اجلنة  يف  اأن 
منه اإل ال�سائمون، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
يَّان يدخل منه  "اإن يف اجلنة بابًا يقال له الرَّ

2

3

<  لل�شائم فرحتان: فرحة بفطره وفرحة عند لقاء ربه.
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اأحد  منه  يدخل  ل  القيامة،  يوم  ال�سائمون 
غريهم، يقال: اأين ال�سائمون؟، فيقومون، ل 
يدخل منه اأحد غريهم، فاإذا دخلوا اأغلق فلم 

يدخل منه اأحد" )البخ�ري 1797، م�شلم 1152(.

اأن اهلل ن�ش�������ب جزاء ال�شي��������ام واملثوبة عليه 
اإليه �سبحانه، ومن كانت مثوبته وجزاوؤه من 
اأعده  مبا  فليب�سر  رحيم  جواد  عظيم  كرمي 
اهلل له، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "كل عمل 
اأجزي  واأنا  يل  فاإنه  ال�سيام  اإل  له  اآدم  ابن 

به" )البخ�ري 1805، م�شلم 1151(.

< المفطرات

وهي الأمور التي يجب على ال�سائم المتناع عنها 
لأنها تف�سد ال�سيام. وهي كالتايل:

ُبوا  ا�ْسراَ ُكُلوا واَ االأكل وال�شرب قال تعاىل:{واَ   1

ْيِط  اخْلاَ ِمناَ  اْلأاَْبياَ�ُض  ْيُط  اخْلاَ ُكُم  لاَ اَ  نيَّ باَ تاَ ياَ تَّى  حاَ
اماَ اإِىلاَ اللَّْيل}  ياَ وا ال�سِّ ْجِر ُثمَّ اأاَِتُّ ِد ِمناَ اْلفاَ اْلأاَ�ْسواَ

)البقرة: 187(.

ومن اأكل اأو �سرب نا�سيًا؛ ف�سيامه �سحيح ول اإثم 
عليه، كما قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "من ن�سي 
اأو �سرب فليتم �سومه فاإمنا اأطعمه  وهو �سائم فاأكل 

اهلل و�سقاه" )البخ�ري 1831، م�شلم 1155(.

2  ما كان يف معنى �لأكل و�ل�شرب، واأمثلته:

اجل�سم  اإىل  ت�سل  التي  املغذية  والإبر  املحاليل   •
فاإنها  والغذاء،  الأمالح  من  ينق�سه  مبا  لتمده 

تقوم مقام الأكل وال�سرب فتاأخذ حكمها.

الأكل  غاية  هو  الدم  لأن  للمري�ض؛  الدم  َحقن   •
وال�سرب.

اجل�سم  لأنه ميد  فاإنه مفطر؛  باأنواعه  التدخن   •
بال�سموم عن طريق ا�ستن�ساق الدخان.

4

املراأة،  فرج  يف  الذكر  راأ�ض  باإيالج  اجلماع   3

�سواء اأنزل الرجل املني اأم مل ينزل.

4 اإنزال املني باختياره مببا�سرة، اأو ا�ستمناء، 

ونحو ذلك.

اأما الحتالم الذي يح�سل يف النوم فلي�ض مبفطر.

كان  اإذا  ذلك  ونحو  زوجته  تقبيل  للرجل  ويجوز 
قادرًا على �سبط نف�سه حتى ل يقع يف الإفطار.

5 التقيوؤ عمدًا، اأما من خرج منه القيء بدون 

عليه  اهلل  �سلى  قال  عليه،  �سيء  فال  اختياره 
فلي�ض  �سائم  وهو  القيء  ذرعه  "من  و�سلم: 
فليق�ض" )الرتمذي 720،  ا�ستقاء  عليه ق�ساء، ومن 

اأبو داود 2380(.

6 خروج دم احلي�س والنفا�س، فمتى ما ُوجد 

دم احلي�ض اأو النفا�ض يف اآخر جزء من النهار 
كانت حائ�سًا فطهرت  اأو  املراأة،  اأفطرت  فقد 
تكون  و  �سومها،  ي�سح  مل  الفجر  طلوع  بعد 
مفطرة ذلك اليوم، لقول النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: "األي�ض اإذا حا�ست مل ت�سل ومل ت�سم" 

)البخ�ري 1850(.

اأما الدم الذي يخرج من املراأة ب�سبب مر�ض، وهو 
وغري  ال�سهر  يف  حمددة  اأيامًا  املعتاد  احلي�ض  غري 
من  مينع  فال  الولدة،  بعد  يخرج  الذي  النفا�ض  دم 

ال�سيام.
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< من عذرهم اهلل في الصيام

 رخ�ض اهلل لأ�شناٍف من النا�ض الفطر يف رم�شان تخفيفاً ورحمة وتي�شرياً لهم، وهم كالتايل:

بال�سوم،  يت�سرر  الذي  املريـــــ�س 
بعد  ذلك  ويق�سي  الفطر  له  فيجوز 

رم�سان.

1

ل  مر�ض  اأو  لكرب  ال�شوم  عن  العاجز 
وُيطعم  الفطر  له  فيجوز  �سفاوؤه،  يرجى 
عن كل يوم م�سكينا يعطيه ما مقداره كيلو 

ون�سف من قوت البلد.

2

امل�شافر اأثناء �سفره واإقامته املوؤقتة لأقل 
اأيام، فيجوز له الفطر ويق�سي  اأربعة  من 

ذلك بعد رم�سان.
لاَى  عاَ اأاَْو  ا  ِري�سً ماَ اناَ  كاَ ْن  ماَ {واَ تعاىل:  قال   
ِبُكُم  اهلُل  ُيِريُد  راَ  اأُخاَ اٍم  اأاَيَّ ِمْن  ٌة  ِعدَّ فاَ ٍر  فاَ �ساَ

} )البقرة: 185(. لاَ ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسراَ اْلُي�ْسراَ واَ

3

عليهما  يحرم  والنف�شاء،  احلائ�س 
وعليهما  منهما،  ي�سح  ول  ال�سيام 

الق�ساء بعد رم�سان  )انظر �ض 76(.

4

احلامــــل واملر�شـــع، اإذا خافتا ال�سرر 
على النف�ض اأو على الولد اأفطرتا وق�سيتا 

ذلك اليوم.

5
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ما حكم من اأفطر فـي رم�سان؟
�سبحانه  لأمر اخلالق  اإثمًا عظيمًا وع�سيانه  اإىل اهلل لرتكابه  التوبة  اأفطر بغري عذر فعليه  كل من 
اأفطر باجلماع، فاإنه يق�سي ذلك اليوم، وعليه مع ذلك كفارة  اإل من  وتعاىل، ويلزمه ق�ساء ذلك اليوم فقط، 
لتلك املع�سية باإعتاق رقبة، اأي ب�سراء رقيق م�سلم واإعتاقه، والإ�سالم يوؤكد على اأهمية حترير الإن�سان من الرق 
والعبودية يف كل منا�سبة، واإذا مل يوجد ذلك كما هو احلال اليوم في�سوم �سهرين متتابعني، فاإن مل ي�ستطع فيطعم 

�ستني م�سكينا.

< صيام التطوع

فر�ض اهلل �سيام �سهر واحد يف ال�سنة، ولكنه رغب 
ب�سيام اأيام اأخرى ملن وجد يف نف�سه القدرة والرغبة 

يف ذلك ابتغاء زيادة الأجر واملثوبة،ومن تلك الأيام:

ويوم  بعده،  اأو  قبله  ويوم  عا�شوراء  يوم   1

حمرم  �سهر  من  العا�سر  اليوم  هو  عا�سوراء 
ال�سهر الأول يف التقومي الإ�سالمي، وهو اليوم 
الذي جنا اهلل فيه نبي اهلل مو�سى من فرعون 
امل�سلم  في�سومه  معه،  ومن  فرعون  واأغرق 
لر�سولنا  واتباعًا  مو�سى  جناة  على  هلل  �سكرًا 
�سلى اهلل عليه و�سلم ملا �سامه وقال:"�سوموا 
�سئل  وملا   ،)2154 )اأحمد  يومًا"  بعده  اأو  يومًا  قبله 
"يكفر  �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيامه قال: 

ال�سنة املا�سية" )م�شلم 1162(.

�سهر  من  التا�سع  اليوم  وهو  عرفة،  يوم   2

التقومي  من  ع�سر  الثاين  ال�سهر  احلجة،  ذي 
الإ�سالمي، وهذا اليوم يجتمع فيه حجاج بيت 
ويبتهلون  اهلل يف عرفة فيدعون اهلل عز وجل 
لغري  وي�سرع  العام،  اأيام  اأف�سل  وهو من  اإليه، 
عليه  اهلل  �سلى  �ُسئل  وملا  �سيامه،  احلجاج 
ال�سنة  "يكفر  و�سلم عن �سوم يوم عرفة قال: 

املا�سية والباقية" )م�شلم 1162(.

ال�سهر  هو  و�سوال  �شوال،  من  اأيام  �شتة   3

العا�سر، قال �سلى اهلل عليه و�سلم:"من �سام 
كان ك�سيام  �سوال  �ستًا من  اأتبعه  ثم  رم�سان 

الدهر" )م�شلم 1164(. 
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< عيد الفطر المبارك

االأعياد من �شعائر الدين الظاهرة، وملا قدم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املدينة ووجد الأن�سار -وهم 
نلعب  قالوا: كنا  اليومان"؟  "ما هذان  ال�سنة فقال:  يلعبون ويفرحون يف يومني من  املدينة-  اأهل  امل�سلمون من 
فيهما يف اجلاهلية، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم: "اإن اهلل قد اأبدلكم بهما خريًا منهما: يوم الأ�سحى، 
ويوم الفطر" )اأبو داود 1134(، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم مبينًا اأن الأعياد هي �سعار الأديان: "اإن لكل قوم عيدًا، وهذا 

عيدنا" )البخ�ري 909، م�شلم 892(.

العيد في اإلسالم:
العيد يف الإ�سالم هو يوم يظهر فيه الفرح باإتام 
العبادة �سكرًا هلل تعاىل على هدايته وتوفيقه للعبادة، 
عمومًا  النا�ض  قلوب  يف  ال�سرور  اإدخال  فيه  وي�سرع 
وبكل  للمحتاجني،  والإح�سان  الثياب  اأجمل  بلب�ض 
الو�سائل املباحة كالحتفالت والفعاليات التي تدخل 
اهلل  بنعمة  وتذكرهم  اجلميع  قلوب  على  ال�سرور 

عليهم.

أعياد المسلمين:
ول  فيهما،  يحتفلون  ال�سنة  يف  عيدان  للم�سلمني 
عيدًا  النا�ض  يتخذه  الأيام  من  يوم  تخ�سي�ض  يجوز 
غريهما، وهما: عيد الفطر وهو اليوم الأول من �سهر 
�سوال، وعيد الأ�سحى وهو اليوم العا�سر من �سهر ذي 
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عيد الفطر:
وهو اليوم الأول من �سهر �سوال ال�سهر العا�سر، وياأتي بعد انتهاء اآخر ليلة من �سهر رم�سان، ولهذا �سمي عيد 
اليوم كما تعبدوا هلل ب�سيام رم�سان، فهم يحتفلون بالعيد  باإفطار هذا  النا�ض يتعبدون هلل  الفطر، وذلك لأن 
ةاَ  ِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ �سكرًا على تام نعمة اهلل وف�سله باأن ي�سر لهم اإكمال �سيــام �سهر رم�ســـان املبارك، قال تعالــى: {واَ

�ْسُكُرون} )البقرة: 185(. لَُّكْم تاَ عاَ لاَ اُكْم واَ داَ ا هاَ لاَى ماَ وا اهللاَ عاَ ُ ربِّ ِلُتكاَ واَ

ماذا يشرع يوم العيد؟
الإ�سالم  اأكد  �سالة  وهي  العيد:  �شالة 
عليهاوحث امل�سلمني على اخلروج لأدائها مع 
الن�ساء والأطفال، وقتها من ارتفاع ال�سم�ض 

قيد رمح بعد ال�سروق اإىل زوال ال�سم�ض.
فيهما  يجهر  ركعتان  العيد  �سالة  �شفتها: 
خطبتني،  ال�سالة  بعد  ويخطب  بالقراءة،  الإمام 
وي�سرع يف �سالة العيد الزيادة يف التكبري يف بداية 
كل ركعة، فيكرب يف الركعة الأوىل قبل القراءة �ست 
الثانية  يف  ويكرب  الإحرام،  تكبرية  غري  تكبريات 

خم�ض تكبريات غري تكبرية القيام من ال�سجود.

زكاة الفطر: فقد اأوجب اهلل على من 
العيد  يوم  يف  يحتاجه  عما  زيادة  ميلك 
�ساع  قدر  يخرج  اأن  الطعام  من  وليلته 
القمح  اأو  الرز  من  البلد  اأهل  طعام  من 
اأو التمر للفقراء وامل�ساكني من امل�سلمني، 

حتى ل يبقى يف يوم العيد حمتاج.

ووقتها: من مغرب اآخر يوم من رم�سان اإىل 
اأو  بليلة  العيد  قبل  تقدميها  ويجوز  العيد،  �سالة 

ليلتني.

ومقدارها �ساع من قوت اأهل البلد من القمح 
اأو الأرز اأو التمر ونحو ذلك، وال�ساع مقدار كيل، 
باملقايي�ض  لل�سبط  اأي�سر  بالوزن  تقديره  لكن 

احلديثة، وهو ي�ساوي وزنًا 3 كيلو غرام تقريبًا.

1

2

ك
صيام

120



العيد. �شالة  من  خروجهم  بعد  <  امل�شلمون 

وجتب عليه عن نف�سه وعن من تلزمه نفقته كزوجته واأولده، وي�ستحب اإخراجها عن اجلنني يف بطن الأم، 
فيخرج عن كل نف�ض �ساعًا من طعام البلد اأي 3 كيلو غرام تقريبًا.

وقد فر�سها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم "ُطهرة لل�سائم من اللغو والرفث، وُطعمة للم�ساكني، فمن اأداها 
قبل ال�سالة فهي زكاة مقبولة، ومن اأداها بعد ال�سالة فهي �سدقة من ال�سدقات" )اأبو داود 1609(.

يف  وال�شرور  الفرحة  ن�شر  ي�شــــرع 
والرجال  والكبار  ال�سغار  من  العائلة 
والن�ساء بكل و�سيلة مباحة، ولب�ض اأجمل 
بالإفطار  هلل  والتعبد  واأح�سنها،  الثياب 
يحرم  ولذلك  اليوم،  ذلك  نهار  والأكل 

�سيام يوم العيد.
العيد  ليلة  وجل  عز  هلل  التكبري  ي�شرع 
وينتهي  العيد،  اإىل �سالة  وعند اخلروج 
وذلك  العيد،  ب�سالة  التكبري  وقت 
رم�ســــان  �سوم  باإتام  للفرح  اإظهارًا 
املبارك و�سكــرًا لنعمة اهلل علينا وهدايته 
ةاَ  ِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ لنا لل�سيام، قال تعاىل: {واَ
لَُّكْم  عاَ لاَ واَ اُكْم  داَ هاَ ا  ماَ لاَى  عاَ اهللاَ  وا  ُ ربِّ ِلُتكاَ واَ

�ْسُكُرون} )البقرة: 185(. تاَ
اإله  ل  اأكرب،  اأكرب اهلل  التكبري: اهلل  و�شفة 

اإل اهلل، اهلل اأكرب اهلل اأكرب وهلل احلمد.
هلل  واحلمد  كبريًا،  اأكرب  اهلل  اأي�سًا:  ويقول 

كثريًا، و�سبحان اهلل بكرة واأ�سياًل.
اأ�سواتهــم  بها  الرجـــال  يرفـــع  اأن  وي�ســــرع 
بالطريقة التي ل توؤذي النا�ض اأو ت�سو�ض عليهم، 

ويخف�ض الن�ساء اأ�سواتهم بها.
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5
فر�ض اهلل الـــزكاة، وجعلها الركـــن الثالث من اأركان 
الإ�ســـالم، وتوعد من تركها بالعقوبة ال�سديدة، وربط 
الأخوة مـــع امل�ســـلمني بالتوبة واإقـــام ال�ســـالة واإيتاء 
ةاَ  ـــالاَ اُموا ال�سَّ اأاَقاَ اُبوا واَ اإِْن تاَ الـــزكاة، كما قال تعاىل:{فاَ

يِن} )التوبة: 11(. اُنُكْم يِف الدِّ اإِْخواَ اةاَ فاَ كاَ ُوا الزَّ اآاَتاَ واَ
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "بني الإ�سالم على خم�ض.. 

واإقام ال�سالة واإيتاء الزكاة" )البخاري 8، م�سلم 16(.

فهر�س الف�صل 

مقا�شد الزكاة 
االأمور التي جتب فيها الزكاة:

  الذهب والف�شة
  االأموال وال�شيولة
  عرو�ص التج�رة

  اخل�رج من االأر�ص
  الرثوة احليوانية

ملن ت�شرف الزكاة؟



الزكاة

اهلل  اأوجبه  املال  من  ي�شري  قدر  الزكاة 
ال�شر  لرفع  االأغنياء  ُيخرجه  امل�شلمني,  على 
وملقا�شد  وامل�شاكني  الفقراء  عن  واحلاجة 

واأهداف اأخرى.

مقاصد الزكاة:
ملقا�شد  امل�شلمني  على  الزكاة  اهلل  فر�س 

عظيمة نذكر بع�شها:
الإن�سان  اإن�سانية حتمل  املال غريزة  اأن حب 
املحافظة  على  كل احلر�ض  يحر�ض  اأن  على 
الزكاة  اأداء  ال�سرع  فاأوجب  به،  والتم�سك 
والطمع،  البخل  رذيلة  من  للنف�ض  تطهريًا 
باأهدابها،  والتم�سك  الدنيا  حب  واإزالة 
ًة  قاَ داَ �ساَ اِلِهْم  اأاَْمواَ ِمْن  تعاىل:{ُخْذ  اهلل  قال 

ا} )التوبة: 103(. يِهْم ِبهاَ كِّ ُتزاَ ُرُهْم واَ هِّ ُتطاَ

اأداء الزكاة يتحقق به مبداأ الرتابط والألفة، 
حب  على  جبلت  الب�سرية  النف�ض  لأن  ذلك 

1

2

اأفراد  يعي�ض  وبذلك  اإليها،  اأح�سن  من 
املجتمع امل�سلم متحابني متما�سكني كالبنيان 
حوادث  وتقل  بع�سا،  بع�سه  ي�سد  املر�سو�ض 

ال�سرقة والنهب والختال�ض.

واخل�ســـوع  العبوديــــــة  معنى  بها  يتحقــــق 
العاملني،  رب  هلل  التام  وال�ست�سالم  املطلق 
مطبق  فهو  ماله  زكاة  الغني  يخرج  عندما 
اإخراجها  ويف  لأمره،  منفذ  اهلل،  ل�سرع 
ْرُتْ  كاَ ِئْن �ساَ �سكر املنعم على تلك النعمـــة،{لاَ

نَُّكْم})اإبراهيم: 7(. أاَِزيداَ لاَ

ال�سمـــــان  مفهــوم  باأدائها  يتحقـــق 
فئات  بني  الن�سبي  والتوازن  الجتماعــــي، 
م�ستحقيها  اإىل  فباإخراجها  املجتمع، 
فئات  يف  مكد�سة  املالية  الروة  تبقى  ل 
لديهم.  وحمتكرة  املجتمع  من  حم�سورة 
نْياَ  باَ ًة  ُدولاَ ُكوناَ  ياَ لاَ  ْي  تعاىل:{كاَ اهلل  يقول 

اِء ِمْنُكْم} )احل�شر: 7(. اْلأاَْغِنياَ

3

4

به. �لتعلق  وعدم  �لنف�س  تطهري  �إىل  �لإ�شالم  دعى  وقد  �لب�شرية  �لنف�س  يف  غريزة  �ملال  <  حب 
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ما األموال التي تجب فيها الزكاة؟
ل جتب الزكاة يف ما ميلكه الإن�سان لالنتفاع بذاته كمنزله الذي ي�سكن فيه مهما غال ثمنه، ول 

يف �سيارته التي ي�ستخدمها واإن كانت فارهة، وهكذا مالب�سه واأكله وم�سربه.

واإمنا اأوجب اهلل الزكاة يف اأنواع من الأموال تت�سف باأنها لي�ست من حاجاته امل�ستخدمة، ومن 
طبيعتها النماء والزيادة كالتايل:

1 �لذهب و�لف�شة �لذي ل ي�شتخدم يف �للبا�س و�لتحلي:

ول جتب الزكاة فيه اإل اإذا بلغ املقدار ال�سرعي )الن�ساب( ومرت 
عليه �سنة قمرية كاملة ومقدارها 354 يومًا.

 ون�شاب الزكاة فيهما كالتايل:
الذهب 85 جرامًا تقريبًا، الف�سة 595 جرامًا.

زكاتها  فيخرج  �سنة  ومرت  املقدار  امل�سلم هذا  ملك  كان يف  فاإذا 
.%2.5

2 �لأمو�ل و�ل�شيولة من �لعمالت باختالف �أنو�عها �شو�ء 
كانت حتت يده �أو �أر�شدة يف �لبنوك:

من  يقابله  مبا  والعمالت  الأموال  ن�ساب  يح�سب  زكاتها:  اإخراج 
الذهب، فاإن كان ي�ساوي ن�ساب الذهب اأو اأكر منه، وهو 85 جرام 
تقريبًايف وقت وجوب الزكاة،ومر على املال �سنة قمرية وهو يف ملكه، 

فيخرج منه %2،5.

مثال: �سعر الذهب متغري ولو افرت�سنا اأن �سعر جرام الذهب حال 
وجوب الزكاة ي�ساوي )25( دولرًا فيكون ن�ساب املال كالتايل:

25 )�سعر جرام الذهب وهو متغري( × 85 )عدد اجلرامات وهو 
ثابت( = 2125 دولر هو ن�ساب املال. 
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3 عرو�س التجارة:

واملباين  كالعقار  اأ�سول  من  للتجارة  اأعد  ما  كل  بها:  واملراد 
والعمارات، اأو عرو�ض كاملواد الغذائية وال�ستهالكية.

اتخذه  ما  جميع  قيمة  ال�سخ�ُض  زكاتها:يح�سب  اإخراج  كيفية 
للتجارة اإذا مر عليه عام كامل، ويكون التقومي ب�سعر ال�سوق يف ذلك 
ي فيه، فاإذا بلغ ذلك ن�ساب املال اأخرج عنه  اليوم الذي اأراد اأن يزِكّ

ربع الع�سر %2،5.

4 اخلارج من االأر�س من الزروع والثمار واحلبوب:

ْبُتْم  �ساَ ا كاَ اِت ماَ باَ يِّ ُنوا اأاَْنِفُقوا ِمْن طاَ ا الَِّذيناَ اآاَماَ ا اأاَيُّهاَ قال اهلل تعاىل:{ياَ
ُكْم ِمناَ اْلأاَْر�ض} )البقرة: 267(. ا لاَ ْجناَ ا اأاَْخراَ مِمَّ واَ

كلها،  فيها  ولي�ض  املزروعات  من  حمددة  اأنواع  يف  الزكاة  وجتب 
ب�سرط اأن تبلغ قدرًا حمددًا �سرعًا.

ويفرق بني ما ي�سقى بالأمطار والأنهار وما ي�سقى باملوؤونة والعمل 
يف مقدار الواجب من الزكاة مراعاة لأحوال النا�ض.

اإذا   فقط  والغنم,  واالإبل  البقر  من  احليوانية  الرثوة   5
واالأكل  العلف  مالكها  يتكلف  وال  وترعى  ت�شوم  كانت 

لها.
 فاإن كان ياأتي بالأكل لها ال�سنة كلها اأو اأغلبها فال جتب فيها الزكاة.

 ون�شاب زكاتها ومقدار الزكاة له تف�سيل ُيرجع له يف كتب الفقه.
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لمن تصرف الزكاة؟
فيها  ت�شرف  التي  امل�شارف  االإ�شالم  حدد 
واحد  �سنف  يف  ي�سعها  اأن  للم�سلم  ويجوز  الزكاة. 
للموؤ�س�سات  يعطيها  اأو  الأ�سناف،  هذه  من  اأكر  اأو 
والهيئات اخلريية التي تقوم بتوزيعها على م�ستحقيها 

من امل�سلمني، والأوىل اأن توزع يف داخل البلد.

 واأ�شناف امل�شتحقني للزكاة كالتايل:
يجدون  ل  من  وهم  وامل�شاكني  الفقراء 
كفايتهم من الأمور ال�سرورية والحتياجات 

الأ�سا�سية.
من يعملون على جباية الزكاة وتوزيعها.

�شيده  نف�شه من  الذي ي�شرتي  الرقيق 
فيعان ويعطى من الزكاة ليكون حرًا.

�شداده  ي�شتطيع  وال  دينًا  حتمل  من 
�سواء كان الدين مل�سلحة عامة وعمل اخلري 

للنا�ض اأو مل�سلحته اخلا�سة.

الذين  وهم  �هلل،  �شبيل  يف  �ملجاهدون 
ويدخل  واأوطانهم  دينهم  يقاتلون دفاعًا عن 
فيه كل عمل فيه ن�سر لالإ�سالم واإعزاز لكلمة 

اهلل.

املوؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين اأ�سلموا 
الكفار،  من  اإ�سالمه  يرجى  من  اأو  حديثًا 
وهذا ال�سنف ل يعطى من قبل الأفراد واإمنا 
واملوؤ�س�سات  امل�سلمني  اأمر  ويل  وظيفة  هي 

اخلريية التي تقّدر امل�سلحة يف ذلك.
ال�سبل  به  انقطعت  الذي  الغريب  امل�شافر 
بلده  يف  ميلك  كان  ولو  حتى  للمال  واحتاج 

ماًل كثريًا.
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الواجبة:  الزكاة  م�سارف  مبينًا  تعاىل  اهلل  قال 
اِمِلنياَ  اْلعاَ واَ اِكنِي  امْلاَ�ساَ واَ اِء  راَ ِلْلُفقاَ اُت  قاَ داَ ال�سَّ ا  اَ {اإمنَّ
يِف  واَ اِرِمنياَ  اْلغاَ واَ اِب  قاَ الرِّ يِف  واَ ُقُلوُبُهْم  ِة  فاَ امْلُوؤاَلَّ واَ ا  لاَْيهاَ عاَ

ِبيِل})التوبة : 60 (. ِاْبِن ال�سَّ ِبيِل اهلِل واَ �ساَ

<  الفقراء هم الذين ال يجدون كفايتهم من االأمور 
ال�شرورية واالحتياجات االأ�شا�شية.
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احلج اإىل مكة هو الركن اخلام�ض من اأركان الإ�سالم، 
وهو عبادة جتتمع فيها اأنواع العبادات البدنية والقلبية 
واملاليـــة، ويجـــب اأداوؤه على القـــادر بدنيـــًا وماليًا مرة 

واحدة يف العمر.
اعاَ  ِن ا�ْســـتاَطاَ ْيِت ماَ ا�ِض ِحجُّ اْلباَ لاَى النَّ ِ عاَ هلِلَّ قـــال تعاىل: {واَ
ِني} )اآل  املاَ ـــِن اْلعاَ ِنيٌّ عاَ اإِنَّ اهللاَ غاَ ـــراَ فاَ فاَ ْن كاَ ماَ اإليه �ســـبياًل واَ

عمران: 97(. 

فهر�س الف�صل 

ف�شائل مكة وامل�شجد احلرام
معنى احلج

اأحوال ا�شتطاعة امل�شلم للحج
ا�شرتاط املحرم حلج املراأة

ف�شائل احلج
مقا�شد احلج

العمرة
عيد االأ�شحى املبارك:

  ماذا ي�سرع يف يوم العيد؟
  �سروط احليوان املذكى به.

  ماذا يفعل بالأ�سحية؟
زيارة املدينة النبوية



الحـــج

فضائل مكة والمسجد الحرام:
غرب  �ملكرمة  مكة  يف  �حلر�م  �مل�شجد  يقع 
ف�شائل  �لإ�شالم  يف  وله  �لعربية,  �جلزيرة 

كثرية منها:

اأن فيه الكعبة امل�شرفة:
ٌب تقريبًا، وتقع  عَّ ٌع وُمكاَ بَّ والكعبة هي بناٌء ُمراَ

يف و�سط امل�سجد احلرام مبكة املكرمة.
امل�سلمون حال  اإليها  ه  يتوجَّ التي  الِقْبلاَُة  وهي 
ال�سالة وغريها من العبادات التي اأمر اهلل 

بها.
اإ�سماعيل  وابنه  اخلليل  اإبراهيم  بناها  وقد 
زَّ  عاَ اهلل  من  باأمر  وال�سالم  ال�سالة  عليهما 

داَ بناوؤها مرارًا. ، ثم ُجدِّ لَّ وجاَ
اِهيُم  اإِْبراَ ُع  ْرفاَ ياَ اإِْذ  {واَ ّل:  وجاَ زَّ  عاَ اهلل  قال 
ا  ْل ِمنَّ بَّ قاَ ا تاَ ناَ بَّ اِعيُل راَ اإِ�ْسماَ ْيِت واَ اِعداَ ِمناَ اْلباَ واَ اْلقاَ

ِليم} )البقرة: 127(. ِميُع اْلعاَ اإِنَّكاَ اأاَنتاَ ال�سَّ
عليه  اهلل  �سلى  حممد  الّنبي  ا�سرتك  وقد 
و�سلم مع قبائل مكة املكرمة يف و�سع احلجر 

الأ�سود يف مكانه حينما اأعادوا بناءها.

 اأنه اأول م�شجد على وجه االأر�س:
 وملا �ساأل اأحد ال�سحابة ر�سولاَ اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم: يا ر�سول اهلل اأي م�سجد و�سع يف 
قال:  احلرام"،  "امل�سجد  قال:  اأول؟  الأر�ض 
قلت:  الأق�سى"،  قال:"امل�سجد  اأي؟  ثم  قلت: 
كم كان بينهما؟ قال: "اأربعون �سنة، ثم اأينما 
لِّه، فاإن الف�سل فيه"  اأدركتك ال�سالة بعد ف�ساَ

)البخ�ري 3186، م�شلم 520(.

1

م�شاعفة اأجر ال�شلوات فيه:2
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  فقد 
م�سجد  -يعني  هذا  م�سجدي  يف  "�سالة 
�سواه  فيما  �سالة  األف  من  اأف�سل  املدينة- 
من امل�ساجد اإل امل�سجد احلرام، و�سالة يف 
األف �سالة  اأف�سل من مائة  امل�سجد احلرام 

فيما �سواه" )ابن م�جه 1406، اأحمد 14694(.

3

االآيات  من  عدد  فيه  كتبت  وقد  الكعبة  <  باب 
القراآنية.
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اأنها حرم اهلل ور�شوله: 
بَّ  راَ اأاَْعُبداَ  اأاَْن  اأُِمْرُت  ا  اَ {اإِمنَّ تعاىل:  اهلل  قال 
اأُِمْرُت  ْيٍء واَ ُه ُكلُّ �ساَ لاَ ا واَ هاَ ماَ رَّ ِة الَِّذي حاَ ْلداَ ِذِه اْلباَ هاَ

اأاَْن اأاَُكوناَ ِمناَ امْلُ�ْسِلِمني} )النمل: 91(.
فمكة حرمها اهلل على خلقه اأن ي�سفكوا فيها 
دمًا، اأو يظلموا فيها اأحدًا، اأو ي�ساد �سيدها، 

اأو يقطع �سيء من اأ�سجارها وح�سائ�سها.
"اإن مكة حرمها  قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
لمرئ  يحل  فال  النا�ض،  يحرمها  ومل  اهلل، 
يوؤمن باهلل واليوم الآخر اأن ي�سفك فيها دما، 

ول يع�سد فيها �سجرة" )البخ�ري 104، م�شلم 1354(.

اأنها اأحب البالد اإىل اهلل واإىل ر�شوله 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.

�سلى  اهلل  ر�سول  راأيت  ال�سحابة:  اأحد  قال 
واقفًا  راحلته  على  وهو  و�سلم  عليه  اهلل 
باحلزورة )وهو حي مبكة( يقول: "واهلل اإنك 
اهلل،  اإىل  اهلل  اأر�ض  واأحب  اهلل  اأر�ض  خلري 
خرجت")الرتمذي  ما  منك  اأُخِرجت  اأين  ولول 

3925، الن�ش�ئي يف الكربى 4252(.

ملن  احلرام  لبيته  احلج  فر�س  اهلل  اأن 
ا�شتطاع اإليه �شبيال:

باأن  النا�ضاَ  ال�سالم  اإبراهيم عليه  نادى  فقد 
مكان،  كل  من  عليه  النا�ض  فتوافد  يحجوا، 
وحج اإليه الأنبياء عليهم ال�سالم، كما اأخرب 
بذلك الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، قال اهلل 
ْن يِف  ذِّ اأاَ تعاىل اإخبارًا عن اأمره لإبراهيم: {واَ
اِمٍر  �ساَ ُكلِّ  لاَى  عاَ واَ اًل  ِرجاَ اأُْتوكاَ  ياَ جِّ  ِباحْلاَ ا�ِض  النَّ

ِميق} )احلج: 27(. جٍّ عاَ اأِْتنياَ ِمْن ُكلِّ فاَ ياَ

4

5

6
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والعمرة. احلج  اأركان  اأحد  مرات  �شبع  الكعبة  حول  <  الطواف 

< معنى الحج

واحلج هو ق�سد بيت اهلل احلرام لأداء املنا�سك، 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  جاءت  واأقوال  اأفعال  وهي 
و�سلم، كالإحرام والطواف بالبيت احلرام �سبع مرات 
والوقوف يف  واملروة  فا  ال�سّ �سبعا بني جبلي  وال�سعي 

عرفة ورمي اجلمرات مبنى وغري ذلك.

 وفيه منافع عظيمة للعباد من اإعالن التوحيد هلل، 
واملغفرة العظيمة التي حت�سل للحجاج، والتعارف بني 

امل�سلمني، وتعّلم اأحكام الّدين، وغري ذلك.

وقت احلج: ترتكز اأعمال احلج بني اليوم الثامن 
والثالث ع�سر من �سهر ذي احلجة، وهو ال�سهر الثاين 

ع�سر من الأ�سهر القمرية يف التقومي الإ�سالمي.

على من يجب الحج؟
املكلف  امل�سلم  يكون  اأن  احلج  لوجوب  ي�سرتط 
العاقل   - �سبق  كما   - املكلف  )ومعنى  م�ستطيعًا 

البالغ(.

ومعنى اال�شتطاعة:
بالطرق  احلرام  البيت  اإىل  الو�سول  اإمكان   
ال�سحيحة والقانونية، واأداء منا�سك احلج بال م�سقة 
الأمن  مع  العادية،  ال�سفر  م�سقة  على  زائدة  عظيمة 
يحتاجه حلجه من  ما  يكون  واأن  واملال،  النف�ض  على 
النفقة زائدًا عن حوائجه الأ�سلية ونفقات من يلزمه 

نفقتهم.
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هل لديك �ملال �لكايف و�لقدرة �لبدنية على 
�حلج ؟

�إذ� كنت ل متلك �ملال �لكايف للحج �لز�ئد عن 
حاجاتك وحاجات من تلزمك نفقتهم فال يجب 

عليك �حلج ول يلزمك �أن جتمع �ملال لتوؤدي 
�حلج.

هل لديك �ملال �لكايف ولكنك ل متلك �لقدرة 
�لبدنية على �حلج ب�شبب مر�شك �لذي ل 

يتوقع �شفاوؤه �أو كرب �شنك؟

يجب عليك احلج بنف�شك.

يجب عليك اأن تبذل املال
 ملن يحج عنك.

نعم

نعم

ال

ال

< أحوال استطاعة المسلم للحج

1 اأن ي�شتطيع احلج بنف�شه، مبعنى اأن يكون 

دون  بنف�سه  البيت  اإىل  الو�سول  على  قادرًا 
الكايف  املال  ولديه  املعتاد،  على  زائدة  م�سقة 
لذلك، فيجب عليه اأداء فري�سة احلج بنف�سه.

ل  من  وهو  بنف�شه،  ي�شتطيع بغريه ال  اأن   2

يقدر احلج بنف�سه ملر�ض وكرب، ولكنه يجد من 
عنه،  ليحج  له  املال  بذل  وي�ستطيع  عنه،  يحج 

فيلزمه اأن يبذل املال ملن يحج عنه.

بغريه  وال  بنف�شه  احلج  ي�شتطيع  ال  من   3

فهذا ل يجب عليه احلج ما دام غري م�ستطيع.

احتياجاته  عن  الزائد  املال  لديه  لي�ض  من  مثل 
ونفقته على اأهله الذي يكفيه لأداء احلج.

ول يلزمه اأن يجمع املال لي�ستطيع احلج، ولكن متى 
ما ح�سلت ال�ستطاعة وجب احلج.

< اشتراط المحرم لحج المرأة

م،  املاَْحراَ وجود  املراأة  على  احلج  لوجوب  ي�سرتط 
فال يجب احلج على املراأة اإل اإن كان مرافقًا لها يف 
احلج اأحد حمارمها، وهم زوجها اأو من يحرم زواجه 
والإخوة  البن  وابن  والبن  واجلد  كالأب  دائمًا  منها 

واأبناوؤهم والعم واخلال. )انظر �ض 173(

فاإن حجت املراأة بدون حمرم بطريقة تاأمن 
فيها على نف�شها �شح حجها واأجزاأها ذلك.
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< فضائل الحج

ورد يف �حلج �لكثري من �لف�شائل و�خلري�ت, ومن ذلك:
عليه  النبي �سلى اهلل  �ُسئل  ملا  الأعمال،  اأف�شل  اأنه من    1

و �سلم: اأي الأعمال اأف�سل؟ قال: "اإميان باهلل ور�سوله". 
قيل: ثم ماذا؟ قال: "جهاد يف �سبيل اهلل". قيل: ثم ماذا؟ 

قال: "حج مربور" )البخ�ري 1447، م�شلم 83(.
مو�شم عظيم للمغفرة، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "من    2

حج فلم يرفث، ومل يف�سق، رجع كيوم ولدته اأمه" )البخ�ري 
1449، م�شلم 1350(، اأي رجع خاليًا من الذنوب كاأنه ولد لتوه.

اهلل  �سلى  الر�سول  قال  النار،  من  للعتق  كبرية  فر�شة    3

اأن يعتق اهلل فيه عبدًا  "ما من يوم اأكر من  عليه و�سلم: 
من النار من يوم عرفة " )م�شلم 1348(.

"احلج  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  اجلنة،  جزاءه  اأن    4

املربور لي�ض له جزاء اإل اجلنة" )البخ�ري 1683، م�شلم 1349(.
وهذه الف�سائل وغريها اإمنا تكون ملن �سدقت و�سلحت نيته، 
النبي �سلى اهلل  وطهرت �سريرته، و�سحت متابعته لر�سول اهلل 

عليه و�سلم.

< مقاصد الحج

النف����ض  يف  عظيمة  وغايات  مقا�ش�����د  للحج 
واملجتم���ع, ولهذا قال تعاىل بعد اأن ذكر ما يجب على 
احلاج من الهدي الذي يذبحه احلاج تقربًا اإىل اهلل 
ِكْن  لاَ واَ ا  اوؤُهاَ ِدماَ لاَ  واَ ا  وُمهاَ الاَ اهللاَ حُلُ ناَ ياَ ْن  يوم النحر: {لاَ
عليه  اهلل  �سلى  قال   .)37 )احلج:  ِمْنُكْم}  ى  ْقواَ التَّ اُلُه  ناَ ياَ
و�سلم:"اإمنا جعل الطواف بالبيت وبني ال�سفا واملروة 

ورمي اجلمار لإقامة ذكر اهلل" )اأبو داود 1888(.

ومن هذه الغايات واملقا�شد:
إظهار التذلل والخضوع هلل:

الرتف  اأ�سباب  يرف�ض  احلاج  لأن  وذلك 
1

مظهرًا  الإحرام  ثياب  ويلب�ض  والتزين، 
و�سواغلها  الدنيا  عن  ويتجرد  لربه،  فقره 
فيتعر�ض  ملوله،  اخللو�ض  عن  ت�سرفه  التي 
عرفة  يف  يقف  ثم  ورحماه،  ملغفرته  بذلك 
وف�سله،  نعماءه  �ساكرًا  حامدًا  لربه  �سارعًا 

وم�ستغفرًا لذنوبه وعراته.

شكر النعمة:
من  احلج  فري�سة  اأداء  يف  ال�سكر  يتمثل 
على  و�سكر  املال،  نعمة  على  �سكر  جهتني: 
به  يتمتع  ما  اأعظم  وهما  البدن،  �سالمة 

2

اأراد احلــج والعمــرة تعلم  ملــن  <  يجــب 
االأحكام ال�شرعية اخلا�شة بها.
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الإن�سان من نعم الدنيا، ففي احلج �سكر هاتني 
النعمتني العظيمتني، حيث يجهد الإن�سان نف�سه 
وينفق ماله يف طاعة ربه والتقرب اإليه �سبحانه، 
بداهة  تقرره  واجب  النعمة  �سكر  اأن  �سك  ول 

العقول وتفر�سه �سريعة الدين.

اجتماع المسلمين:
الأر�ض يف احلج،  اأقطار  من  امل�سلمون  يجتمع 
بع�سهم  وياألف  بع�ض،  على  بع�سهم  فيتعرف 
بع�سًا، هناك تذوب الفوارق بني النا�ض، فوارق 
فوارق  واللون،  اجلن�ض  فوارق  والفقر،  الغنى 
اأعظم  يف  امل�سلمني  كلمة  تتحد  واللغة،  الل�سان 
على  اأ�سحابه  كلمة  اجتمعت  ب�سري  موؤتر 
والتوا�سي  باحلق  التوا�سي  وعلى  والتقوى  الرب 
احلياة  اأ�سباب  ربط  العظيم  هدفه  بال�سرب، 

باأ�سباب ال�سماء.

تذكير باليوم اآلخر:
اإذا  وذلك  اللقاء  بيوم  امل�سلم  يذّكر  فاحلج 
ووقف  حمرمًا  ولبى  ثيابه  من  احلاج  جترد 
ولبا�سهم  النا�ض  كرة  وراأى  عرفات  ب�سعيد 
واحد ي�سبه الأكفان، فهنا يجول بخاطره مواقف 
ذلك  فيدعوه  وفاته  بعد  امل�سلم  لها  �سيتعر�ض 

لال�ستعداد لها واأخذ الزاد قبل لقاء اهلل.

إظهار توحيد اهلل عز وجل وإفراده 
بالعبادة بالقول والفعل:

اللهم  )لبيك  التلبية  هو  احلجاج  ف�سعار 
احلمد  لبيك،اإن  لك  �سريك  ل  لبيك  لبيك، 
والنعمة لك وامللك، ل �سريك لك(، ولهذا قال 
اأحد ال�سحابة يف و�سف تلبية النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم:"فاأهل بالتوحيد" )م�شلم 1218(، ويظهر 
واأفعاله  احلج  �سعائر  كل  يف  جليًا  التوحيد 

واأقواله.

3

4

5

< العمرة

والطواف  بالإحرام  هلل  التعبد  وهي 
ال�سفا  بني  وال�سعي  مرات  �سبع  بالكعبة 

واملروة �سبع مرات ثم احللق اأو التق�سري.

امل�ستطيعني  على  واجبة  هي  حكمها: 
مرة يف العمر، وي�ستحب تكرارها.

العام،  طوال  اأداوؤها  يجوز  وقتها: 
اأجر م�ساعف  ولكنها يف �سهر رم�سان لها 
"عمرة يف  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما 

رم�سان تعدل حجة" )البخ�ري 1764، م�شلم 1256(.

<  جتــب العمــرة علــى امل�شتطيــع مــرة واحدة 
بالعمر.

ك
حج

135



اليوم  يف  وياأتي  للم�شلمني  الثاين  العيد  وهو 
ع�سر  الثاين  )ال�سهر  احلجة  ذي  �سهر  من  العا�سر 
ف�سائل  فيه  ُجمعت  وقد  الإ�سالمي(،  التقومي  يف 

كثرية،منها:

فاأف�سل  ال�شنة:  اأيام  اأف�شل  من  اأنه   1

�سهر  من  الأوائل  الع�سر  هي  العام  اأيام 
عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  احلجة،  ذي 
اأيام العمل ال�سالح فيهن  "ما من  و�سلم: 
اإىل اهلل من هذه الع�سر" قالوا: ول  اأحب 
"ول اجلهاد  قال:  �سبيل اهلل؟  اجلهاد يف 
اإل رجل خرج بنف�سه وماله  يف �سبيل اهلل 
 ،926 )البخ�ري  ب�سيء"  ذلك  من  يرجع  مل  ثم 

الرتمذي 757(.

اأعظم  ففيه  االأكرب:  احلج  يوم  اأنه   2

واأ�سرفها،كالطواف  واأهمها  احلج  اأفعال 
جمرة  ورمي  الهدي،  وذبح  بالكعبة، 

العقبة.

عيد األضحى المبارك

ماذا يشرع في يوم عيد 
األضحى؟

ما  لغري احلاج جميع  الأ�سحى  يوم عيد  ي�سرع يف 
ي�سرع يف عيد الفطر املبارك، وقد �سبق )�ض 119(، 

اإل زكاة الفطر فهي خا�سة بعيد الفطر فقط.

تقربًا  الأ�سحية  با�ستحباب  الأ�سحى  عيد  ويتميز 
اإىل اهلل.

اأو  البقر  اأو  الإبل  من  يذبح  ما  وهي  االأ�شحية: 
الغنم تقربًا اإىل اهلل يوم عيد الأ�سحى من بعد �سالة 
ذي  �سهر  من  ع�ســر  الثالث  اليوم  مغرب  حتى  العيد 
 )2 )الكوثر:  ْر}  اْنحاَ واَ كاَ  بِّ ِلراَ لِّ  �ساَ {فاَ تعاىل:  قال  احلجة، 

وقد ف�سرت ب�سالة العيد والأ�سحية.

في�سحي  عليها،  للقادر  موؤكدة  �سنة  حكمها: 
امل�سلم عن نف�سه واأهل بيته.

املبارك. االأ�شحى  عيد  �شالة  يوؤدون  الهند  يف  <  امل�شلمون 
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اأن ل ياأخذ �سيئًا من  اأراد الأ�سحية  اإذا  وي�سرع له 
اأول يوم يف �سهر  �سعره ول اأظفاره وب�سرته �سيئًا من 

ذي احلجة وحتى ذبح الأ�سحية.

شروط الحيوان المضحى به:
وهي  الأنعام،  بهيمة  من  تكون  اأن  ي�سرتط 
الأ�سحية  الإبل، ول ت�سح  اأو  البقر  اأو  الغنم 

بغريها من احليوانات اأو الطيور.

وتكفي ال�ساة اأو املاعز عن الرجل واأهل بيته، 
ويجوز اأن ي�سرتك ال�سبعة يف البقرة الواحدة 

اأو اجلمل الواحد.

املطلوبة:يف  وال�سن  املطلوبة،  ال�سن  بلوغها 
ال�ساأن �ستة اأ�سهر، ويف املعز �سنة، ويف البقر 

�سنتان، ويف الإبل خم�ض �سنني.

�سالمة احليوان من العيوب الظاهرة، قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "اأربع ل يجزين يف الأ�ساحي: 
العوراء البني عورها، واملري�سة البني مر�سها، 
والعرجاء البني ظلعها، والعجفاء التي ل تنقي" 

)الن�ش�ئي 4371، الرتمذي 1497(.

1

2

3

ماذا يفعل باألضحية ؟
الأ�سحية. من  �سيء  بيع  • يحرم 

ثلثها،  فياأكل  اأثالثًا،  حلمها  تق�سيم  ي�ستحب   •
بالثلث  الفقراء  على  ويت�سدق  ثلثها،  ويهدي 

الباقي.

• يجوز لالإن�سان توكيل غريه واإعطاء املال للجهات 
الأ�سحية  بذبح  تقوم  التي  املوثوقة  اخلريية 

وتوزيعها على املحتاجني.

<  طفلة ت�شاهد تق�شيم االأ�شحية على املحتاجني.

< ��شــرط �لإ�شالم يف 
�مل�شحــى  �حليــو�ن 
�شالمته من �لعيوب.
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ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
ينبغي اأن يكون مق�سد امل�سلم من زيارة املدينة زيارة م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وال�سالة فيه، 

فاإذا جاء املدينة �سرع له زيارة اأمور منها:

زيارة المدينة النبوية

وهي  ال�شريف������ة:  الرو�ش����ة  يف  ال�ش����الة 
بني  امل�سجد  مقدمة  يف  حمددة  منطقة 
ومنربه،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بيت 
فلل�سالة هنالك ف�سل عظيم، قال �سلى اهلل 
عليه و�سلم: "ما بني بيتي ومنربي رو�سة من 

ريا�ض اجلنة" )البخ�ري 1137، م�شلم 1390(.

عليه 1 اهلل  �سلى  اهلل  ر�شول  على  ال�شام 
و�سلم: فيذهب اإىل قرب النبي �سلى اهلل عليه 
والقبلة  له  م�ستقبال  اأمام قربه  فيقف  و�سلم 
ال�سالم  �سوت:  وخف�ض  باأدب  ويقول  خلفه، 
وبركاته  اهلل  ورحمة  اهلل  ر�سول  يا  عليك 
الأمانة  واأديت  الر�سالة  بلغت  قد  اأنك  اأ�سهد 

2

املدينة النبوية هي البلد الذي هاجر اإليه النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم ملا خرج من مكة ب�سبب اإيذاء امل�سركني له.

بناء  و�سلم هناك  النبي �سلى اهلل عليه  فعله  ما  اأول  وكان 
امل�سجد النبوي ال�سريف الذي �سار مركزًا للعلم والدعوة ون�سر 

اخلري بني النا�ض.

ي�شتحب زيارة �مل�شجد �لنبوي ��شتحبابًا موؤكدً� �شو�ء 
كان ذلك يف مو�شم �حلج �أم يف غريه.

دون  بوقت  تخت�ض  لها مبنا�سك احلج،ول  وزيارته ل عالقة 
وقت.

اإىل  اإل  الرحال  ت�سد  "ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
وامل�سجد  هذا،  وم�سجدي  احلرام،  امل�سجد  م�ساجد:  ثالثة 

الأق�سى" )البخ�ري 1139، م�شلم 1397،اأبو داود 2033(

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "�سالة يف م�سجدي هذا خري من 
األف �سالة فيما �سواه اإل امل�سجد احلرام" )البخ�ري 1133، م�شلم 1394(. ك
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حق  اهلل  يف  وجاهدت  الأمة  ون�سحت 
اأف�سل ما  اأمتك  جهاده فجزاك اهلل عن 
جزى نبيا عن اأمته. وقد قال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "ما من اأحد ي�سلم 
علي اإل رد اهلل علي روحي حتى اأرد عليه 

ال�سالم" )اأبو داود 2041(.

ثم يتجه نحو اليمني لي�سلم على اأبي بكر 
ر�سول  خليفة  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق 

اهلل واأف�سل ال�سحابة بعده.

ر�سي  عمر  على  لي�سلم  ميينًا  يتنحى  ثم 
ر�سول  بعد  الثاين  وهو اخلليفة  اهلل عنه 

اهلل واأف�سل �سحابته بعد اأبي بكر.

وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ور�سول 
ول  نفعًا  لأحد  ميلك  ل  الب�سر  اأف�سل 
�سرًا فال يجوز دعاوؤه اأو ال�ستغاثة به بل 
الدعاء وجميع اأنواع العبادة هلل وحده ل 

�سريك له.

زيارة م�شجد قباء: وهو اأول م�سجد بني 
يف الإ�سالم قبل اأن يبني النبي �سلى اهلل 
كان  ملن  وي�ستحب  م�سجده،  و�سلم  عليه 
كان  وقد  قباء،  م�سجد  يزور  اأن  باملدينة 
يزوره،  و�سلم  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأتى  ثم  بيته  تطهر يف  "من  اأي�سًا:  وقال 
له  كان  �سالة  فيه  ف�سلى  قباء  م�سجد 

كاأجر عمرة" )ابن م�جه 1412(.

3

<  م�شجد قباء �أول م�شجد بني يف �لإ�شالم.
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7
و�سع الإ�سالم جميع الأحكام والت�سريعات التي تراعي 
الإن�سان وحتفظ حقوقه املالية واملهنية �سواء كان غنيًا 
اأو فقريًا، وت�ســـاهم يف تا�سك املجتمع وتطوره ورقيه 

يف جميع جمالت احلياة.

فهر�س الف�صل 

�لأ�شل يف �ملعامالت �حلل
املحرم لذاته

املحرم لك�شبه
الربـــــا:

  رب� الدين          رب� القر�ص
  حكم الرب�           خطورة الرب� على الفرد واملجتمع

الغرر واجلهالة
الظلم واأخذ اأموال النا�س بالباطل

القمار واملي�شر
  اأ�شرار القم�ر واملي�شر على الفرد واملجتمع

�أخــالق �أكــد عليهــا �لإ�شــالم يف �لتعامــالت 
�ملالية:

  االأم�نة            ال�شدق           االإتق�ن 



معامالتك المالية

�لرزق  لطلب  �لأر�س  يف  بال�شعي  �هلل  �أمر 
ورغب يف ذلك ويت�شح ذلك يف �أمور:

الإن�سان  دام  املال ما  النا�ض  �سوؤال  نهى عن  فقد   
قادرًا على العمل والك�سب بجهده وعمله، واأخرب 
العمل  على  قادر  وهو  املال  النا�ض  �ساأل  من  اأن 
وعند  اهلل  عند  مكانته  يخ�سر  فاإنه  والك�سب 
تزال  "ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال  النا�ض 
يف  ولي�ض  تعاىل  اهلل  يلقى  حتى  باأحدكم  امل�سالة 

وجهه مزعة حلم" )البخ�ري 1405، م�شلم 1040(.

و قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "من اأ�سابته 
فاقة فاأنزلها بالنا�ض مل ت�سد فاقته ومن اأنزلها باهلل 

عز وجل اأو�سك اهلل له بالغنى " )اأحمد 3869، اأبو داود 1645(.

وال�ستثمارية  واخلدمية  ال�سناعية  املهن  كل   
نطاق  يف  دامت  ما  فيها  عيب  ل  م�سرفة  اأعمال 
كانوا  الأنبياء  اأن  ال�سرع  يف  جاء  وقد  املباحات، 
يعملون يف مهن اأقوامهم املباحة، كما قال النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "ما بعث اهلل نبيا اإل رعى 
الغنم" )البخ�ري 2143(، وكان زكريا جنارًا )م�شلم 2379(، 
تلك  اأمثال  يعملون يف  الأنبياء كانوا  بقية  وهكذا 

املهن.

على  الإنفاق  يريد  عمله  يف  نيته  اأح�سن  من  اأن   
نف�سه وعائلته، وكفهم عن الحتياج للنا�ض، ونفع 

املحتاجني، كان ماأجورًا على عمله واجتهاده.

األصل في المعامالت الحل:
و�سراء  بيع  من  املالية  التعامالت  جميع  يف  الأ�سل 
وا�ستئجار وغري ذلك مما يتعامل به النا�ض ويحتاجون 
املحرمات  من  ا�ستثني  ما  اإل  واجلواز،  الإباحة  اإليه: 

لذاته اأو لطريقة ك�سبه.

المحرم لذاته:
وهي املحرمات التي نهى اهلل عنها لذاتها فال يجوز 
الجتار بها ول بيعها ول �سراوؤها ول اإيجارها اأو العمل 

يف اإنتاجها ون�سرها بني النا�ض.

اأمثلة ملا حرمه االإ�شالم لذاته:
و�خلنزير. • �لكلب 

�أجز�ئها. من  جزء  �أو  �مليتة  • �حليو�نات 
�لكحولية. و�مل�شروبات  • �خلمور 

بال�شحة. ي�شر  ما  وكل  • �ملخدر�ت 
كالأ�شرطة  �لنا�س  بني  �لفاح�شة  �إ�شاعة  �أدو�ت   •

و�ملو�قع و�ملجالت �لإباحية.
�هلل. دون  من  يعبد  ما  وكل  • �لأ�شنام 

اأعمــال م�شرفة ال عيب  < كل االأعمــال املباحــة 
فيها. ك المالية
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المحرم لكسبه:
وهو املال املباح يف اأ�سله ولكن التحرمي دخل عليه 
واملجتمع،  بالفرد  ت�سر  التي  ك�سبه  طريقة  ب�سبب 
يف  التحرمي  واأ�سباب  ال�سبب،  لذلك  فحرمت 

املعامالت هي: 

الربا، الغرر واجلهالة، الظلم، القمار واملي�سر.

 و�سنقوم بتو�سيحها كالتايل:

< الربــــــــــــا

الربا: هو الزيادة املحرمة �شرعًا ملا فيها 
من الظلم وال�شرر

وهو عدة اأنواع اأ�سهرها واأ�سدها حترميًا: الربا يف 
القرو�ض والديون، وهي: الزيادة على اأ�سل املال من 

غري بيع اأو �سلعة بني الطرفني، وهو نوعان:

  ربا الديــــــن:

 وهو الزيادة على الدين عند حلول اأجل ال�سداد اإذا 
مل ي�ستطع املدين الوفاء. 

 1000 )خالد(  من  )�سعيد(  اقرت�ض  اإذا  مثاله: 
وجاء  ال�سهر  انتهى  فلما  �سهر،  بعد  لي�سددها  دولر 
املال  وي�سدد  يفي  اأن  ي�ستطع)�سعيد(  ال�سداد مل  وقت 
فا�سرتط عليه الدائن )خالد( اأن ي�سددها الآن بدون 
زيادة اأو ي�سددها بعد �سهر 1100 دولر فاإن مل ي�ستطع 

فبعد �سهرين 1200 دولر وهكذا.

  ربا القـــر�س:

ومعناه اأن يقرت�ض من �سخ�ض اأو من بنك قدرًا من 
املال ب�سرط اأن ي�سدده بفائدة يتفقون على قدرها %5 

�سنويًا اأو اأقل اأو اأكر.

األف(  )مائة  بقيمة  منزل  �سراء  يريد  اأن  مثاله: 
ولي�ض لديه املال الكايف، فيذهب اإىل البنك ويقرت�ض 
ي�سدده  اأن  على  املنزل  ل�سراء  األف(  )مائة  املال  منه 
ملدة  �سهرية  اأق�ساط  على  األف  وخم�سني  مائة  للبنك 

خم�ض �سنوات.

القر�ض  دام  ما  الذنوب  كبائر  من  حمرم  والربا 
بفائدة، �سواء كان القر�ض ا�ستثماريًا لتمويل جتارة اأو 
�سناعة، اأو ل�سراء اأ�سول مهمة ك�سراء منزل وعقار اأو 

كان ا�ستهالكيًا يف كماليات.

اأما �شراء ال�سلعة بالأق�ساط اأعلى من �سعرها نقدًا 
فلي�ض من الربا.

باألف  اأو  نقدًا  دولر  باألف  اجلهاز  ي�سرتي  من  مثل 
مائة  �سهر  كل  يف  �سنة  ملدة  �سهرية  باأق�ساط  ومائتني 

دولر يدفعها للمتجر املالك لل�سلعة.

< كل قر�س اأو دين �شبب منفعة للدائن فهو ربا.
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حكم الربا:
القراآن  التحرمي ب�سريح  اأ�سد  الربا حمرم 
وهو  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  واأحاديث 
من  اأحدًا  اهلل  يتوعد  ومل  الذنوب،  كبائر  من 
به،  واملتعامل  الربا  اآكل  اإل  باحلرب  الع�ساة 
ال�سماوية  ال�سرائع  يف  جاء  الربا  وحترمي 
ولكن  فقط،  الإ�سالم  يف  ولي�ض  ال�سابقة 
من  غريه  نال  كما  والع�سيان  التحريف  ناله 
الأحكام، قال تعاىل مبينا �سبب عذابه ومقته 
ْد  قاَ ا واَ باَ ْخِذِهُم الرِّ اأاَ لأقوام من اأهل الكتاب: {واَ

ْنه} )الن�ش�ء: 161(. ُنُهوا عاَ

عقوبة الربا:
حلرب  نف�سه  يعر�ض  بالربا  املتعامل 
اهلل ور�سوله، في�سري عدوًا هلل ور�سوله، 
ُنوا  اأْذاَ ُلوا فاَ ْفعاَ ْ تاَ اإِْن ملاَ قال اهلل تعاىل: {فاَ
لاَُكْم  ُتْبُتْم فاَ اإِْن  �ُسوِلِه واَ راَ ْرٍب ِمناَ اهلِل واَ ِبحاَ
لاَ ُتْظلاَُمون}  ْظِلُموناَ واَ اِلُكْم لاَ تاَ ُرُءو�ُض اأاَْمواَ
اآثارها  لها  حرب  وهي   ،)279 )البقرة: 

النف�سية واجل�سدية، وما اأ�ساب النا�ض 
اإل  وحزن  وغم  واكتئاب  قلق  من  الآن 
من  لكل  املعلنة  احلرب  هذه  نتاج  من 
�ساعد  اأو  الربا  واأكل  اهلل  اأمر  خالف 

عليه.. فكيف باأثر احلرب يف الآخرة.

اآكل الربا املتعامل به ملعون ومطرود من 
رحمة اهلل هو ومن اأعانه على ذلك فقد 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  "لعن 
و�ساهديه"  وكاتبه  وموكله  الربا  اآكل 

وقال: "هم �سواء" )م�شلم 1598(.

1

2

�سورة  اأ�سنع  على  القيامة  يوم  يبعث  الربا  اآكل  اأن 
كاملرتنح ب�سبب �سرع وجنون، كما قال تعاىل: {الَِّذيناَ 
ُطُه  بَّ تاَخاَ ياَ الَِّذي  ُقوُم  ياَ ا  ماَ كاَ اإِلَّ  ُقوُموناَ  ياَ لاَ  ا  باَ الرِّ اأُْكُلوناَ  ياَ

اُن ِمناَ امْلاَ�ّض } )البقرة: 275(. ْيطاَ ال�سَّ
اأن املال الربوي واإن كر فهو ممحوق الربكة، ل يجد فيه 
ُق  حاَ ْ راحة ول �سعادة ول اطمئنانا، كما قال تعاىل: {مياَ

ات} )البقرة: 276(. قاَ داَ ُيْرِبي ال�سَّ ا واَ باَ اهلُل الرِّ

خطورة الربا على الفرد والمجتمع:
وقد �سدد الإ�سالم يف �ساأن الربا ملا له من اآثار مدمرة على 

الفرد واملجتمع، ومن ذلك:
اختالل توزيـــع الرثوة 

االأغنياء  بني  الكبري  التفاوت  ون�شوء 
والفقراء:

املجتمع  اأفراد  قليلة من  فئة  اأيدي  املال يف  يركز  فالربا 
توزيع  الكثرية، وهذا خلل يف  ويحرم منه اجلموع  الواحد، 
ثراء  الأثرياء  من  قليلة  فئة  اإىل  املجتمع  فيتحول  املال 
املعدومني، وهذه  اأو  والفقراء  الكادحني  فاح�سًا، وبقية من 
هي البيئة اخل�سبة لنت�سار الأحقاد واجلرائم يف املجتمع.

اعتياد االإ�شراف 
وعدم االدخــار:

الإ�سراف  الكثريين على  بفائدة �سجع  القرو�ض  فت�سهيل 
فال  احتاج،  كلما  يقر�سه  من  يجد  لأنه  الدخار؛  وعدم 
حتى  الكماليات  يف  وي�سرف  وم�ستقبله  حلا�سره  يح�سب 
جتتمع عليه الديون وت�سيق عليه احلياة، ويبقى طوال عمره 

مثقاًل بتلك الديون والقرو�ض.
الربــــا �شبـــب الإحجـام االأغنياء
عن اال�شتثمارات النافعة للبالد:

للح�سول  فر�سة  الربوي  النظام  املال يف  �ساحب  فيجد 
عن  ي�سرفه  وهذا  ماله،  على  الربا  من  معينة  ن�سبة  على 
ا�ستثمار ماله يف م�سروعات �سناعية وزراعية وجتارية مهما 
كانت مفيدة للمجتمع؛ لأنها حتتوي على قدر من املخاطرة 

وبحاجة لنوع من اجلهد والعمل.

3

4
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االنهيــارات  وح�شــول  املــال  ملحــق  �شبــب  الربــا   >
هل اأنت الدائن ومن ياأخذ الزيادة )اآكل الربا(؟االقت�شادية.

�إن كنت ل ت�شتطيع ف�شخ �لعقد �أو يح�شل لك 
ب�شبب �لف�شخ �شرر كبري فاإنك تتم �لعقد و�أنت 

عازم على �أن ل تعود ملثله يف �مل�شتقبل.

اإذا كنت من يدفع الزيادة فهل ت�شتطيع ف�شخ العقد
بدون �شرر كبري؟

يجب عليك اأخذ اأ�شل مالك 
بدون زيادة.

يجب عليك ف�شخ �لعقد �إن 
كنت قادرً�

ول �شرر عليك يف ذلك.

نعم

نعم

ال

ال

الربــــــــــا �شبــب ملحـــق بركــــة املــــال
وح�شـــــول االنهيــارات االقت�شادية:

الكبري  والإفال�ض  القت�سادية  النهيارات  وكل 
الربا  يف  التمادي  ب�سبب  كان  اأ�سخا�ض  اأو  ملوؤ�س�سات 
املحرم وهو اأحد اآثار املحق الذي اأخرب اهلل به، بخالف 
ال�سدقة والإح�سان اإىل النا�ض فهي تبارك املال وتزيده 
ات}  قاَ داَ ُيْرِبي ال�سَّ ا واَ باَ ُق اهلُل الرِّ حاَ ْ كما قال تعاىل: {مياَ

)البقرة: 276(.

ما احلكم اإذا اأ�شلم وهو ملتزم بعقد ربوي؟
اإذا اأ�سلم وهو ملتزم بعقد ربوي فله حالتان:

والفائدة  الزيادة  ياأخذ  من  هو  كان  اإذا   .1
ياأخذ  ول  ماله  اأ�سل  ياأخذ  فاإنه  الربا(  )اآكل 
�سيئًا من الزيادة مبجرد اإ�سالمه، كما قال تعاىل: 
لاَ  واَ ْظِلُموناَ  تاَ لاَ  اِلُكْم  ْمواَ اأاَ ُرُءو�ُض  لاَُكْم  فاَ ُتْبُتْم  اإِْن  {واَ

ُتْظلاَُمون} )البقرة: 279(.  

4

2. اإذا كان هو من يدفع الزيادة فله حالتان:

اإن ا�ستطاع اأن يف�سخ العقد ويخرج منه بدون   •
�سرر كبري فيجب عليه ذلك.

اإل ب�سرر  العقد  ي�ستطيع ف�سخ  اإن كان ل  اأما   •
ل  اأن  على  عازم  وهو  العقد  يتم  فاإنه  بالغ 
ُه  اءاَ جاَ ْن  ماَ {فاَ تعاىل:  قال  كما  ملثله،  يعود 
اأاَْمُرُه  واَ لاَفاَ  �ساَ ا  ماَ لاَُه  فاَ ى  اْنتاَهاَ فاَ ِه  بِّ راَ ِمْن  ٌة  ْوِعظاَ ماَ
ُهْم  اِر  النَّ اُب  حاَ اأاَ�سْ ِئكاَ  اأُولاَ فاَ اداَ  ْن عاَ ماَ واَ اإِىلاَ اهلِل 

اِلُدون} )البقرة: 275(. ا خاَ ِفيهاَ
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و�ملر�د كل عقد فيه قدر جمهول 
وثغرة رمبا تكون �شببًا للتنازع 

و�خل�شومة بني �لطرفني �أو ظلم 
�أحدهما لالآخر.

وقد حرمه الإ�سالم �سدًا لذريعة اخل�سام اأو 
الظلم والغنب، فيحرم حتى ولو ترا�سى النا�ض 
عليه، فقد نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن 

بيع الغرر )م�شلم: 1513(.

أمثلة لبيع الغرر والجهالة:
�سالحها  يظهر  اأن  قبل  الثمار  بيع 
وتكون جاهزة للقطف، فقد نهى النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك لحتمال 

ف�سادها قبل الن�سج.

اأن يدفع مبلغًا من املال ل�سراء �سندوق 
ى ما فيه فقد يكون �سيئًا ثمينًا اأو  ل ُيدراَ
�سيئًا تافهًا. ومثله بيع ما ل ميلك وما ل 

يقدر على ت�سليمه.

متى تكون الجهالة 
مؤثرة؟

حترمي  يف  موؤثرة  واجلهالة  الغرر  يكون  ل 
اأ�سل  يف  وكانت  كثرية  كانت  اإذا  اإل  العقد 

العقد ولي�ست يف توابعه.
واإن  مثاًل  البيت  ي�سرتي  اأن  للم�سلم  فيجوز 
البناء  يف  ا�ستخدمت  التي  املواد  نوع  يعلم  مل 
والطالء ونحو ذلك، لأن هذه اجلهالة ي�سرية، 

ثم هي يف توابع العقد ل يف اأ�سله.

1

2

< الغرر والجهالة

الن��اس  أم��وال  وأخ��ذ  الظلــم   >
بالباطل

قال  وقد  الإ�سالم،  منها  التي حذر  الأفعال  اأ�سنع  من  الظلم 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "الظلم ظلمات يوم القيامة" )البخ�ري 2315، 
م�شلم 2579(، واأخذ اأموال النا�ض بدون حق ولو كان قلياًل من اأعظم 

الآثام واجلرائم التي توعد مرتكبها باأ�سد العقوبات يف الآخرة، 
كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "من ظلم قيد �سرٍب من الأر�ض 

ُطّوقه من �سبع اأر�سني يوم القيامة" )البخ�ري 2321، م�شلم 1610(.

< اأخــذ اأمــوال النا�ــس ظلمًا ولــو كان قلياًل من اأعظــم االآثام 
واجلرائم.
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من أمثلة الظلم في المعامالت:
التعامل  على  الإكراه  يجوز  فال  االإكراه: 
الإكراه والقهر، ول ت�سح  اأنواع  باأي نوع من 
العقود اإل بالرتا�سي كما قال �سلى اهلل عليه 

و�سلم: "اإمنا البيع عن ترا�ض" )ابن م�جه 2185(.

الغ�س وخمادعــــة النا�س: لأكل اأموالهم 
بالباطل، وهي من الآثام العظيمة، كما قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "من غ�سنا فلي�ض منا" 
)م�شلم 101(، و�سبب احلديث اأن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم خرج اإىل ال�سوق فوجد �سربة 
فاأدخل  احلبوب(  من  كومة  )اأي  طعام  من 
يده يف ال�سربة فوجد فيها بلاًل، فقال للبائع: 
اأ�سابته  ما هذا؟" قال:  الطعام  "يا �ساحب 
فقال:  اهلل،  ر�سول  يا  املطر(  )اأي  ال�سماء 
"اأفال جعلته فوق الطعام حتى يراه النا�ض؟" 

ثم قال: "من غ�ض فلي�ض منا" )الرتمذي 1315(.

املال ظلمًا  التالعب على القانون: لأخذ 
لديه  يكون  قد  الإن�سان  اأن  وذلك  حق،  بغري 
اأخذ مال  والفطنة ما ميكنه من  الذكاء  من 
لكن  واملحاكم،  القانون  طريق  عن  له  لي�ض 
كما  حقًا،  الباطل  يحّول  ل  القا�سي  ق�ساء 
ب�سر  اأنا  "اإمنا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
واإنكم تخت�سمون اإيل، ولعل بع�سكم اأن يكون 
اأحلن بحجته من بع�ض فاأق�سي له على نحو 
ما اأ�سمع، فمن ق�سيت له بحق اأخيه �سيئا فال 
ياأخذه فاإمنا اأقطع له قطعة من النار" )البخ�ري 

6748، م�شلم 1713(.

1

2

3

اأو  ماًل  الإن�سان  يدفع  اأن  وهي  الر�شــــوة: 
من  وهي  له  لي�ض  حق  على  ليح�سل  خدمة 
لعن  فقد  الذنوب،  واأ�سد  الظلم  اأنواع  اأ�سنع 
الرا�سي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
)وهو دافع الر�سوة( واملرت�سي )وهو اآخذها( 

)الرتمذي 1337(.

يف�سد  حتى  جمتمع  يف  الر�سوة  انت�سرت  وما 
نظامه ويتفكك، ويتوقف ازدهاره ومنوه. 

4

< لعن ر�شول اهلل دافع الر�شوة واآخذها.

ما حكم من ي�شلم وقد اأخذ مااًل بغري حق زمن 
كفره؟

الن��ص  بظلم  اأخذه  حمرم  م�ل  وعنده  اأ�شلم  من 
ذلك؛  ونحو  االختال�ص  اأو  ب�ل�شرقة  عليهم  واالعتداء 
فينبغي له رده الأ�شح�به اإن ك�ن يعلمهم وك�ن ق�درًا على 

ت�شليمه لهم بدون �شرر عليه.

امل�ل  اأن  اإال  االإ�شالم  قبل  ح�شل  ك�ن  واإن  ذلك  الأن 
فينبغي  يده،  حتت  زال  م�  والعدوان  ب�لظلم  امل�أخوذ 
{اإِنَّ  تع�ىل:  اهلل  لقول  ا�شتط�ع،  اإن  االأموال  تلك  اإرج�ع 

ِلَه�} )الن�ش�ء: 58(. أََم�َن�ِت اإِىَل اأَهخْ وا االخْ اهلَل َي�أخُْمُرُكمخْ اأَنخْ ُتوؤَدُّ

يف  منه�  تخل�ص  االجته�د  بعد  �ش�حبه�  يعلم  مل  ف�إن 
�شيء من وجوه اخلري.
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< القمار والميسر

ما هو الميسر أو القمار ؟
الذي  واللعب  ال�سباقات  يف  يكون  القمار 
اأو  املت�سابقان  اأو  الالعبان  فيه  ي�سرتط 
املال  يك�سب  اأن  اأحدهما  ربح  اإن  املرتاهنان 
من اخلا�سر، فكل م�سارك دائر بني اأن يك�سب 

املال من غريه اأو اأن يخ�سره ليك�سبه غرُيه.

حكمه: 
�أمره  يف  �لت�شديد  ورد  حمرم  �لقمار 

يف �لقر�آن و�ل�شنةومن ذلك:
و�ســـرره  املي�سر  اإثم  اهلل  جعل 
ومنفعتـــه،  فائـــــدتــه  مـــن  اأعظــــم 
ْمِر  اخْلاَ ِن  عاَ ُلوناَكاَ  �ْساأاَ {ياَ تعالــــى:  فقال 
اِفُع  ناَ ماَ واَ ِبرٌي  كاَ اإِْثٌم  ا  ِفيِهماَ ُقْل  امْلاَْي�ِسِر  واَ
ا}  ْفِعِهماَ نَّ ِمن   ُ اأاَْكرباَ ا  اإِْثُمُهماَ واَ ا�ِض  ِللنَّ

)البقرة: 219(.

والقمار  املي�سر  على  اهلل  ماَ  كاَ حاَ
اخلبيثة  لأ�سرارها  املعنوية  بالنجا�سة 
على الفرد واملجتمع، واأمر باجتنابها، 
وجعلها �سببًا للفرقة والبغ�ساء، و�سببًا 
تعاىل:  فقال  والذكر،  ال�سالة  لرتك 
ْمُر  اخْلاَ ا  اَ اإِمنَّ ُنوا  اآاَماَ الَِّذيناَ  ا  اأاَيُّهاَ ا  {ياَ
ُم ِرْج�ٌض ِمْن  ْزلاَ اْلأاَ اُب واَ اْلأاَْن�ساَ امْلاَْي�ِسُر واَ واَ
لَُّكْم ُتْفِلُحوناَ  عاَ ِنُبوُه لاَ اْجتاَ اِن فاَ ْيطاَ ِل ال�سَّ ماَ عاَ
ُكُم  ْيناَ باَ ُيوِقعاَ  اأاَْن  اُن  ْيطاَ ال�سَّ ُيِريُد  ا  اَ • اإِمنَّ
امْلاَْي�ِسِر  واَ ْمِر  اخْلاَ يِف  اءاَ  ْغ�ساَ اْلباَ واَ ةاَ  اواَ داَ اْلعاَ
ِة  الاَ ال�سَّ ِن  عاَ واَ اهلِل  ِذْكِر  ْن  عاَ ُكْم  دَّ ياَ�سُ واَ

ْل اأاَْنُتْم ُمْنتاَُهون} )امل�ئدة: 91-90(. هاَ فاَ

1

2

< القمار ي�شيب �شاحبه باالإدمان.

الفرد  على  والميسر  القمار  أضرار 
والمجتمع:

من  واملجتمع،  الفرد  على  وكثرية  عظيمة  القمار  اأ�سرار 
اأهمها:

فاإن  النا�ض،  بني  والبغ�شاء  العداوة  يوقع  اأنه 
اأ�سدقاء واأحباب، فمتى  اأنهم  الالعبني يغلب عليهم 
فاز اأحدهم واأخذ اأموالهم فال �سك اأنهم �سيبغ�سونه 
العداوة  له  اأنف�سهم  يف  ويحملون  عليه،  ويحقدون 
واإ�سراره جزاء  به  واحل�سد، ويعملون احليل لالإيقاع 
ما اأوقع بهم من اخل�سارة، وهذا واقع م�ساهد يعلمه 
ُيِريُد  ا  اَ {اإمِنَّ تعاىل:  لقوله  م�سداق  وهو  اجلميع، 
ْمِر  اءاَ يِف اخْلاَ ْغ�ساَ اْلباَ ةاَ واَ اواَ داَ ُكُم اْلعاَ ْيناَ اُن اأاَْن ُيوِقعاَ باَ ْيطاَ ال�سَّ
امْلاَْي�ِسر}، ثم اإنه يلهي عن الفرائ�ض وال�سلوات وذكر  واَ
ال�سيطان يف  اهلل، كما قال جل وعال يف ذكر دوافع 
ْن ِذْكِر  ُكْم عاَ دَّ ياَ�سُ تزيني القمار واملي�سر لالإن�سان: {واَ

ة}. الاَ ِن ال�سَّ عاَ اهلِل واَ

1
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املي�شر ممحق لالأموال ومبدد للروات، ويلحق باملقامرين اخل�سارة 
الكثرية.

ي�شيب ممار�شه باالإدمان فهو اإن ك�سب وفاز ازداد ج�سعًا وطمعًا يف 
املقامرة، وا�سرت�سل يف ك�سب املال احلرام، واإن خ�سر لزم القمار لعله 

ي�سرتد ما فقده، وكالهما عائق عن العمل ومف�ض اإىل دمار املجتمع.

2

3

< جميع األعاب القمار احلركية واالإلكرتنية اأو باأي 
�شفة كانت حمرمة من كبائر الذنوب.

أنواع الميسر
قدميًا  املي�شر  واأنواع  �شور  تتعدد 

وحديثًا, فمن اأنواعه املعا�شرة:
كل لعب ي�سرتط فيه الغالب على املغلوب 
اأخذ �سيء من املال، مثل اأن يلعب جماعة 
من النا�ض بالورقة )الكوت�سينة(، وي�سع 
كل واحـــد منهـــم قـــدرًا من املـــال، فمن 

ك�سب منهم اأخذ جميع املال.

املراهنات علـــى فوز فريق اأو لعب ونحو 
ذلك، في�ســـع املراهنون املال، وكل واحد 
يراهن على فوز فريقه اأو لعبه، فاإن فاز 
فريقـــه ك�ســـب املـــال، واإن خ�ســـر الفريق 

خ�سر هو املال. 

اأن ي�ســـرتي  اليان�ســـيب واحلـــظ، مثـــل 
بطاقة بدولر لي�ســـارك يف احتمال فوزه 

باألف دولر عند ال�سحب.

جميع األعاب القمار احلركية و الكهربائية 
واللكرتونية اأو عرب مواقع الإنرتنت والتي 
يكـــون الالعب فيهـــا اأمام احتمالـــني: اأن 

يك�سب املال اأو يخ�سره. 
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�أحكام  �لإ�شالم  و�شح  كما 
�أكد  �ملالية فقد  �ملعامالت 
من  عــددً�  �ملتعاملني  على 

�لأخالق و�لآد�ب منها:

أخالق أكد عليها اإلسالم في التعامالت المالية

األمانة:
�لأمانــة يف �لتعامــالت �لتجاريــة مــع �لآخريــن, �شــو�ء كانو� 
م�شلمــني �أو كفارً� من �أهم �أخــالق �مل�شلم �ملتبع ل�شرع �هلل, ويظهر 

�لتاأكيد عليها فيما يلي: 
ا} )الن�ساء: 58(. اِت اإِىلاَ اأاَْهِلهاَ اناَ وا اْلأاَماَ اأُْمُرُكْم اأاَْن ُتوؤاَدُّ   قال تعاىل: {اإِنَّ اهللاَ ياَ

  عد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سياع الأمانة وخيانتها من عالمات 
النفـــاق حيث قال: "اآية املنافق ثـــالث اإذا حدث كذب واإذا وعد اأخلف واإذا 

اوؤتن خان" )البخاري 33، م�سلم 59(. 

ِمُنون}  ْد اأاَْفلاَحاَ امْلُوؤْ   الأمانة من اأهم �ســـفات املوؤمنني، كما قال تعـــاىل: {قاَ
اُعون} )املوؤمنون: 1، 8(، ولهذا نفى  ْهِدِهْم راَ عاَ اِتِهْم واَ اناَ الَِّذيناَ ُهْم ِلأاَماَ اإىل قوله: { واَ
ر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الإميان عن من يخون الأمانة، فقال �سلى 

اهلل عليه و�سلم: "ل اإميان ملن ل اأمانة له" )اأحمد 12567(.

  وقـــد كان ر�ســـول اهلل �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم ملقبـــًا يف مكة قبـــل البعثة 
بال�سادق الأمني، لأنه كان رمزا لالأمانة يف عالقاته وتعامالته.
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الصدق:
و�ل�شــدق و�لو�شــوح مــن �أهم �ملز�يــا �لتي �أكد 

عليها �لإ�شالم:
  قـــال �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم عن البائع وامل�ســـرتي: 
كتما  واإن  بيعهما،  لهما يف  بورك  وبينا  �ســـدقا  "فاإن 

وكذبا حمقت بركة بيعهما" )البخاري 1973، م�سلم 1532(.

  قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "عليكم بال�سدق، 
فـــاإن ال�ســـدق يهـــدي اإىل الـــرب، واإن الرب يهـــدي اإىل 
اجلنة، ول يزال الرجل ي�سدق ويتحرى ال�سدق حتى 

يكتب عند اهلل �سديقا" )م�سلم 2607(.

  جعل الإ�ســـالم من يحلف كذبًا يف الثناء على �سلعته 
ليبيعها قد ارتكب كبرية مـــن كبائر الذنوب، كما قال 
�ســـلى اهلل عليـــه و�ســـلم: "ثالثـــة ل يكلمهـــم اهلل يوم 
القيامـــه، ول ينظـــر اإليهم، ول يزكيهـــم، ولهم عذاب 
األيم" وذكر منهم: "واملنفق �ســـلعته باحللف الكاذب" 

)م�سلم 106(.

اإلتقان وإحسان العمل:
فيجب علــى كل �شانع �أو عامل م�شلم �أن يجعل 
�لإتقــان و�إمتام �لعمل على �أح�شن وجه مبد�أه 

ومزيته �لتي ل يتنازل عنها.
  فاهلل �سبحانه كتب الإح�سان على كل �سيء، واأمر به 
يف كل مناحـــي احلياة، حتـــى يف الأمور التي قد يظهر 
لأول وهلـــة تعـــذر الإح�ســـان والإتقان فيها، كال�ســـيد 
والذبـــح، قال �ســـلى اهلل عليـــه و�ســـلم: "اإن اهلل كتب 
الإح�سان على كل �ســـيء، فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة، 
واإذا ذبحتم فاأح�ســـنوا الذبح، وليحد اأحدكم �سفرته، 

فلريح ذبيحته" )م�سلم 1955(.

  ح�ســـر النبـــي �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم جنـــازة اأحد 
النا�ـــض، فـــكان يوجـــه ال�ســـحابة يف ت�ســـوية اللحـــد 
واإح�ســـان الدفن، ثم التفت اإليهم، وقال: "اأما اإن هذا 
ل ينفـــع امليت ول ي�ســـره، ولكن اهلل يحـــب من العامل 
اإذا عمل اأن يح�ســـن" )البيهقي يف �ســـعب الإميان 5315(، ويف لفظ: 
"اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه" )اأبو يعلى 
4386، �سعب الإميان 5312(. )وانظر لبقية الأخالق �ض 185(.
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طعامك وشرابك



8
للطعـــام احلالل مكانة كبرية يف الإ�ســـالم فهو �ســـبب 

لإجابة الدعاء والربكة يف املال والأهل.
ويراد بالطعام احلالل ما كان طعامًا مباحًا وت ك�سبه 
بطريقة مباحة ومبال مباح بدون ظلم ول اعتداء على 

حقوق الآخرين.

فهر�س الف�صل 

�لأ�شل يف �لطعام و�ل�شر�ب
املزروعات والثمار
اخلمور والكحول

املخــــدرات
املاأكوالت البحرية

حيوانـات البــــــــــر:
 الذكاة ال�سرعية

 حكم اللحوم يف مطاعم الكفار وحمالتهم

ال�شيد ال�شرعي
اآداب الطعام وال�شراب



طعامك وشرابك

األصل في الطعام والشراب:
الأ�سل يف جميع املطعومات وامل�سروبات الإباحة واحلل اإل ما ا�ستثني من املحرمات مما ي�سر 
الأر�ض  يف  ما  جميع  لهم  خلق  باأن  النا�ض  على  اهلل  امنت  وقد  ودينه،  وخلقه  �سحته  يف  الإن�سان 

ِميًعا} )البقرة: 29(. ا يِف اْلأاَْر�ِض جاَ ُكْم ماَ لاَقاَ لاَ لينتفعوا به اإل ما حرمه عليهم، فقال: {ُهواَ الَِّذي خاَ

< المزروعات والثمار
جميع النباتات مما يزرعه 
النا�ض اأو ياأخذونه من اأ�سجار 
الرباري والغابات واحل�سائ�ض 
مباٌح  الأنواع  بجميع  والفطر 
جائز الأكل، اإل ما كان �سارًا 
مغطيًا  اأو  وال�سحة،  بالبدن 
للعقل كاخلمور اأو املخدرات، 
ال�سرر  ب�سبب  فاإنها حمرمة 

واإزالة العقل.
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< الخمور والكحول

هو كل ما خامر العقل اأي خالطه وغالبه اأو غطاه 
واأثر فيه، كما قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
حرام" )م�شلم 2003(، �سواء  خمر  وكل  خمر  م�سكر  "كل 
والتني  والرطب  كالعنب  الفواكه  من  م�سنوعا  كان 
والزبيب، اأو من احلبوب كاحلنطة اأو ال�سعري اأو الذرة 
غطى  ما  فكل  كالع�سل،  احللويات  من  اأو  الأرز،  اأو 
ولو  حتى  �سكل،  اأو  ا�سم  باأي  حمرم  خمر  فهو  العقل 
احللويات  يف  اأو  الطبيعي  الع�سري  على  م�سافًا  كان 

وال�سوكولته.

حفظ العقل:
م�سالح  لتحقيق  العظيم  الدين  هذا  اأتى  لقد 
راأ�ض ذلك حفظ  واأخراهم، وعلى  دنياهم  العباد يف 
والعقل،  والنف�ض،  الدين،  اخلم�ض:  ال�سروريات 

واملال، والن�سل.

التكرمي  وحمور  التكليف،  مناط  هو  فالعقل 
وال�سطفاء الرباين لالإن�سان، فحفظه ال�سرع و�سانه 

من كل ما من �ساأنه اإذهابه اأو اإ�سعافه.

حكم الخمر:
اخلمر من كبائر الذنوب واأعظمها وقد ثبت حترمي 
وال�سنة، ومن  الكتاب  اأمرها يف  والت�سديد يف  اخلمر 

ذلك:

ْمُر  اخْلاَ ا  اَ ّ اإِمناَ ُنوْا  اآماَ الاَِّذيناَ  ا  اأاَُيهاَ ا  {ياَ تعاىل:  قال   •  
ِل  ماَ عاَ ِمْن  ِرْج�ٌض  ُم  الأاَْزلاَ واَ اُب  الأاَن�ساَ واَ امْلاَْي�ِسُر  واَ
 )90 ُتْفِلُحون})امل�ئدة:  لاَُّكْم  عاَ لاَ ِنُبوُه  اْجتاَ فاَ اِن  ْيطاَ ال�ساَّ
ال�سيطان  اأعمال  من  واأنها  بالنجا�سة  فو�سفها 

واأمرنا باجتنابها اإن اأردنا النجاة والفالح.

• قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "كل م�سكر 
يف  اخلمر  �سرب  ومن  حرام،  م�سكر  وكل  خمر، 
الدنيا فمات وهو يدمنها مل ي�سربها يف الآخرة" 

)م�شلم 2003(.

�سرب  معار�سة  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال   •
اخلمر لالإميان واإنقا�سها له: "ول ي�سرب اخلمر 

حني ي�سربها وهو موؤمن" )البخ�ري 5256، م�شلم 57(.

فتمتهن  العقوبة،  �ساربها  على  الإ�سالم  اأوجب   •
كرامته، وت�سقط يف جمتمعه عدالته.

يوؤذيــه  مــا  مــن كل  العقــل  االإ�شــالم  <  حفــظ 
وي�شــر بــه.
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يف  وما  اخلمر  تعاطي  يف  تادى  من  توعد   •  
حكمها حتى مات ومل يتب بالعذاب الأليم، يقول 
اهلل  على  "اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
ي�سقيه من  اأن  امل�سكر  ي�سرب  عز وجل عهدا ملن 
طينة اخلبال" )م�شلم 2002( وهي ع�سارة اأهل النار، 

وقذارتهم، وقيحهم، و�سديدهم.

من  اخلمر  �سرب  على  اأعان  اأو  �سارك  من  وكل   •  
قريب اأو بعيد داخل يف الوعيد فقد "لعن ر�سول 
ع�سرة:  اخلمر  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
عا�سرها ومعت�سرها و�ساربها وحاملها واملحمولة 
لها  وامل�سرتي  ثمنها  واآكل  وبائعها  و�ساقيها  اإليه 

وامل�سرتاة له" )الرتمذي 1295(.

< المخدرات

اأو  نباتيا  اأ�سلها  كان  -�سواء  املخدرات  تناول 
اأو  البلع  اأو  بال�ستن�ساق  تناولها  كان  و�سواء  �سناعيًا، 
احلقن- من اأعظم الذنوب واملعا�سي، فهي مع كونها 
لالإن�سان،  الع�سبي  اجلهاز  تدمر  فهي  العقل  تخامر 
وت�سيب املتناول ب�ستى الأمرا�ض الع�سبية والنف�سية، 
ورمبا اأدت اإىل وفاته، واهلل تعاىل يقول وهو الرحيم 
ِحيًما}  اناَ ِبُكْم راَ ُكْم اإِنَّ اهللاَ كاَ ْقُتُلوا اأاَْنُف�ساَ لاَ تاَ بعباده: {واَ

)الن�ش�ء: 29(.

< المأكوالت البحرية

واملراد باملاأكولت البحرية ما ل يعي�ض اإل يف املاء، 
وحياته يف الرب ا�ستثناء.

ذلك  يف  فيدخل  الكثري،  املاء  هنا  بالبحر  واملراد 
الأنهار والبحريات وغريها مما هو ماء كثري.

وجميع تلك املاأكولت البحرية �سواء كانت حيوانية 
اأكلها جائز  اأم وجدت ميتة فاإن  اأو نباتية ت �سيدها 

مباح ما مل تكن م�سرة بال�سحة.

اُمه}  عاَ طاَ واَ ْحِر  اْلباَ ْيُد  �ساَ ُكْم  لاَ {اأُِحلَّ  تعاىل:  قال 
)امل�ئدة: 96(.

وال�سيد هو ما اأخذ حيًا، والطعام ما األقاه البحر 
بعد موته.
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< حيوانات البر

الرب  حيوانات  من  االأكل  جلواز  ي�شرتط 
�شرطان:

اأن يتم �شيدها 
اأوذبحها بالطريقة 

ال�شرعية.

اأن تكون حيوانات 
مباحة الأكل.

12

ما هي الحيوانات المباحة؟
دل  ما  اإال  احليوانات  جميع  حل  االأ�شل 

الدليل من القراآن وال�شنة على حترميه.
 واملحرمات من احليوانات كالتايل:

يف  جن�ض  حمرم  حيوان  وهو  اخلنزير: 
الإ�سالم بكل اأجزائه واأع�سائه وما ي�ستخرج 
ْت  ماَ {ُحرِّ وتعاىل:  �سبحانه  قال  كما  منه، 
ْنِزيِر} )�شورة امل�ئدة:  ُم اخْلِ ْ حلاَ ُم واَ الدَّ ُة واَ لاَْيُكُم امْلاَْيتاَ عاَ
ُه ِرْج�ض}  اإِنَّ ماَ ِخْنِزيٍر فاَ ْ 3(، وقال تعاىل: {اأاَْو حلاَ

)االأنع�م: 145( والرج�ض يعني النج�ض.

جميع  بها  واملراد  ال�شباع:  من  ناب  ذي  كل 
كبرية  كانت  �سواء  للحوم،  الآكلة  احليوانات 
ونحوها،  كالقطة  اأو �سغرية  والنمر،  كالأ�سد 

ومن ذلك الكلب. 

جميع  وهي  الطي���������ر:  من  خمل����ب  ذي  كل 
والن�سر،  كال�سقر،  للحوم،  الآكلة  الطيور 

والبومة، ونحو ذلك.

1

2

3

احل�شرات: وجميع احل�سرات يف الرب ل يجوز 
من  وي�ستثنى  تذكيتها،  ميكن  ل  لأنه  اأكلها 
ذلك اجلراد فاإنه يجوز اأكله، كما قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "اأحلت لنا ميتتان: احلوت، 

واجلراد" )ابن م�جه 3218(.

اأكلها،  فيحرم  والفئران:  والأفاعي  الثعابن 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال  بقتلها،  واأمرنا 
"خم�ض فوا�سق يقتلن يف احلل واحلرم: احلية، 
العقور،  والكلب  والفاأرة،  الأبقع،  والغراب 

واحلديا" )البخ�ري 3136، م�شلم 1198(.

الذي  احلمار  وهو  الأهلي:  احلم����������ار 
ي�ستخدم يف القرى للركوب وحمل الأغرا�ض 

عليه.

4

5

6

<  جميع �حليو�نات يجوز �أكلها بعد تذكيتها 
�إل ما ��شتثني يف �لقر�آن و�ل�شنة.
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أنواع الحيوانات المباحة:
ما اأحله اهلل من هذه احليوانات على ق�شمن:

نوع م�ستاأن�ض ميكن الإم�ساك به: فال يحل اإل   •
بالذكاة ال�سرعية.

الإن�سان  من  ويهرب  الرباري  يف  يعي�ض  نوع   •
ول ميكن الإم�ساك به لتذكيته: فيحل لنا عن 

طريق �سيده بالطريقة ال�سرعية.

الذكاة الشرعية:
هي الذبح اأو النحر امل�ستويف لل�سروط ال�سرعية.

�شروط الذكاة ال�شرعية:
امل�سلم  وهو  الذكاة،  اأهل  من  الذابح  يكون  اأن 
مييز  الذي  والن�سراين(  )اليهودي  الكتابي  اأو 

ويق�سد الذكاة.

اأن تكون الآلة �ساحلة للذبح وجُتري الدم وتقطع 
يقتلها  ما  ا�ستخدام  ويحرم  كال�سكني،  بحدها 
بحرقه  اأو  احليوان  براأ�ض  وا�سطدامه  بثقله 

كال�سعق الكهربائي.

عند  اهلل(  )ب�سم  فيقول:  اهلل  ا�سم  يذكر  اأن 
حتريك يده للذبح.

املريء،  وهو:  الذكاة،  يف  قطعه  يجب  ما  قطع 
واحللقوم، والودجني وهما العرقان الكبريان يف 

الرقبة، اأو ثالثة من هذه الأربعة.

�لذبيحة,  حلت  �ل�شروط  هذه  توفرت  فاإذ� 
فاإن  �ل�شروط  هذه  من  �شرط  �ختل  �إذ�  �أما 

�لذبيحة ل حتل.

1
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3

4

أنواع اللحوم 
في المطاعم والمحالت:

كالبوذيني  والكتابي  امل�شلم  غري  ذبحه  ما 
والهندو�ض والالدينيني فهذا حمرم، ويدخل 
فيه ما يوجد يف مطاعم وحمالت البالد التي 
غالب اأهلها من غري امل�سلمني واأهل الكتاب، 

فحكمه التحرمي حتى يثبت خالف ذلك.

بالطريقة  الكتابي  اأو  امل�شلم  ذبحه  ما 
ال�شرعية فهذا جائز باتفاق.

غري  بطريقة  الكتابي  اأو  امل�شلم  ذبحه  ما 
حمرم  فهذا  والإغراق  كال�سعق  �شرعية 

قطعًا.

الذبح  حال  يعلم  ومل  الكتابي  ذبحه  ما 
وحمالتهم  مطاعمهم  يف  يوجد  ما  وكذلك 
جواز  والراجح  ذبائحهم  من  اأنه  فالأ�سل: 
عند  الت�سمية  على  احلر�ض  مع  منها  الأكل 
اللحوم  عن  البحث  الأوىل  كان  واإن  الأكل، 

احلالل وا�سحة الإباحة.

1
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<  �أبــاح �هلل تعــاىل لنــا طعام �أهــل �لكتــاب )�ليهود 
و�لن�شارى( �إذ� ذبحو� بالطريقة �ل�شرعية.
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< الصيد الشرعي

لتذكيتها  عليها  ال�سيطرة  ميكن  ول  اأكلها  يباح  التي  والطيور  للحيوانات  مباح  ال�شيد 
الغزلن  وكذلك  اللحوم،  اآكالت  والرباري من غري  الأرياف  الطيور يف  اأنواع  مثل  وذبحها، 

والأرانب الربية ونحو ذلك.

وي�شرتط لل�شيد �شروط منها:
اأن يكون ال�سائد عاقاًل قا�سدًا لل�سيد م�سلمًا 

اأو كتابيًا، فال يحل �سيد الوثني ول املجنون.

تذكيته  على  مقدور  غري  احليوان  يكون  اأن 
لنفرته وابتعاده، فاإن كان مقدورًا على تذكيته 

كالدجاج والغنم والبقر فال يحل �سيده.

اأن تكون الآلة تقتل بحدها كال�سهم والر�سا�سة 
ونحو ذلك، اأما ما يقتل بثقله كاحل�سى ونحوه 
وذكاه  موته  قبل  اأدركه  اإن  اإل  اأكله  يجوز  فال 

وذبحه. 

ا�سم اهلل عليه فيقول: )ب�سم اهلل(  اأن يذكر 
قبل اإر�سال الآلة.

اإذا اأدرك احليوان اأو الطري بعد �سيده ووجده 
حيًا مل ميت وجب عليه تذكيته بذبحه.

يحرم �سيد احليوان لغري ق�سد الأكل، كمن 
ي�سيد احليوان للت�سلية واملتعة ثم ل ياأكل ما 

�ساده.
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< آداب الطعام والشراب

الذهب  اآنية  يف  وال�شرب  الأكل  عن  النهي 
من  ذلك  يف  ملا  بهما،  املطلي  اأو  والف�شة 
قال  الفقراء،  قلوب  وك�سر  والتعدي،  الإ�سراف 
ت�سربوا  "ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
يف اآنية الذهب والف�سة ول تاأكلوا يف �سحافها، 
فاإنها لهم يف الدنيا ولنا يف الآخرة" )البخ�ري 5110، 

م�شلم 2067(.

غ�شل اليدين قبل الطعام وبعده، ويتاأكد ذلك 
اإن كان فيهما قذر اأو بقايا من الطعام.

اأو  بالطعام  البدء  قب���ل  اهلل(  )ب�شم  ق���������ول 
اهلل،  با�سم  واأ�ستعني  اأتربك  ومعناها:  ال�سراب 
اهلل  )ب�سم  فيقول  اأكله  اأثناء  وتذكر  ن�سي  فاإن 

ه(. اآِخراَ ُه واَ لاَ اأاَوَّ

1
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3

غالمًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  راأى  وقد 
�سغريًا ل يح�سن اآداب الأكل، فقال له معلمًا: "يا 
يليك"  مما  وكل  بيمينك،  وكل  اهلل،  �سم  غالم 

)البخ�ري 5061، م�شلم 2022(.

اهلل  �سلى  قال  اليمنى،  باليد  وال�شرب  الأكل 
ال�سيطان  فاإن  بال�سمال  تاأكلوا  "ل  و�سلم:  عليه 

ياأكل بال�سمال" )م�شلم 2019(.

ي�شتحب له اأن ل ي�شرب اأو ياأكل واقفاً.

من  ياأكل  ول  منه  القريب  الطعام  من  الأكل 
مو�سع النا�ض، لأن الأكل من مو�سع الآخرين فيه 
�سوء اأدب، وقد قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

للغالم: "وكل مما يليك".
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6

�شـــــــرع �هلل عـــددً� مــن 
�لآد�ب يف �لطعام و�ل�شر�ب 
حتقــــق مقا�شد وِحكـَــــمًا 
بنعمـة  كالتذكري  ربانية 
�لإن�شــــــــــــان,  على  �هلل 
�لأمر��س,  من  و�لوقايـة 
وعدم �لإ�شر�ف و�لغرور.

ك ومن هذه االآداب:
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ي�شتحب رفع اللقمة اإذا �شقطت وم�سح ما علق 
بها واأكلها، متى ما اأمكن رفع الأذى عنها، ويف 

ذلك حمافظة على النعمة والطعام.

عدم عيب الطعام وذمه واحتقاره، فاإما اأن يثني 
اأو يدعه وي�سكت، ور�سولنا �سلى اهلل عليه  عليه 
واإن  اأكله،  ا�ستهاه  اإن  و�سلم ما عاب طعامًا قط 

كرهه تركه )البخ�ري 5093، م�شلم 2064(.

7

8

منه،  والتخمة  الطع��ام  من  الإكث�����ار  ع�����دم 
هو  والتو�سط  والك�سل،  املر�ض  طريق  هو  فذلك 
خري الأمور، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما 
مالأ اآدمي وعاء �سرًا من بطن، بح�سب ابن اآدم 
فثلث  حمالة:  ل  كان  فاإن  �سلبه،  يقمن  لقيمات 
لطعامه، وثلث ل�سرابه، وثلث لنف�سه" )الرتمذي 2380، 

ابن م�جه 3349(.

اهلل  فيحمد  هلل(،  )احلمد  انتهى:  اإذا  يقول 
وحرم  عليه  بها  اأنعم  التي  النعمة  هذه  على 
كثريًا من النا�ض منها، وميكن اأن يزيد فيقول: 
من  ورزقنيه  هذا  اأطعمني  الذي  هلل  )احلمد 

غري حول مني ول قوة(.

9
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< قال �شلى اهلل عليه و�شلم: "اإن اهلل لري�شى عن العبد اأن ياأكل االأكلة فيحمده 
عليها اأو ي�شرب ال�شربة فيحمده عليها" )م�شلم 2734(.
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لباســك



9

اللبا�ـــض نعمة من نعم اهلل على النا�ـــض، كما قال اهلل 
اِري  ا�ًســـا ُيواَ لاَْيُكْم ِلباَ ا عاَ ْلناَ ـــْد اأاَنزاَ ماَ قاَ ِني اآداَ ـــا باَ تعاىل: {ياَ
ِلكاَ ِمْن  ـــرْيٌ ذاَ ِلكاَ خاَ ىاَ ذاَ ْقواَ ا�ُض التَّ ِلباَ ِري�ًســـا واَ اِتُكْم واَ ـــْوءاَ �ساَ

ُرون} )الأعراف: 26(. كَّ ذَّ لَُّهْم ياَ عاَ اِت اهلّلِ لاَ اآياَ

فهر�س الف�صل 

�للبا�س يف �لإ�شالم
االألب�شة املحرمة:

  م� يك�شف العورة
  م� يكون فيه ت�شبه بني اجلن�شني

  م� فيه ت�شبه ب�لكف�ر
  م� ي�ش�حبه كرب وخيالء

  اإذا ك�ن فيه حرير اأو ذهب
  م� فيه اإ�شراف اأو تبذير



اللباس في اإلسالم
لبا�ض املوؤمن ينبغي اأن يكون جميال ونظيفا خا�سة يف عالقته مع النا�ض واأدائه لل�سالة، كما 

�ْسِجد} )االأعراف: 31(. ُكْم ِعنداَ ُكلِّ ماَ تاَ ماَ ُخُذوْا ِزيناَ ِني اآداَ ا باَ قال اهلل تعاىل: {ياَ

 وقد �سرع اهلل لالإن�سان اأن يتجمل يف لبا�سه ومظهره لأن ذلك من التحديث بنعم اهلل، قال 
ُنوْا يِف  ِللَِّذيناَ اآماَ ْزِق ُقْل ِهي  اِت ِمناَ الرِّ باَ يِّ اْلطَّ اِدِه واَ ِلِعباَ جاَ  اأاَْخراَ ِتياَ  ةاَ اهلّلِ الَّ ماَ ِزيناَ رَّ ْن حاَ تعاىل: {ُقْل ماَ

} )االأعراف: 32(. ْعلاَُموناَ ْوٍم ياَ اِت ِلقاَ ُل الآياَ �سِّ ِلكاَ ُنفاَ ذاَ ِة كاَ اماَ ْوماَ اْلِقياَ ًة ياَ اِل�ساَ ا خاَ ْنياَ اِة الدُّ ياَ احْلاَ

يحقق اللباس عددا 
من الحاجات:

ي�شرت عن الأنظار اأع�شاء خم�ش��شة 
يف ج�شم الإن�ش�������ان مبقت�سى عاطفة 
احلياء الفطرية عند النا�ض، كما قال 
لاَْيُكْم  ا عاَ ْلناَ ْد اأاَنزاَ ماَ قاَ ِني اآداَ ا باَ تعاىل: {ياَ

اِتُكْم} )االأعراف: 26(. ْوءاَ اِري �ساَ ا�ًسا ُيواَ ِلباَ

احلر  من  الإن�شان  ج�شم  يحفظ 
من  واحلر  فالربد  وال�سرر،  والربد 
العتداء  من  وال�سرر  اجلو،  تقلبات 
يف  تعاىل  قال  الإن�سان،  ج�سم  على 
اِبيلاَ  راَ �ساَ ُكْم  لاَ لاَ  عاَ جاَ {واَ اللبا�ض:  �سفة 
ُكْم  اأْ�ساَ باَ ِقيُكم  تاَ اِبيلاَ  راَ �ساَ واَ رَّ  احْلاَ ِقيُكُم  تاَ
لَُّكْم  عاَ لاَ لاَْيُكْم  عاَ ُه  تاَ ِنْعماَ ُيِتمُّ  ِلكاَ  ذاَ كاَ

ُت�ْسِلُمون} )النحل: 81(.        
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لالإن�شان. املنافع  من  عددًا  يحقق  <  اللبا�س 
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< األصل في اللباس

للنا�س  ي�شرع  ومل  �لفطرة,  دين  �لإ�شالم 
�لفطرة  مع  يتفق  ما  �إل  حياتهم  �شوؤون  يف 

�ل�شليمة و�شريح �ملعقول و�ملنطق �لعام.
و�لأ�شل يف لبا�س �مل�شلم وزينته �لإباحة:

فالإ�سالم مل يقرر للنا�ض نوعا خا�سا من اللبا�ض، 
الدور  يوؤدي  دام  ما  لبا�ض  كل  ب�سرعية  اعرتف  بل 

املطلوب منه بدون اعتداء ول جتاوز.

 ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لب�ض الألب�سة التي 
كانت موجودة يف زمانه، و مل ياأمر بلبا�ض حمدد ومل 
ينه عن لبا�ض حمدد، واإمنا نهى عن �سفات حمددة 
هو  اللبا�ض  ومنها  املعامالت  فالأ�سل يف  اللبا�ض،  يف 
العبادات  اإل بدليل، وهذا بعك�ض  الإباحة فال حترمي 

التي الأ�سل فيها هو التوقيف فال �سرع اإل بن�ض.

وت�سدقوا  "كلوا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
والب�سوا يف غري اإ�سراف ول خميلة" )الن�ش�ئي 2559(.

<  مل يحــدد �لإ�شــالم 
نوعًا خا�شًا  من �للبا�س 
و�لأوىل مو�فقــة لبا�س 
�أهــل �لبلــد يف لبا�شهــم 

�ملباح �إل ما ��شتثني.

األلبسة المحرمة:
�سرت  امل�سلم  على  فيجب  العورة:  يك�شف  ما 
ا  ْلناَ اأاَنزاَ ْد  {قاَ تعاىل:  قال  كما  باللبا�ض  عورته 

اِتُكْم} )االأعراف: 26(.  ْوءاَ اِري �ساَ ا�ًسا ُيواَ لاَْيُكْم ِلباَ عاَ
وقرر الإ�سالم حدود ال�سرت للعورة بالن�سبة للرجال 
وعورة  ركبته،  اإىل  �سرته  الرجل من  فعورة  والن�ساء، 
الوجه  عدا  ج�سمها  كل  الأجانب  الرجال  اأمام  املراأة 

والكفني.
لأع�ساء  املحدد  ال�سيق  باللبا�ض  ال�سرت  يجوز  ول 
اجل�سم، ول ال�سفاف الذي يظهر البدن حتته، ولهذا 
اللبا�ض ما ي�سف عورته فقال  يلب�ض من  توعد اهلل من 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "�سنفان من اأهل النار" وذكر: 

عاريات".  كا�سيات  "ون�ساء 
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اأي  اجلن�شني:  بني  ت�شبه  فيه  يكون  ما 
ت�سبه الرجال بالن�ساء بلب�ض ما يخت�ض بالن�ساء 
من الألب�سة، ومثله ت�سبه الن�ساء بالرجال، فهذا 
حمرم من كبائر الذنوب، ويدخل فيه م�سابهتهم 
يف طريقة الكالم وامل�سي واحلركة، فقد "لعن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الرجل يلب�ض 
لب�سة املراأة، واملراأة تلب�ض لب�سة الرجل" )اأبو داود 
4098(، وكذلك "لعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم املت�سبهني من الرجال بالن�ساء، واملت�سبهات 
من الن�ساء بالرجال" )البخ�ري 5546(، )ومعنى اللعن 
الطرد والإبعاد عن رحمة اهلل(. فاأراد الإ�سالم 
اأن تكون طبيعة الرجل ومظهره متميزًا، وكذلك 
اأراد للمراأة، فذلك هو مقت�سى الفطرة ال�سليمة 

واملنطق ال�سحيح.

من  هو  مبا  بالكفار  ت�شبه  فيه  ما 
الرهبان  كلبا�ض  اللبا�ض،  يف  خ�سائ�سهم 
عالمة  كان  وما  ال�سليب  ولب�ض  والكهنة 
حيث  لب�سه  فيحرم  ما،  دين  على  خا�سة 
"من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
ت�سبه بقوم فهو منهم" )اأبو داود 4031(، ويدخل يف 
خا�سة  رموز  على  املحتوي  اللبا�ض  امل�سابهة 
دليل  الت�سبه  فهذا  �سالة،  ومذاهب  بديانة 
على �سعف ال�سلوك وعدم الثقة بالنف�ض مبا 

لدى الإن�سان من احلق.

اللبا�ض  امل�سلم  يلب�ض  اأن  الت�سبه  من  ولي�ض 
املنت�سر يف بلده ولو كان يلب�سه غالب النا�ض 
من الكفار؛ فاإن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
كان يلب�ض كما يلب�ض م�سركو قري�ض اإل ما ورد 

النهي فيه.

2

3

ما ي�شاحبه كرب وخيالء، وقد قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "ل يدخل اجلنة من كان يف 

قلبه مثقال ذرة من كرب" )م�شلم 91(.

 ولهذا نهى الإ�سالم عن جر الثياب واإ�سبالها حتت 
الكعبني للرجال اإذا كان ذلك ي�سبب الكرب واخليالء، 
"من جر ثوبه خيالء مل  فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 

ينظر اهلل اإليه يوم القيامة" )البخ�ري 3465، م�شلم 2085(. 

اإذا  الذي  اللبا�ض  وهو  ال�سهرة،  ثوب  عن  ونهى 
النا�ض وحتدثوا عنه فا�ستهر  لب�سه الإن�سان ا�ستغربه 
منه  النا�ض  ل�سمئزاز  اأو  لغرابته،  وذلك  �ساحبه؛  به 
ب�سبب �سكله اأو لونه الن�ساز، اأو ملا ي�ساحب لب�سه من 
الغرور والكرب، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
"من لب�ض ثوب �سهرة يف الدنيا األب�سه اهلل ثوب مذلة 

يوم القيامة" )رواه اأحمد 5664 وابن م�جه 3607(.

4

بالكفار ت�شبه  فيه  ما  لب�س  <  يحرم 
     �أو يحمل رموزً� لدين غري �لإ�شالم.

ك
ســــ

لبا

166



اأو كان اللبا�س من حرير طبيعي خال�س للرجال، فاإن الإ�سالم حرمهما على  اإذا كان فيه ذهب 
حل  اأمتي،  ذكور  على  حرام  هذين  "اإن  واحلرير:  الذهب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  الرجال، 

لإناثهم" )ابن م�جه 3595، اأبو داود 4057(.

واملراد باحلرير املحرم على الرجال: احلرير الطبيعي الذي تنتجه دودة القز.

ول  اإ�سراف  غري  يف  والب�سوا  وت�سدقوا  "كلوا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  وتبذير،  اإ�شراف  فيه  ما 
خميلة" )الن�ش�ئي 2559(.

وهــــذا يختلف باختـــالف احلـــــــــال، فمن كان غنيًا فله اأن ي�سرتي من الثياب ما ل ينا�سب اأن ي�سرتيه 
الفقري مقارنة مباله ودخله ال�سهري وو�سعه القت�سادي وحقوقه الأخرى التي عليه مراعاتها، فالثوب الواحد قد 

يكون �سرفًا يف حق الفقري ولي�ض �سرفًا يف حق الغني.

5

6

<  يحــرم �لإ�شر�ف يف 
�للبا�س وهذ� يختلف 
بح�شــب دخــل �لفرد 
و�حلقوق �لتي عليه.
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أسرتك



10
حر����ص �لإ�س���ام كل �حلر����ص عل���ى �إر�س���اء وتثبيت 
�لأ�س���رة، و�ملحافظة عليها مما ي�ؤذيها ويهدد بنيانها، 
لأنه ب�ساح �لأ�سرة و�جتماعها ن�سمن �ساح �لأفر�د 

و�ملجتمع ب�سكل عام.

فهر�س الف�صل 

مكانة الأ�سرة يف الإ�سالم
مكانة املراأة يف الإ�سالم:

  ن�ساء �أكد �لإ�سام �لعناية بهن.
  ل مكان لل�سر�ع بني �جلن�سني
  �أق�سام �ملر�أة بالن�سبة للرجل.

  �س��بط �لعاقة بني �لرجل و�ملر�أة �لأجنبية
  حدود �حلجاب

الزواج يف الإ�سالم
حقوق الزوج والزوجة

تعدد الزوجات
الطــــــــــــــالق

حقوق الوالدين
حقوق الأبناء



< عدَّ القراآن ال�سكن واملودة والرحمة 
بني الزوجني من اأعظم النعم.

تظهر عناية الإ�سالم بالإ�سرة فيما يلي: 
اأكــد الإ�ســالم علــى مبــدء الــزواج وتكويــن 
الأ�ســرة، وجعلها من اأجل الأعمال ومن �سنن 
املر�سل���ن، كما ق���ال �سلى اهلل علي���ه و�سلم: 
واأتزوج  واأرقد  واأ�سلي  واأفطر  اأ�س���وم  "لكني 
الن�س���اء، فم���ن رغب عن �سنت���ي فلي�س مني" 

)البخاري 4776، م�سلم 1401(.

اهلل  خلقه  ما  والآيات  املنن  اأعظم  من  القراآن  عد   •
الرجل  بن  والأن�س  والرحمة  وامل���ودة  ال�سكن  من 
وزوجته، فقال تعاىل: {َوِمْن اآََياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن 
ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ ِلَت�ْسُكُنوا  ْزَواًجا  اأَ اأَْنُف�ِسُكْم 

َوَرْحَمًة} )�لروم: 21(.
• واأمر بتي�سري الزواج واإعانة من يريد النكاح ليعف 
نف�سه، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ثالثة حق 
الذي  "والناكح  منهم:  وذكر  عونهم"  اهلل  على 

يريد العفاف" )�لرتمذي 1655(.
• اأمر ال�سباب يف �سدة عنفوانهم وقوتهم بالزواج، 
واإيجاد  لهم،  والطمئنان  ال�سكن  من  فيه  ملا 

احلل ال�سرعي لقوة �سهوتهم ورغبتهم.

اأعطــى الإ�ســالم كل فــرد مــن اأفراد الأ�ســرة 
كامل الحرتام، �س��ء �أكان ذكرً� �أم �أنثى: 

فجعل الإ�س���الم عل���ى الأب والأم م�سوؤولية عظيمة يف 
تربي���ة اأبنائه���م، فع���ن عب���د اهلل بن عم���ر ر�سي اهلل 
تعاىل عنهما اأنه �سمع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يقول: "كلكم راع وم�سوؤول عن رعيته: فالإمام راع وهو 
م�س���وؤول عن رعيته، والرج���ل يف اأهله راع وهو م�سوؤول 
عن رعيته، واملراأة يف بيت زوجها راعية وهي م�سوؤولة 
ع���ن رعيتها، واخلادم يف مال �سي���ده راع وهو م�سوؤول 

عن رعيته" )البخاري 853،  م�سلم 1829(.

1

2

مبــــــــداأ  غر�ــس  علــى  الإ�ســـــالم  حر�ــس 
والأمهــات،  لالآبــاء  والحــرتام  التقديـــــــر 
و�لقيام برعايتهم وطاعة �أمرهم �إىل �ملمات: 
فمهم���ا ك���ر الب���ن اأو البن���ت فيج���ب عليه���م طاعة 
والديه���م والإح�س���ان اإليه���م، وقد قرن ذل���ك بعبادته 
�سبحان���ه، ونهى عن التج���اوز يف اللفظ والفعل معهما 
حتى ول���و كان ذلك باإظه���ار كلمة اأو �س���وت يدل على 
ى  الت�سج���ر منهما، قال اهلل �سبحان���ه وتعاىل: {َوَق�سَ
ا َيْبُلَغنَّ  ���اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا اإِمَّ لَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ َربُّ���َك اأَ
ِعْنَدَك اْلِكَرَ اأََحُدُهَما اأَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما اأُفٍّ َوَل 

َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرمًيا} )الإ�سراء: 23(.

اأمــر بحفظ حقوق الأبنــاء والبنات ووجوب 
العدل بينهم يف النفقة والأمور الظاهرة.

3

4

< مكانة األسرة في اإلسالم
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فر�س على امل�سلم �سلة الرحم، ومعنى 
ذلك: ت���سل �لإن�س���ان و�إح�سانه �إىل �أقاربه 

من جهة �أبيه و�أمه:
كاإخوانه واأخواته واأعمامه وعماته واأبنائهم، واأخواله 
وخالت���ه واأبنائه���م، وع���د ذل���ك من اأعظ���م القربات 
والطاعات، وحذر من القطيعة معهم اأو الإ�ساءة اإليهم 
وع���د ذلك من الكبائر، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل 

يدخل اجلنة قاطع رحم" )البخاري 5638، م�سلم 2556(.

5

< مكانة المرأة في 
اإلسالم

<  غر�س الإ�سالم مبداأ التقدير لالآباء والأمهات.

اأك���رم الإ�سالم امل���راأة وحررها م���ن العبودية للرجل، 
وحرره���ا كذلك من اأن تكون �سلع���ة رخي�سة ل �سرف 
لها ول احرتام، ومن اأمثل���ة الأحكام املتعلقة باحرتام 

املراأة: 

املرياث يف  من  حقها  املراأة  الإ�سالم  • اأعطى 
يف  باملراأة  الرجل  ت�ساوي  كرمية،  عادلة  ق�سمة 
موا�سع، ويختلف ن�سيبها عنه يف موا�سع، بح�سب 

قرابتها وتكاليف النفقة املناطة بها.

كثرية  �سوؤون  يف  واملراأة  الرجل  بني  �ساوى   •
خمتلفة ومن ذلك جميع التعامالت املالية، حتى 

�سقائق  "الن�ساء  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قال 
الرجال" )�أب� د�ود 236(. 

• اأعطـــى املراأة حريــــة اختيـــــار الزوج، وجعل 
عليها جزءًا كبريًا من امل�سوؤولية يف تربية الأبناء، قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "واملراأة راعية يف بيت زوجها 

وم�سوؤولة عن رعيتها")�لبخاري 853، م�سلم 1829(.

• اأبقـــى لها ا�سمهــا و�سـرف انت�سابها لأبيها، 
منت�سبة  تبقى  بل  الزواج،  بعد  ن�سبتها  تتغري  فال 

لأبيها وعائلتها.

والإنفاق  رعايتهـــا  الرجــــل  على  اأوجب   •
نفقته  جتب  ممن  كانت  اإن  مّنة  بدون  عليها 

كالزوجة والأم والبنت.

املراأة  خدمـة  وف�سل  �سرف  على  اأكد   •
من  تكن  مل  ولو  اأحد،  لها  لي�س  التي  ال�سعيفة 
ال�سعي خلدمتها وجعل ذلك  الأقارب، ورغب يف 
من اأف�سل الأعمال عند اهلل، فقال �سلى اهلل عليه 
و�سلم: "ال�ساعي على الأرملة وامل�سكن كاملجاهد 
ل  وكال�سائم  يفرت  ل  وكالقائم  اهلل،  �سبيل  يف 

يفطر" )�لبخاري 5661، م�سلم 2982(.

نساء أكد اإلسالم العناية بهن: 
الأم: فعن عن اأبي هريرة ر�سي اهلل تعاىل عنه قال: 
جاء رج���ل اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: 
يا ر�سول اهلل م���ن اأحق النا�س بح�سن �سحابتي؟ قال: 
"اأمك"، قال ثم من؟ قال: "ثم اأمك"، قال: ثم من؟ 
قال: "ثم اأمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم اأبوك" )البخاري 

5626، م�سلم 2548(.

البنــت: فع���ن عقبة ب���ن عامر ر�س���ي اهلل عنه قال: 
�سمع���ت ر�سول اهلل �سلى اهلل علي���ه و �سلم يقول: "من 
كان له ث���الث بنات ف�سر عليهن واأطعمهن و�سقاهن 
وك�ساه���ن م���ن جدت���ه كن ل���ه حجاب���ا من الن���ار يوم 

القيامة" )ابن ماجه 3669(.
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الزوجة: فعن عائ�س���ة ر�س���ي �هلل عنها قالت: قال 
ر�س����ل �هلل �سلى �هلل عليه و�س���لم: "خريكم خريكم 

لأهله، و�أنا خريكم لأهلي" )�لرتمذي 3895(.

ال�شرع  يف  واملراأة  الرجل  بني  العالقة 
منهما  واحد  كل  ي�شد  تكاملية،  عالقة 

نق�ص الآخر يف بناء املجتمع امل�شلم. 

ال مكان للصراع بين الجنسين:
بت�سلط  ال�سراع بني الرجل واملراأة انتهت  فكرة 
الرجل على املراأة كما يف بع�س املجتمعات اجلاهلية، اأو 
بتمرد املراأة وخروجها عن �سجيتها وطبيعتها التي خلقت 
من اأجلها كما يف جمتمعات اأخرى بعيدة عن �سرع اهلل.

اهلل  �سرع  عن  البعد  لول  ليح�سل  ذلك  يكن  ومل 
ْوا  احلكيم، حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل: {َوَل َتَتَمنَّ
يٌب  َجاِل َن�سِ ِللرِّ َبْع�ٍس  َعَلى  ُكْم  َبْع�سَ ِبِه  َل اهلُل  َما َف�سَّ
َوا�ْساأَُلوا  اْكَت�َسْبَ  ا  مِمَّ يٌب  َن�سِ �َساِء  َوِللنِّ اْكَت�َسُبوا  ا  مِمَّ
خ�سائ�سه  فلكل   ،)32 �لن�ساء:  ِلِه})�س�رة  َف�سْ ِمْن  اهلَل 
ووظائفه وتكرميه، والكل ي�سعى لف�سل اهلل ور�سوانه، 
فال�سرع مل ياأت حل�ساب الرجال، ول حل�ساب الن�ساء، 

ولكن حل�ساب الإن�سان وحل�ساب املجتمع امل�سلم.

ففي املنهج الإ�سالمي ل مكان ملعركة و�سراع 
بني اجلن�سني، ول معنى للتناف�س على اأعرا�س الدنيا، 
الرجل؛  على  احلملة  اأو  املراأة  على  للحملة  طعم  ول 

وحماولة النيل من اأحدهما، وثلبه، وتتبع نقائ�سه!

لالإ�سالم  فهم  و�سوء  ناحية،  من  عبث  ذلك  فكل 
وعلى  اأخرى،  ناحية  من  اجلن�سن  وظيفة  وحلقيقة 

اجلميع اأن ي�ساألوا اهلل من ف�سله.

أقسام المرأة بالنسبة للرجل: 
�ملر�أة بالن�سبة للرجل تنق�سم �إىل �أق�سام: 

اأن تكون املراأة هي زوجته:
ويجوز للرجل النظر وال�ستمتاع بزوجته كما اأراد، 
ويجوز ذلك للمراأة مع زوجها، وقد �سّمى اهلل الزوج لبا�سًا 
للزوجة والزوجة لبا�سًا للزوج ك�سورة رائعة من الت�سال 
النف�سي والعاطفي واجل�سدي بينهما  فقال: {ُهَنّ ِلَبا�ٌس 

} )�لبقرة: 187( )انظر �س 177(. َلُكْم َواأَْنُتْم ِلَبا�ٌس َلُهَنَّ

اأن تكون من حمارمه:
الرجل  على  يحرم  كل من  باملحارم  واملق�سود 

الزواج بها حترميًا موؤبدًا، واملحارم كالتايل:

الأم املبا�س��رة اأو اجل��دة من قب��ل الأب اأو الأم، كاأم الأم 1
واأم الأب واإن علت.

البنت املبا�سرة اأو بنت البن اأو بنت البنت واإن نزلت.2

الأخت ال�سقيقة اأو الأخت لأب اأو الأخت لأم.3

العم��ة املبا�سرة وهي اأخت الأب ال�سقيقة اأو لأب اأو لأم، 4
ويدخل فيها عمة الأب وعمة الأم.

اخلال��ة املبا�سرة وهي اأخت الأم ال�سقيقة اأو اأختها لأب 5
اأو لأم، ويدخل فيها خالة الأب وخالة الأم.

بن��ت الأخ ال�سقي��ق اأو لأب اأو لأم، واإن نزل��ت كبن��ت ابن 6
الأخ.

بن��ت الأخ��ت ال�سقيق��ة اأو لأب اأو لأم، واإن نزل��ت كبنت 7
بنت الأخت.

اأم الزوجة �سواء كانت الزوجة معه اأو طلقها، فاأمها من 8
املحارم مطلقًا، وكذلك اأم اأم الزوجة.

بنت الزوجة التي لي�ست من �سلبه.9

زوجة البن، واإن نزل كزوجة ابن البن10

زوجة الأب، واإن عال كزوجة اأب الأب11

12
الأم م��ن الر�ساع��ة، وه��ي امل��راأة الت��ي اأر�سعت��ه يف ال�سنتني 
الأولي��ني م��ن ولدته خم���س م��رات م�سبعات، فق��د جعل لها 

الإ�سالم حقًا ب�سبب اإر�ساعها له.

13

الأخ��ت م��ن الر�ساع��ة، وهي بنت امل��راأة الت��ي اأر�سعته 
اأثناء �سغره كما �سبق، وكذلك كل القرابات من الر�ساع 
يحرم��ن كحرمة القرابات م��ن الن�سب، كالعمة واخلالة 

وبنت الأخ وبنت الأخت من الر�ساعة.

1

2
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اأم الأمخالة الأم

الأم اخلالة

الأخالزوجة الرجـــــــــــل

بنت الأختبنت الأخ ابن الأختابن الأخ

بنت ابن الأختبنت ابن الأخ

الأخت

بنت الزوجة

البنتالبن

بنت البنتبنت البن ابن البنتابن البن

بنت ابن البنت

زوجته

زوجة البن

اأم الزوجة

الأب العمةزوجة الأب

عمة الأباأم الأبخالة الأبعمة الأم

واإن عال

واإن نزل

حمرم للرجل

مفاتيح ال�سكل

فه��وؤلء املح��ارم يجوز اأن يخرجن اأمام��ه مبا جرت العادة بظهوره اأم��ام الأقارب، كالذراع��ني والرقبة وال�سعر 
ونحو ذلك، بدون اإ�سفاف اأو جتاوز يف احلد.
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اأن تكون املراأة اأجنبية عنه:
من  لي�ست  امراأة  كل  هي  الأجنبية  املراأة 
وبنت  عمه  كبنت  اأقاربه  من  كانت  �سواء  حمارمه، 
عمته اأو بنت خاله وبنت خالته، وزوجة اأخيه وقريبات 
عالقة  بها  تربطه  ل  و  اأقاربه  من  لي�ست  اأو  العائلة، 

قرابة اأو م�ساهرة عائلية. 
وقد و�سع الإ�سالم ال�سوابط والقوانن التي حتكم 
عالقة امل�سلم باملراأة الأجنبية عنه، حمايًة لالأعرا�س 
خلق  فمن  الإن�سان،  على  ال�سيطان  لأبواب  و�سدًا 
الإن�سان اأعلم مبا ي�سلح له، كما قال تعاىل: {اأََل َيْعَلُم 

ِبرُي} )�مللك: 14(. َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَ

3

ومازالت التقارير والإح�ساءات تتحدث 
والعالقات  الغت�ساب  حالت  عن  يوميًا 
من  بكثري  تع�سف  التي  املحرمة  الآثمة 
تطبيق  عن  البعيدة  واملجتمعات  العوائل 

�سرع اهلل.

الرج��ل  بي��ن  العالق��ة  ضواب��ط 
والمرأة األجنبية: 

غ�س الب�سر: 

ول  العورات،  اإىل  ينظر  ل  اأن  امل�سلم  على  فيجب   
ينظر اإىل ما يهيج ال�سهوة يف النف�س، ول يطيل النظر 

اإىل املراأة من غري حاجة.

لأنه  الب�سر  بغ�س  جميعًا  اجلن�سن  اهلل  اأمر  وقد 
الب�سر  اإطالق  اأن  كما  الأعرا�س،  للعفاف وحفظ  طريق 
{ُقْل  تعاىل:  فقال  والفواح�س،  الآثام  طريق  حدود  بال 
َذِلَك  ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا  اِرِهْم  اأَْب�سَ ِمْن  وا  َيُغ�سُّ ِلْلُموؤِْمِنَن 
ِلْلُموؤِْمَناِت  َوُقْل   • َنُعوَن  َي�سْ ا  مِبَ َخِبرٌي  اهلَل  اإِنَّ  َلُهْم  اأَْزَكى 
} )�لن�ر: 31-30(. اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ ْب�سَ َن ِمْن اأَ �سْ َيْغ�سُ

عليه  فيجب  م�سادفة  الإن�سان  ونظر  ح�سل  واإذا 
جميع  ي�سمل  الب�سر  وغ�س  احلرام،  عن  نظره  �سرف 
يثري  ما  اإىل  النظر  فيحرم  والإنرتنت،  الإعالم  و�سائل 

ال�سهوات ويهيج الغرائز فيها.

1

<  و�ســع الإ�ســالم القواعــد التي حتكم العالقــة بني الرجل 
واملراأة.

<  غ�ــس الب�ســر عــن مــا حــرم اهلل طريــق للعفــاف وحفظ 
الأعرا�س.
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التعامل باأدب وخلق: 
فيكلم �ملر�أة �لأجنبية وتكلم���ه ويتعامان باأدب وخلق 
م���ع �لبعد عن كل ما فيه حتري���ك للغر�ئز باأي طريقة 

كانت، ولهذ�: 

• نهى اهلل الن�ساء عن اخل�سوع بالقول والتك�سر فيه 
الوا�سح،  بالق����ول  واأم����ر  الأجانب  الرج����ال  مع 
ْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي  فقال تعال���ى: {َفاَل َتْخ�سَ

يِف َقْلِبِه َمَر�ٌس َوُقْلَن َقْوًل َمْعُروًفا} )�لأحز�ب: 32(.

واحلركة  امل�سي  يف  املثرية  احلركات  عن  نهى   •
 } تعاىل:  فقال  الزينة،  اأنواع  بع�س  واإظهار 
ِمْن  ُيْخِفَن  َما  ِلُيْعَلَم  ِباأَْرُجِلِهنَّ  ِرْبَن  َي�سْ َوَل 

})�لن�ر: 31(. ِزيَنِتِهنَّ

حترمي اخللوة: 
ومعن���ى اخلل���وة اأن ينفرد الرجل بامل���راأة الأجنبية يف 
م���كان ل يراهم فيه اأحد، وقد ح���رم الإ�سالم اخللوة 
لأنها م���ن مداخ���ل ال�سيط���ان للفاح�سة، فق���ال �سلى 
اهلل علي���ه و�سل���م: "األ ل يخلون رجل بام���راأة اإل كان 

ال�سيطان ثالثهما" )الرتمذي 2165(.

احلجاب: 
فر����ص �هلل �حلج���اب على �ملر�أة دون �لرج���ل ملا �أودع 
فيه���ا من مظاه���ر �جلم���ال وع��م���ل �لإغ���ر�ء، مما 
يجعلها فتنة للرجل �أكرث من �أن يك�ن �لرجل فتنة لها.

وقد �سرع �هلل �حلجاب لعدد من �حلكم منها: 

احلياة  يف  ر�سالتها  اأداء  من  املراأة  تتمكن  •حتى 
واملجتمع يف املجالت العلمية والعملية على خري 

وجه مع احلفاظ على كرامتها وعفتها.

ل�سمان  والإثارة  الغواية  فر�س  وتخفيف  •تقليل 
املراأة  كرامة  وحلفظ  جهة،  من  املجتمع  طهارة 

من جهة ثانية.

2

3

4

العفة  على  املراأة  اإىل  الناظرين  الرجال  اإعانة   •
والن�سباط، فيتعاملون معها كاإن�سان يتمتع مبثل 
ما يتمتعون به من املقومات الثقافية والعلمية، ل 
اأنها كتلة من املهيجات الغريزية واأداة للهو  على 

واملتعة فح�سب.

حدود الحجاب: 
تغطية  الأجانب  الرجال  اأمام  املراأة  على  اهلل  فر�س 
{َوَل  تعاىل:  قال  كما  وكفيها،  وجهها  اإل  بدنها  جميع 
ظهر  وما   ،)31 )�لن�ر:  ِمْنَها}  َظَهَر  َما  اإِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن 
بظهور  فتنة  وجدت  اإذا  اإل  والكفان،  الوجه  هو  منها: 

الوجه والكفن فيجب حينئذ تغطيتهما.

ضوابط الحجاب الساتر: 
يجوز للمراأة اأن تلب�س ما �ساءت من الأ�سكال والألوان 

يف احلجاب بال�سروط التالية: 
�أن يكون �حلجاب �ساتر�ً ملا يجب تغطيته.

�أن يك���ون ف�سفا�س���اً و��سع���اً ولي����س �سيق���اً يح���دد �أع�ساء 
�جل�سم.

�أن ال يكون �سفافاً يظهر �أع�ساء �لبدن حتته.

1

2

3

<  حفظ احلجاب املراأة ومكنها من اأداء ر�سالتها يف 
املجتمع باأنقى �سورة عرفتها الب�سرية.
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< الزواج في اإلسالم
�لعاقات  �أعظم  من  �لزو�ج 
ورغب  �لإ�سام  عليها  �أكد  �لتي 
فيها وجعلها �سنة �ملر�سلني )�نظر 

�ص 170(.

بتف�سيل  �لإ�سام  �عتنى  وقد 
وحق�ق  و�آد�به  �لزو�ج  �أحكام 
�لزوجني مبا يحفظ  لهذه �لعاقة 
وتك�ين  و�ل�ستقر�ر   �ل�ستمر�ر 
ين�ساأ  �لتي  �لناجحة  �لأ�سرة 
نف�سي  با�ستقر�ر  �لأطفال  فيها 
يف  وتف�ق  �لدين  على  و��ستقامة 

جميع جمالت �حلياة.

ومن تلك الأحكام ما يلي:
و�شع الإ�شالم �شروطاً واجبة لكل من الزوج والزوجة حتى ي�شح النكاح والزواج وهي كالتايل: 

شروط اإلسالم في الزوجة: 
�أن تك���ون �مل���ر�أة م�سلم���ة �أو كتابية )مبعنى 
اأنه���ا يهودي���ة اأو ن�سرانية( توؤم���ن بدينها، 
ولك���ن الإ�سالم يحثنا عل���ى اختيار امل�سلمة 
ذات الدين، لأنها �ستكون اأمًا مربية لأبنائك 
معينة لك على اخلري وال�ستقامة، كما قال 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "فاظفر بذات 

الدين تربت يداك" )البخاري 4802، م�سلم 1466(.

�أن تكون عفيفة حم�سنة، فيحرم الزواج من 
التي عرفت بالفح�س والزنى، كما ق������ال تعاىل: 
َناُت ِمَن  ِمَناِت َوامْلُْح�سَ َن���اُت ِمَن امْلُوؤْ {َوامْلُْح�سَ

ِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاب} )املائدة: 5(. الَّ

1

2

�أن ال تكون من حمارمه الالتي يحرم عليه 
ال���زواج منه����ن على التاأبي���د، كم�����ا �سب���ق 
بيانه )����س 172(، ول يجمع يف زواجه بن 

املراأة واأختها اأو عمتها اأو خالتها.

شروط اإلسالم في الزوج: 
ي�سرتط اأن يكون الزوج م�سلمًا، ويحرم يف الإ�سالم 
اأو  كان  كتابيًا  دينه  كان  اأيا  الكافر  امل�سلمة من  زواج 
غري كتابي، ويوؤكد الإ�سالم على قبول الزوج اإذا حتلى 

ب�سفتن: 
 • ال�ستقامة على الدين.

 • ح�سن اخللق.

من  اإليكم  "اإذا خطب  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
تر�سون دينه وخلقه فزوجوه" )�لرتمذي 1084، �بن ماجه 1967(.

3

الإ�سالم. عليها  اأكد  التي  العالقات  اأعظم  من  <  الزواج 
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< حقوق الزوج والزوجة

واأولده  زوجتــه  علــى  النفقــة  الرجــل  علــى  يجــب    >
باملعروف.

�أوجب �هلل على كل من �لزوج و�لزوجة حق�قًا، ورغبهم يف كل ما من �ساأنه تط�ير �لعاقة �لزوجية و�حلفاظ 
قال  يقدر عليه، كما  �لآخر مبا ل  �أن ل يطالب  و�لزوجة  �لزوج  �لطرفني، وعلى كل من  فامل�سئ�لية على  عليها، 
وتق�م  دورة �حلياة  لت�سري  و�لعطاء  �لت�سامح  )�لبقرة: 228(، فابد من  ِبامْلَْعُروف}  َعَلْيِهنَّ  �لَِّذي  ِمْثُل  تعاىل: {َوَلُهنَّ 

�لعائلة �لكرمية.

حقوق الزوجة: 
النفقة وال�سكنى:

• فيجب على الزوج اأن ينفق على زوجته يف طعامها 
ال�سكن  لها  ويوفر  و�سئونها،  ولبا�سها  و�سرابها 

املنا�سب لتعي�س فيه، حتى ولو كانت غنية.

دخل  ح�سب  باملعروف  النفقة  تقدر  النفقة:  مقدار   •
} تعاىل:  قال  كما  تقتري،  ول  اإ�سراف  بدون  الزوج 
ِلُيْنِفْق ُذو �َسَعٍة ِمْن �َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق 

ا اآََتاُه اهلل} )�لطاق: 7(. مِمَّ

• ينبغي اأن تكون تلك النفقة بدون منٍّ واإذلل، بل 
كما و�سفها اهلل عز وجل باملعروف، اأي باحل�سنى، 
فاإنها لي�ست تف�ساًل، بل حق للزوجة على زوجها 

اأن يعطيها حقها باملعروف.

• النفقة على الزوجة والأهل يف الإ�سالم لها اأجر 
"اإذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  عظيم، 
اأنفق امل�سلم نفقة على اأهله وهو يحت�سبها كانت له 
�سدقة" )�لبخاري 5036، م�سلم 1002(، وقال �سلى اهلل عليه 
و�سلم: "واإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل اإل 
اأُجرت عليها حتى اللقمة جتعلها يف يّف امراأتك" 
)�لبخاري 56، م�سلم 1628(. ومن امتنع عن النفقة اأو ق�سر 

اإثمًا عظيمًا، كما قال  فيها مع قدرته فقد ارتكب 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "كفى باملرء اإثمًا اأن ي�سيع 

.)1692 د�ود  من يقوت"")�أب� 

1

الع�سرة احل�سنة:
وامل���راد بالع�سرة احل�سن���ة: ح�سن اخلل���ق، والتلطف، 
ولن الكالم، وحتمل الأخطاء والتق�سري الذي ل ي�سلم 
منه���ا اأحد، قال تع���اىل: {َوَعا�ِسُروُهنَّ ِبامْلَْع���ُروِف َفاإِْن 
ْن َتْكَرُهوا �َسْيًئ���ا َوَيْجَعَل اهلُل ِفيِه  َكِرْهُتُموُه���نَّ َفَع�َس���ى اأَ

ا َكِثرًيا} )الن�ساء: 19(. َخرْيً

ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م: "اأكمل املوؤمنن 
اإميان���ًا اأح�سنه���م خلق���ًا، وخيارك���م خيارك���م لن�سائهم 

خلقًا" )الرتمذي 1162(.

ق���ال ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م: "اإن اأكمل 
املوؤمنن اإميانًا اأح�سنهم خلقًا واألطفهم باأهله" )الرتمذي 

2612، اأحمد 24677(.

"خريكم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وقال 
خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي" )الرتمذي 3895(.

2
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و�ساأل اأحد ال�سحابة ر�سول اهلل فقال: يا ر�سول اهلل 
اإذا  تطعمها  "اأن  قال:  عليه؟  اأحدنا  زوجة  حق  ما 
طعمت، وتك�سوها اإذا اكت�سيت، ول ت�سرب الوجه، ول 

تقبح ول تهجر اإل يف البيت" )اأبو داود 2142(.

املداراة والتحمل:

فالبد من مراعاة طبيعة املراأة التي تختلف عن طبيعة 
الرجل، وال�سعي للنظر للحياة من كل جوانبها، فال اأحد 
ي�سلم من الأخطاء، فعلينا ال�سر والنظر بطريقة اإيجابية، 
واهلل تعاىل ينبه الزوجن للنظر للجوانب الإيجابية فيقول 
َل َبْيَنُكْم} )�لبقرة: 237( وقال �سلى اهلل عليه  {َوَل َتْن�َسُوا اْلَف�سْ
و�سلم: "ل يفرك )اأي ل يبغ�س(موؤمن موؤمنة، اإن كره منها 

خلقًا ر�سي منها اآخر" )م�سلم 1469(.

العناية  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ويوؤكد 
بالن�ساء ومعا�سرتهن باخلري واملعروف مع التنبيه اإىل 
اأن طبيعة املراأة النف�سية والعاطفية تختلف عن الرجل، 
واأن هذا الختالف تكاملي للعائلة، وينبغي اأن ل يكون 
ذلك الختالف �سببًا للفرقة والطالق، كما قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "ا�ستو�سوا بالن�ساء، اإن املراأة خلقت 
من �سلع لن ت�ستقيم لك على طريقة، فاإن ا�ستمتعت 
بها ا�ستمتعت بها وبها عوج، واإن ذهبت تقيمها ك�سرتها، 

وك�سرها طالقها" )�لبخاري 3153، م�سلم 1468(.

املبيت:

ويجب  امراأته،  عند  يبيت  اأن  الرجل  على  ينبغي 
عليه ذلك ما ل يقل عن يوم كل اأربعة اأيام، كما يجب 
عليه اأن يق�سم بن ن�سائه بالعدل اإن كان متزوجًا اأكرث 

من واحدة.

الدفاع عنها لأنها عر�سك و�سرفك:

اإذا تزوج الرجل املراأة اأ�سبحت عر�سه فيجب عليه 
اإىل قتله،  اأدى  العر�س وال�سرف ولو  الدفاع عن هذا 

3

4

5

اأهله فهو  ُقتل دون  "من  لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
�سهيد" )�لرتمذي 1421، �أب� د�ود 4772(.

ل يف�سي اأ�سرار الزوجية:

امراأته  للرجل احلديث عن خ�سو�سيات  فال يجوز 
وما يح�سل بن الزوجن ون�سرها بن النا�س، كما قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإن من اأ�سر النا�س 
عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يف�سي اإىل امراأته 

وتف�سي اإليه ثم ين�سر �سرها" )م�سلم 1437(.

ل يجوز التعدي والتجاوز على املراأة:
وقد و�سع �لإ�سام لعاج �مل�ساكل عددً� من �ل�س��بط 

منها:
• ينبغي العالج باحلوار والن�سح والوعظ لت�سحيح 

الأخطاء.
• يجوز له الهجر بالكالم على اأن ل يزيد عن ثالثة 
خروج  بدون  واملنام  امل�سجع  يف  الهجر  ثم  اأيام، 

من البيت.
• قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: "ما �سرب ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سيئًا قط بيده ول امراأة 
ول خادمًا اإل اأن يجاهد يف �سبيل اهلل" )م�سلم 2328(.

تعليمها ون�سحها:

يحر�س  واأن  وينهاهم،  اأهله  ياأمر  اأن  الرجل  على 
النار عر  ويقيهم من  لنعيم اجلنة  يو�سلهم  على ما 
املحرمات  ومنع  عليها،  واحلث  الأوامر  فعل  تي�سري 
بن�سح  تعتني  اأن  كذلك  املراأة  وعلى  منها،  والتنفري 
زوجها وتوجيهه ملا فيه اخلري، وتربية الأبناء الرتبية 
ُقوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  تعاىل:  قال  ال�ساحلة، 
اأَْنُف�َسُكْم َواأَْهِليُكْم َناًرا} )�لتحرمي: 6( وقال �سلى اهلل عليه 
رعيته"  عن  وم�سوؤول  اأهله  يف  راٍع  "والرجل  و�سلم: 

)�لبخاري 2416، م�سلم 1829(.

6
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اللتزام ب�سروط الزوجة :
مباحًا  اأمرًا  لنف�سها  املراأة  ا�سرتطت  اإذا 
والنفقة  ال�سكن  من  خا�س  كنوع  العقد  اأثناء 
وقبله الزوج فيجب عليه الوفاء به، وهذا من 
اآكد ال�سروط يف وجوب الوفاء واللتزام به، 
العهود  اأعظم  من  الزوجية  عقد  لأن  وذلك 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  واملواثيق، 
"اأحق ما اأوفيتم به من ال�سروط ما ا�ستحللتم 

به الفروج" )�لبخاري: 4856 ، م�سلم 1418(.

حقوق الزوج: 9
وجوب الطاعة باملعروف: 

امًا على املراأة، مبعنى م�سئوًل عن اأمرها   جعل اهلل الرجل قوَّ
وتوجيهها ورعايتها، كما يقوم الولة على الرعية، مبا خ�سه اهلل 
به الرجل من خ�سائ�س ومميزات، ومبا اأوجب عليه من واجبات 
َل اهلُل  ا َف�سَّ �َساِء مِبَ اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقوَّ مالي����ة، قال تعاىل: {الرِّ

ْمَواِلِهْم} )�لن�ساء: 34(. ا اأَْنَفُقوا ِمْن اأَ ُهْم َعَلى َبْع�ٍس َومِبَ َبْع�سَ

متكني الزوج من ال�ستمتاع: 
 ِمن حق الزوج على زوجته متكينه من ال�ستمتاع واجلماع، 
من  الزوجة  امتنعت  واإذا  له،  والتجهز  التزين  لها  وي�ستحب 
كبرية  وارتكبت  املحذور  يف  وقعت  اجلماع  يف  زوجها  اإجابة 
من كبائر الذنوب، اإل اأن تكون معذورة بعذر �سرعي كاحلي�س 

و�سوم الفر�س واملر�س وما �سابه ذلك.
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإذا دعا الرجل امراأته 
حتى  املالئكة  لعنتها  عليها  غ�سبان  فبات  فاأبت  فرا�سه  اإىل 

ت�سبح" )�لبخاري 3065، م�سلم 1436(.

اإىل  بالدخــول  الــزوج  يكــره  ملــن  الإذن  عــدم 
املنزل: 

فمن حق الزوج على زوجته األ تدخل بيته اأحدا يكرهه.
اأن  للمراأة  يحل  "ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
باإذنه"  اإل  بيته  تاأذن يف  ول  باإذنه،  اإل  �ساهد  وزوجها  ت�سوم 

)�لبخاري 4899(. 

عدم اخلروج من البيت اإل باإذن الزوج: 
من حق الزوج على زوجته األ تخرج من البيت اإل باإذنه، �سواء 
كان اإذنًا خا�سًا خلروج معن، اأو بالإذن العام باخلروج من املنزل 

لعملها وحاجتها.

خدمة الزوجة لزوجها:
الطعام  �سنع  يف  باملعروف  زوجها  خدمة  للزوجة  ي�ستحب 

وجميع �سئون املنزل.

1

2
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ال��زوج اللت��زام ب�س��روط  <  يج��ب عل��ى 
الزوجة املذكورة يف العقد.
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< تعدد الزوجات
ولكن  متاآلفة،  متحابة  �أ�سرة  ويك�نان  و�حدة  �مر�أة  �لرجل  يتزوج  �أن  �لإ�سام  يف  �لأ�سل 
�لإ�سام �أباح تعدد �لزوجات -كما ه� �حلال يف �سر�ئع �سماوية �سابقة- حلكم وم�سالح تع�د 
�لق��عد  من  و�سع  بل  وقي�د،  �س��بط  بدون  �لأمر  يرتك  مل  ذلك  ومع  و�ملجتمع،  �لفرد  على 

و�ل�سروط ما مينع �لإجحاف و�لظلم باملر�أة ويحفظ لها حق�قها، ومن ذلك: 

العــــــــدل: 
فيج���ب العدل بن الن�س���اء يف الأمور املادية 
الظاهرة، كالنفقة واملبيت ونحو ذلك، ومن مل ي�ستطع 
الع���دل بينهن حرم عليه التعدد؛ لقول���ه تعاىل: {َفاإِْن 
ِخْفُتْم اأَلَّ َتْعِدُل���وا َفَواِحَدة} )الن�س���اء: 3(، وكان فعله ذلك 
من اأقبح الذن���وب واأ�سنعها، كما ق���ال �سلى اهلل عليه 
و�سلم: "من كانت له امراأتان فمال اإىل اإحداهما جاء 

يوم القيامة و�سقه مائل" )اأبو داود 2133(.
واأم���ا الع���دل يف املحبة القلبي���ة فلي�س بواج���ب، لأنه ل 
ي�ستطيعها، وهذا هو املراد بقوله تعاىل: {َوَلْن َت�ْسَتِطيُعوا 

ُتْم} )الن�ساء: 129(. �َساِء َوَلْو َحَر�سْ اأَْن َتْعِدُلوا َبْنَ النِّ

القدرة على الإنفاق على الزوجات: 
فيجب عليه اأن يكون قادرًا على الإنفاق على 
جميع زوجاته؛ لأن ذلك �سرط جلواز زواجه الأول فهو 

يف الزواج الثاين من باب اأوىل.

اأن ل يزيد التعدد عن اأربعة ن�سوة: 
فهذا هو احلد الأق�سى للتعدد يف الإ�سالم، 
�َساِء  كما قال تع���اىل: {َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُك���ْم ِمَن النِّ
لَّ َتْعِدُل���وا َفَواِحَدة}  َمْثَنى َوُث���اَلَث َوُرَباَع َف���اإِْن ِخْفُتْم اأَ
)الن�س���اء: 3(، ومن اأ�سلم وه���و متزوج اأكرث من اأربعة ن�سوة 

لزمه اأن يختار منهن اأربعا ويفارق البقية.

1

2

3

مينع اجلمع بني بع�س الن�ساء مراعاة 
لعــدم اإف�ســاد العالقــة بــني الأقارب، 

كالتايل: 

• يحرم �جلمع بني �ملر�أة و�أختها.
• يحرم �جلمع بني �ملر�أة وخالتها.
• يحرم �جلمع بني �ملر�أة وعمتها.

4

<  و�سع الإ�سالم قواعد و�سروط لتعدد الزوجات.
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< الطـــــــــالق

يحـــث الإ�سالم على �أن يك�ن عقد �لزو�ج د�ئمًا، 
و�أن ت�ستمر �لزوجية قائمة بني �لزوجني، حتى يفرق 
�مل�ت بينهما، وقد �سمى �هلل �لزو�ج ميثاقًا غليظًا، ول 

يج�ز يف �لإ�سام حتديد وقت ينتهي به �لزو�ج.

ير�عي  ذلك  على  يحث  وه�  الإ�سالم  لكــــــن 
لهم  �لأر�ص،  على  يعي�س�ن  لأنا�ص  ي�سرع  �إمنا  �أنه 
لهم  �سرع  لذ�  �لب�سرية،  وطباعهم  خ�سائ�سهم، 
�لعي�ص،  تعذر  �إذ�  �لعقد،  هذ�  من  �خلا�ص  كيفية 
وه�  لاإ�ساح،  �ل��سائل  وف�سلت  �ل�سبل،  و�ساقت 
�لرجل  من  لكل  و�إن�ساف  ب��قعية  يتعامل  هذ�  يف 
و�ملر�أة، فكثريً� ما يحدث بني �لزوجني من �لأ�سباب 
لزمة،  �سرورة  �لطاق  يجعل  ما  و�مل�ساكل،  و�لنفرة 
�لعائلي  و�ل�ستقر�ر  �خلري،  لتحقيق  متعينة  وو�سيلة 
يعد  مل  �لزو�ج  ذلك  لأن  منهما،  لكل  و�لجتماعي 
�أقل  �لزوجني  بني  �لفر�ق  و�سار  منه  �ملق�س�د  يحقق 

مف�سدة من بقائهما �س�يًا.

لهذ� �أباح �لطاق و�سيلة للخروج من هذه �حلالة، 
ولي�ستبدل كل منهما بزوجه زوجًا �آخر، قد يجد معه 
} تعاىل:  �هلل  ق�ل  فيتحقق  �لأول،  مع  �فتقده  ما 
َو��ِسًعا  �هلُل  َوَكاَن  �َسَعِتِه  ِمْن  ُكااًّ  �هلُل  ُيْغِن  َقا  َيَتَفرَّ َو�إِْن 

َحِكيًما} )�لن�ساء: 130(.

ا�ستم��رار  عل��ى  الإ�س��الم  يح��ث   >
العالقة الزوجية ويوؤكد على ذلك 
ولكن��ه ي�س��ع م��ن الأحكام م��ا يقنن 
عملية الطالق اإذا احتاج الزوجان 

اإليها.

ولكنه و�سع له الكثري من الأحكام والقوانني 
التي ت�سبطه، ومنها: 

• �لأ�سل �أن �لطاق بيد �لرجل ولي�ص بيد �ملر�أة.
• ميكن للمر�أة �إذ� مل ت�ستطع �لعي�ص مع زوجها ومل 
ير�ص �أن يطلقها �أن تطلب �لطاق من �لقا�سي، 

وميكن للقا�سي تطليقها �إن كان �ل�سبب مقنعًا.

• يج�ز �لرج�ع للمر�أة بعد طاقها مرتني، �أما �إذ� 
منها  �لزو�ج  له  ميكن  ل  فاإنه  ثالثة،  مرة  طلقها 

حتى تتزوج �سخ�سًا �آخر زو�جًا كامًا.

• و�لطاق �ل�سرعي �أن يطلق �لرجل زوجته يف طهر 
مل يجامعها فيه.
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< حقوق الوالدين
يعتب�����ر بر �ل��لدي�����ن و�لإح�س��ان 
�إليهما من �أعظم �لأعمال �ل�ساحلة 
وقد  تعاىل  �هلل  عند  ث��بًا  و�أكرثها 

قرنه �هلل بعبادته وت�حيده.

�إليهما  و�لإح�سان  برهما  وجعل 
�جلنة،  دخ�ل  �أ�سباب  �أعظم  من 
فقال �سلى �هلل عليه �سلم: "�ل��لد 
�سئت  فاإن  �جلنة  �أب��ب  �أو�سط 
�أو �حفظ����ه"  فاأ�س�����ع ذلك �لب���اب 

)�لرتمذي 1900(.

• خطورة عقوق الوالدين والإ�ساءة اإليهما:
من �أعظم �لكبائر �لتي �تفقت �ل�سر�ئع على منعها 
و�لتحذير منها: �لإ�ساءة �إىل �ل��لدين، كما قال �لنبي 
باأكرب  �أخربكم  "�أل  لل�سحابة:  و�سلم  �سلى �هلل عليه 
"�لإ�سر�ك  يا ر�س�ل �هلل. قال:  بلى  �لكبائر؟" قال��: 

باهلل وعق�ق �ل��لدين" )�لبخاري 5918(.

• طاعتهما يف غري مع�سية اهلل:
جتب طاعة �ل��لدين يف جميع ما ياأمر�ن به �إل �إن 
�أمر� مبع�سية �هلل فا يطيعهما يف ذلك؛ لأنه ل طاعة 
ْيَنا  ملخل�ق يف مع�سية �خلالق، قال �هلل تعاىل: {وَو�سَّ
َما  ِبي  ِلُت�ْسِرَك  َجاَهَد�َك  َو�إِن  ُح�ْسًنا  ِبَ��ِلَدْيِه  �ْلإِن�َساَن 

َلْي�َص َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَا ُتِطْعُهَما} )�لعنكب�ت: 8(.

• الإح�سان اإليهما ل �سيما عند كربهما:
اُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتْعُبُدوْا  اأَلَّ  َربَُّك  ى  {َوَق�سَ تعاىل:  اهلل  قال 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَرَ اأََحُدُهَما اأَْو  َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا اإِمَّ
ُهَما َقْوًل  ُهَماآ اأُفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَّ

َكِرمًيا} )�لإ�سر�ء: 23(.

الإن�سان  واأوجب على  اأنه فر�س  تعاىل يخر  فاهلل 
طاعة والديه وعدم نهرهما اأو الت�سجر منهما ل �سيما 
التاأفف  ولو كان ذلك مبجرد  بعد كرهما و�سعفهما 

بدون كالم.

• الوالدان الكافران:
يجب على امل�سلم الر بوالديه وطاعتهما والإح�سان 
اإليهما ولو كانا كافرين، قال تعاىل: {َواإِْن َجاَهَداَك َعلى 
اِحْبُهَما  اأَْن ُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َو�سَ
ْنَيا َمْعُروًفا} )لقمان: 15( واأوىل الر واأعظمه دعوتهم  يِف الدُّ

وحتبيبهم لالإ�سالم باحلكمة واللطف.
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< حقوق األبناء

• اختيار الزوجة ال�ساحلة 
�أعظم  وه��ي  �ساحلة  �أم��ًا  لتك�ن 

هدية يقدمها �لأب لأبنائه.

ــاء  ــم ــس ــالأ� ب تــ�ــســمــيــتــهــم   •
احل�سنة اجلميلة لأنها �ستك�ن 

عامة لزمة لابن.

•اأن يح�سن تربيتهم ويعلمهم 
مبادئ الدين ويحببهم فيه، 
قال �سل���ى اهلل عليه و�سلم "كلكم 
راع فم�س���وؤول عن رعيته، فالأمري 
الذي على النا�س راع وهو م�سوؤول 

عنه���م، والرجل راع على اأهل بيته وهو م�سوؤول عنهم، 
وامل���راأة راعي���ة على بي���ت بعله���ا وولده وه���ي م�سوؤولة 
عنه���م، األ فكلك���م راع، وكلك���م م�سوؤول ع���ن رعيته" 

)البخاري 2416، م�سلم 1829(.

فاملهم  الأهم  على  اأبنائهما  برتبية  الوالدان  فيبداأ 
ال�سحيح����ة اخلالية  العقي����دة  فيبداأ برتبيته���م على 
من ال�س��رك والبدع، ثم بالعبادات ل �سيما ال�سالة، ثم 
يعلمهم ويربيهم على الأخالق والآداب احلميدة، وعلى 

كل ف�سيلة وخري، وهذا من اأجل الأعمال عند اهلل. 

• النفقــة: فيج���ب عل���ى الأب اأن ينفق عل���ى اأولده 
الذك���ور والإن���اث، ول يج���وز ل���ه التق�س���ري فيه���ا ول 
ت�سييعه���ا، ب���ل يلزمه القي���ام بها على الوج���ه الأكمل 
ح�س���ب ا�ستطاعته وقدرته، ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
علي���ه و�سلم: "كفى باملرء اإثمًا اأن ي�سيع من يقوت" )اأبو 

داود 1692(. 

الرعاية  �ساأن  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال 
والإنفاق على البنات خا�سة: "من يلي من هذه البنات 
�سيئًا فاأح�سن اإليهن كنَّ له �سرتًا من النار" )�لبخاري 5649، 

م�سلم 2629(.

• العــدل بني الأولد، ذك�رً� و�إناثًا كما قال �س���لى 
�هلل عليه و�س���لم: "�تق����� �هلل و�عدل�� ب���ني �أولدكم" 
)�لبخ���اري 2447، م�س���لم 1623( ف���ا يج����ز تف�س���يل �لإناث على 

�لذك�ر كما ل يج�ز تف�س���يل �لذك����ر على �لإناث، لأن 
كذلك يحدث من �ملفا�سد ما �هلل به عليم. 
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أخالقك في اإلسالم



11
االأخالق يف االإ�س���الم لي�ست ترف���ًا وال تكمياًل، ولكنها 
ج���زء را�سخ مرتبط بالدين من كل جوانبه، فِلالأخالق 
يف االإ�سالم اأعظم املراتب واأعلى املنازل. ويظهر ذلك 
يف جمي���ع اأح���كام االإ�س���الم وت�سريعاته، وبع���ث النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم ليتمم مكارم االأخالق.

فهر�س الف�صل 

مكانة الأخالق يف الإ�سالم:
  اأنها من اأهم مقا�صد البعثة النبوية

  اأن االأخالق جزء وثيق من االإميان واالعتقاد
  اأن االأخالق مرتبطة بكل اأنواع العبادة

  الف�ص���ائل العظيمة واالأجر الكب���ر الذي اأعده اهلل 
حل�صن اخللق

مزايا الأخالق يف الإ�سالم:
  االأخالق الفا�صلة لي�صت خا�صة بنوع من النا�س

  االأخالق الفا�صلة لي�صت خا�صة باالإن�صان
  االأخالق الفا�صلة ف�ي جميع جماالت احلياة

  االأخالق الفا�صلة ف�ي جميع احلاالت

�سور من حياة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:
  التوا�صع           الرحمة

  العدل               االإح�صان والكرم



حممد 1 النبي  بعثة  مقا�سد  اأهم  من  اأنها 
�سلى اهلل عليه و�سلم للنا�س:

َر�ُسواًل  نَي  يِّ ااْلأُمِّ يِف  َبَعَث  الَِّذي  قال تعاىل: {ُهَو   
فيمنت   ،)2 )اجلمعة:  يِهْم}  َوُيَزكِّ اآََياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
اهلل على املوؤمنني باأنه اأر�سل ر�سوله لتعليمهم القراآن 
وتزكيتهم، والتزكية مبعنى تطهري القلب من ال�سرك 
االأقوال  وتطهري  واحل�سد  كالغل  الرديئة  واالأخالق 
قال  وقد  ال�سيئة،  والعادات  االأخالق  من  واالأفعال 
عليه ال�سالة وال�سالم بكل و�سوح: "اإمنا بعثت الأمتم 
مكارم االأخالق" )البيهقي 21301( فاأحد اأهم اأ�سباب البعثة 

هو الرقي وال�سمو باأخالق الفرد واملجتمع.

الإميان 2   من  وثيق  جزء  الأخالق  اأن 
والعتقاد:

اأي  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �ُسئل  وملا 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  اإميانا؟  اأف�سل  املوؤمنني 

اأخالقا" )الرتمذي 1162، اأبو داود 4682(. "اأح�سنهم 
{َلْي�َس  تعاىل:  فقال  برًا،  االإميان  اهلل  �سمى  وقد 
َوَلِكنَّ  َوامْلَْغِرِب  امْلَ�ْسِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  اأَْن  اْلِبَّ 
َواْلِكَتاِب  َوامْلَاَلِئَكِة  ااْلآَِخِر  َواْلَيْوِم  ِباهلِل  اآََمَن  َمْن  اْلِبَّ 
اخلري  الأنواع  جامع  ا�سم  والب   ،)177 ِبيِّنَي})البقرة:  َوالنَّ
من االأخالق واالأقوال واالأفعال، ولهذا قال النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم: "الب ح�سن اخللق" )م�سلم 2553(.

ويظهر االأمر بجالء يف قول النبي �سلى اهلل عليه 
قول  فاأف�سلها  �سعبة،  و�ستون  ب�سع  "االإميان  و�سلم: 
الطريق،  عن  االأذى  اإماطة  واأدناها  اهلل،  اإال  اإله  ال 

واحلياء �سعبة من االإميان" )م�صلم 35(.

اأن الأخالق مرتبطة بكل اأنواع العبادة:3 
فال جتد اهلل ياأمر بعبادة اإال وينبه اإىل مق�صدها 
االأخالقي اأو اأثرها على النف�س واملجتمع، واأمثلة 

هذا كثرة، منها:

َعِن  َتْنَهى  اَلَة  ال�سَّ اإِنَّ  اَلَة  ال�سَّ ال�سالة:{َواأَِقِم 
اْلَفْح�َساِء َوامْلُْنَكِر} )العنكبوت: 45(.

ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �سَ اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  الزكاة:{ُخْذ 
الزكاة  حقيقة  اأن  فمع   ،)103 )التوبة:  ِبَها}  يِهْم  َوُتَزكِّ
النف�س  للنا�س وموا�ساتهم فهي كذلك تهذب  اإح�سان 

وتزكيها من االأخالق ال�سيئة.

َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم  ال�سيام:{ُكِتَب 
فاملق�سد   )183 )البقرة:  َتتَُّقوَن}  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ
ولذلك  نواهيه،  واجتناب  اأوامره  بفعل  اهلل  تقوى  هو 
الزور  قول  يدع  "من مل  و�سلم:  عليه  يقول �سلى اهلل 
والعمل به فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه" 
)البخاري 1804( فمن مل يوؤثر �سيامه يف نف�سه واأخالِقه مع 

النا�س مل يحقق هدف ال�سوم.

مكانة األخالق في اإلسالم

النبي  اأهم مقا�سد بعثة  <  اإمت��ام الأخالق من 
�سلى اهلل عليه و�سلم. 

سالم
ي اإل

ك ف
أخالق

186



الف�سائـــل العظيمــة والأجـــــر الكبيــــر 4 
الذي اأعده اهلل حل�سن اخللق:

واالأدلة على ذلك كثرة من الكتاب وال�صنة ومن 
ذلك:

 اأنه اأثقل الأعمال ال�ساحلة يف امليزان يوم القيامة:

�سيء  من  "ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  يقول 
يو�سع يف امليزان اأثقل من ح�سن اخللق، واإن �ساحب 
ح�سن اخللق ليبلغ به درجة �ساحب ال�سوم وال�سالة" 

)الرتمذي 2003(.

 اأنه اأكرب الأ�سباب لدخول اجلنة:

يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "اأكرث ما يدخل 
النا�س اجلنة تقوى اهلل وح�سن اخللق" )الرتمذي 2004، ابن 

ماجه 4246(.

 اأن َح�َسن اخللق اأقرب النا�س منزلة من ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم يوم القيامة:

كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإن من اأحبكم اإيل 
واأقربكم مني جمل�سًا يوم القيامة اأحا�سنكم اأخالقا" 

)الرتمذي 2018(.

�سلى  الر�سول  ب�سمان  اجلنة  اأعلى  يف  منزلته  اأن   
اهلل عليه و�سلم وتاأكيده:

يف  ببيت  زعيم  "اأنا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
رب�س اجلنة ملن ترك املراء واإن كان حمقا، وببيت يف 
و�سط اجلنة ملن ترك الكذب واإن كان مازحا، وببيت 
ومعنى   )4800 داود  خلقه" )اأبو  ح�سن  ملن  اجلنة  اأعلى  يف 

زعيم اأي �سامن.

و�سرورًا. راحة  الإن�سان  ومينح  اهلل  عند  الأعمال  اأعظم  من  احل�سن  <  اخللق 
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املزايا  من  بعدد  الإ�س��الم  يف  الأخالق  تتمي�ز 
العظيم  الدين  هذا  بها  ينفرد  التي  واخل�سائ�ص 

ومن ذلك:

1. الأخالق الفا�سلة لي�ست خا�سة بنوع من 
النا�س.

فاهلل خلق النا�س اأ�سكااًل واألوانًا وبلغات �ستى، وجعلهم 
على  منهم  لواحد  ف�سل  ال  �سوا�سية  اهلل  ميزان  يف 
االآخر اإال بقدر اإميانه وتقواه و�سالحه، كما قال جل 
َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  {َيا  وعال: 
َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل 

اأَْتَقاُكْم} )احلجرات: 13(.

بجميع  امل�سلم  عالقة  متيز  احل�سنة  واالأخالق 
النا�س ال فرق بني غني وفقري، اأو رفيع اأو و�سيع، وال 

اأ�سود وال اأبي�س، وال عربي وال عجمي.

الأخالق مع غري امل�سلمني:
اجلميع،  مع  اخللق  باإح�سان  وجل  عز  اهلل  ياأمرنا 
يتمثله  امل�سلم الذي  فالعدل واالإح�سان والرحمة خلق 
اأن  ويحر�س  والكافر،  امل�سلم  مع  واأقواله  �سلوكه  يف 
غري  لدعوة  طريقه  هو  احل�سن  اخللق  ذلك  يكون 

امل�سلمني لهذا الدين العظيم.
ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن  اهلُل  َيْنَهاُكُم  {اَل  تعاىل:  قال 
وُهْم  َتَبُّ اأَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الدِّ يِف 

نَّ اهلَل ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي} )املمتحنة: 8(. َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِ

واإمنا حرم اهلل علينا مواالة الكفار وحمبة ما هم عليه 
َيْنَهاُكُم اهلُل  ا  َ من الكفر وال�سرك، كما قال تعاىل: {اإِمنَّ
ِدَياِرُكْم  ِمْن  َواأَْخَرُجوُكْم  يِن  الدِّ يِف  َقاَتُلوُكْم  ِذيَن  الَّ َعِن 
ُهْم َفاأُوَلِئَك  ْوُهْم َوَمْن َيَتَولَّ َوَظاَهُروا َعَلى اإِْخَراِجُكْم اأَْن َتَولَّ

امِلُوَن} )املمتحنة: 9(. ُهُم الظَّ

مزايا األخالق في اإلسالم

واأديانهم. اأعراقهم  باختالف  النا�س  جميع  مع  احل�سنة  بالأخالق  امل�سلم  < يتعامل 
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2. الأخالق الفا�سلة لي�ست خا�سة بالإن�سان.
الأخالق مع احليوانات:

 فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يخبنا عن امراأة دخلت النار ب�سبب حب�سها لهرة 
فماتت من اجلوع، كما يخبنا يف املقابل عن رجل غفر هلل له ذنوبه ب�سبب �سقيه لكلب 
ا�ستد عليه العط�س، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "دخلت امراأٌة الناَر يف هرة ربطتها فلم 

تطعمها ومل تدعها تاأكل من خ�سا�س االأر�س" )البخاري 3140، م�صلم 2619(.

"بينما رجل مي�سي بطريق ا�ستد عليه العط�س، فوجد  وقال عليه ال�سالة وال�سالم: 
بئرًا فنزل فيها ف�سرب، ثم خرج فاإذا كلب يلهث ياأكل الرثى من العط�س، فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العط�س مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فمالأ خفه ماء ثم 
اأم�سكه بفيه حتى رقي ف�سقى الكلب، ف�سكر اهلل له فغفر له" قالوا: يا ر�سول اهلل واإن لنا 

يف هذه البهائم الأجرا؟ فقال: "يف كل كبد رطبة اأجر" )البخاري 5663، م�صلم 2244(.

الأخالق للمحافظة على البيئة:
االأر�س  بعمارة  االإ�سالم  فياأمرنا 
مبعنى العمل فيها والتطوير واالإنتاج 
وت�سييد احل�سارة مع املحافظة على 
اإف�سادها  عن  والنهي  النعمة  هذه 
مواردها،  ا�ستغالل  يف  واالإ�سراف 
اأكان ذلك االإف�ساد يعود على  �سواء 
االإن�سان اأو احليوان اأو النبات، فاإنه 
فاهلل  ويبغ�سه  االإ�سالم  يرده  عمل 
جميع  يف  الف�ساد  يحب  ال  �سبحانه 
تعاىل:  ق��ال  كما  احلي��اة،  جوان���ب 
ُ اَل ُيِحُب اْلَف�َساَد} )البقرة: 205(. { َواهلَلهّ

وي�سل هذا االهتمام اإىل حد اأن يو�سي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني بفعل اخلري وزراعة االأر�س حتى 
يف اأ�سعب الظروف واأحرج اللحظات فيقول: "اإن قامت ال�ساعة وبيد اأحدكم ف�سيلة فاإن ا�ستطاع اأن ال تقوم حتى 

يغر�سها فليفعل" )اأحمد 12981(.

البيئة.  على  املحافظة  على  يحث  <  الإ�سالم 

الم
س

اإل
ي 

 ف
ك

الق
أخ

189



3. الأخالق الفا�سلة يف جميع جمالت احلياة:
الأ�سرة:

جمال  يف  االأخالق  اأهمية  على  االإ�سالم  يوؤكد 
االأ�سرة بني جميع اأفراد العائلة فيقول �سلى اهلل 
عليه و�سلم: "خريكم خريكم الأهله، واأنا خريكم 

الأهلي" )الرتمذي 3895(.

اأف�سل  وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وكان   
اأهله  وي�ساعد  املنزل  باأعمال  يقوم  الب�سر 
زوجت����ه  تروي  كما  وكبرية،  �سغرية  كل  يف 
عائ�س�����ة ر�سي اهلل عنها فتقول: "كان يكون 
ي�ساعدهم  اأي   )5048 )البخاري  اأهله"  مهنة  يف 

ويقوم مبا يقومون به من اأعمال البيت.

 وكان ميازح اأهله ويالعبهم، فرتوي زوجته 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها فتقول: "خرجت مع 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف بع�س اأ�سفاره 
واأنا جارية مل اأحمل اللحم ومل اأبدن، فقال 
يل:  قال  ثم  فتقدموا،  تقدموا،  للنا�س: 
اأ�سابق���ك، ف�سابقت�����ه ف�سبقته،  تعايل حتى 
اللحم وبدنت  اإذا حملت  ف�سكت عني حتى 
ون�سيت خرجت معه يف بع�س اأ�سفاره، فقال 
تعايل  قال:  ثم  فتقدموا،  تقدموا،  للنا�س: 
فجعل  ف�سبقني،  ف�سابقته،  اأ�سابقك،  حتى 

ي�سحك وهو يقول: هذه بتلك" )اأحمد 26277(.

التجارة:
فرمبا طغى حب املال على االإن�سان فتجاوز احلد ووقع يف املحرم، فياأتي االإ�سالم للتاأكيد على اأهمية �سبط 

ذلك باالأخالق الفا�سلة، ومن هذه التاأكيدات:
 ينهى االإ�سالم عن التجاوز والظلم يف املوازين ويتوعد من فعل ذلك باأ�س�د العقوب�ات، كما قال تبارك وتعاىل: 

ُيْخ�ِسُروَن} )املطففني: 3-1(.  َوَزُنوُهْم  اأَْو  َكاُلوُهْم  ا�ِس َي�ْسَتْوُفوَن • َواإَِذا  ِذيَن اإَِذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّ ِفنَي •الَّ {َوْيٌل ِلْلُمَطفِّ
 يحث على ال�سماحة واللني يف البيع وال�سراء، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "رحم اهلل رجاًل �سمحًا اإذا باع واإذا 

ا�سرتى واإذا اقت�سى" )البخاري 1970(.
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ال�سناعة:
االأخالق  من  عددًا  اع  نَّ ال�سُ على  الإ�سالم  يوؤكد 

واملعايري منها:

 اإتقان العمل واإخراجه يف اأح�سن �سورة، كما قال 
عمل  اإذا  يحب  اهلل  "اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
اأحدكم عماًل اأن يتقنه" )اأبو يعلى 4386، البيهقي يف �صعب االإميان 

.)5313

�سلى  قال  النا�س،  مع  املبمة  باملواعيد  االلتزام   
اهلل عليه و�سلم: "اآية املنافق ثالث" وذكر منها: 

اأخلف" )البخاري 33(. وعد  "واإذا 

4. الأخالق الفا�سلة يف جميع احلالت:
باب  يف  ا�ستثناءات  االإ�سالم  يف  يوجد  فال 
وامتثال  �سرع اهلل  بتطبيق  وامل�سلم حمكوم  االأخالق، 
الظروف،  واأ�سد  احلروب  يف  حتى  احل�سنة  االأخالق 
فنبل الهدف والغاية ال يبر الو�سيلة ال�سيئة وال يغطي 

خطاأها و�ساللها.

امل�سلم  حتكم  التي  القواعد  االإ�سالم  و�سع  ولهذا 
العداوة واحلرب، حتى  وت�سبط ت�سرفاته حتى عند 
والتع�سب  الغ�سب  لغرائز  خ�سوعًا  االأمر  يكون  ال 

واإ�سباعًا لنوازع احلقد والق�سوة واالأنانية.

من أخالق اإلسالم في الحرب:
الأعداء  مع  والإن�ساف  بالعدل  الأمر   .1

والنهي عن ظلمهم والعتداء عليهم:
َعَلى  َقْوٍم  �َسَناآَُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ {َواَل  تعاىل:  قال  كما 
ال  اأي   )8 )املائدة:  ِللتَّْقَوى}  اأَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  اأَالَّ 
بل  وتظلموا  تتجاوزوا  اأن  الأعدائكم  بغ�سكم  يحملكم 

التزموا بالعدل يف اأقوالكم واأفعالكم.

2. النهي عن الغدر واخليانة مع الأعداء:
كما  االأعداء،  مع  حتى  حمرمة  واخليانة  فالغ����در 

اِئِننَي} )االأنفال: 58(. قال تعاىل:{اإِنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ اخْلَ

3. النهي عن التعذيب والتمثيل باجلثث: 
عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  باملوتى،  التمثيل  فيحرم 

و�سلم: "وال متثلوا" )م�صلم 1731(.

ي�ساركون  الذي ل  املدنيني  النهي عن قتل   .4
يف احلروب وعن اإف�ساد الأر�ص والبيئة: 

خليفة  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبو  وهذا 
زيد  بن  اأ�سامة  يو�سي  ال�سحابة  واأف�سل  امل�سلمني 
حني بعثه قائدًا جلي�س اإىل ال�سام: "..ال تقتلوا طفاًل 
�سغريًا، وال �سيخًا كبريًا، وال امراأة، وال تعقروا نخاًل 
وحترقوه، وال تقطعوا �سجرة مثمرة، وال تذبحوا �ساة، 
باأقوام  مترون  و�سوف  ملاأكلة،  اإال  بعريًا  وال  بقرة،  وال 
قد فرغوا اأنف�سهم يف ال�سوامع فدعوهم وما فرغوا 

اأنف�سهم له" )ابن ع�صاكر 50/2(.
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صور من حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم وأخالقه

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان 
عليه و�سلم مثااًل الأرقى االأخالق 
القراآن  و�سف  ولهذا  االإن�سانية، 
بالعظمة، ومل جتد زوجته  خلقه 
و�سفًا  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة 
اأدق يف التعبري عن خلقه فقالت: 
كان  اأي  القراآن"  خلقه  "كان 
تعاليم  لتطبيق  عمليًا  منوذجًا 

القراآن واأخالقه.

"كانت  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  مالك  بن  اأن�س  عن   •
ر�سول  بيد  لتاأخذ  املدينة  اأهل  اإماء  من  االأمة 
حيث  به  فتنطلق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
باليد:  االأخذ  من  5724(واملق�سود  �ساءت")البخاري 
ا�ستمل  الرفق واالنقياد لل�سغري وال�سعيف، وقد 
اهلل  �سلى  توا�سعه  يف  املبالغة  من  اأنواع  على 
واالأمة  الرجل،  دون  املراأة  لذكره  و�سلم؛  عليه 
لق�ساء  �ساءت  حيث  تاأخذه  واأنها  احلرة،  دون 

حوائجها.

"ال يدخل اجلنة من  و�سلم:  قال �سلى اهلل عليه   •
كان يف قلبه مثقال ذرة من كب" )م�صلم 91(.

الرحمة: 
"الراحمون  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  وقد   •
االأر�س  يف  من  ارحم����وا  الرحم���ن،  يرحمهم 

يرحمك���م من يف ال�سماء" )الرتمذي 1924، اأبو داود 4941(.

خلقًا.  النا�س  اأعظم  وال�سالم  ال�سالة  عليه  <  كان 

التواضع:
مل يكن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ير�سى   •
كان  بل  ل�سخ�سه،  تعظيًما  له  يقوم  اأن  اأحد  من 
ينهى اأ�سحابه عن فعل ذلك؛ حتى اإن ال�سحابة 
ر�سوان اهلل عنهم، مع �سدة حبهم له، مل يكونوا 
لعلمهم  اإال  وما ذلك  قادمًا،  راأوه  اإذا  له  يقومون 

اأنه كان يكره ذلك. )اأحمد 12345، البّزار 6637(.

اأن  قبل  عنه  اهلل  ر�سي  حامت  بن  عدي  جاءه   •
معرفة  يريد  العرب،  وجهاء  من  وكان  ي�سلم 
عنده  فاإذا  "فاأتيته  عدي:  قال  دعوته،  حقيقة 
من  قربهم  -فذكر  �سبي  اأو  و�سبيان  امراأة 
لي�س  اأنه  فعرفت  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
ملك ك�سرى وال قي�سر" )اأحمد 19381( فالتوا�سع خلق 

االأنبياء جميعًا. 

ومل  منهم،  كواحد  اأ�سحابه  مع  يجل�س  كان   •
اإن  حتى  حوله،  عمن  مييزه  جمل�سًا  يجل�س  يكن 
الغريب الذي ال يعرفه، اإذا دخل جمل�سًا هو فيه، 
فكان  اأ�سحابه،  وبني  بينه  يفرق  اأن  ي�ستطع  مل 

ي�ساأل: اأيكم حممد؟ )البخاري 63(.
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وتتمثل رحمة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يف جوانب عديدة، منها:

  رحمته بالأطفال:

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإىل  اأعرابي  جاء   •
عليه  فرد  نقبلهم،  فما  �سبيانكم؟  تقبلون  فقال: 
اأملك  "اأَو  قائاًل:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
م�صلم  الرحمة؟" )البخاري 5652،  قلبك  اهلل من  نزع  اأن 

.)2317

وراآه اآخر يقبل احل�سن بن علي فقال: اإن يل ع�سرة 
من الولد ما قبلت واحدًا منهم، فقال النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم: "اإنه من ال يرحم ال ُيرحم" )م�صلم 2318(. 

حامل  وهو  ة  مرهّ وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سلى   •
�سجد  اإذا  فكان  زينب،  بنت  اأمامة  حفيدته 

و�سعها، واإذا قام حملها. )البخاري 494، م�صلم 543(.

 ، ال�سبيهّ بكاء  ف�سمع  ال�سالة  يف  دخل  اإذا  كان   •
عن  قتادة  اأبي  فعن  فها،  وخفهّ اأدائها  يف  اأ�سرع 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: "اإين الأقوم 
بكاء  فاأ�سمع  فيها،  اأطول  اأن  اأريد  ال�سالة  يف 
ال�سبي، فاأجتوز يف �سالتي، كراهية اأن اأ�سقهّ على 

ه" )البخاري 675، م�صلم 470(. اأمهّ

  رحمته بالن�ساء:

 فقد حثهّ �سلى اهلل عليه و�سلم على رعاية البنات 
هذه  من  يلي  "من  يقول:  وكان   ، اإليهنهّ واالإح�سان 
النار"  من  �سرتا  له  كن  اإليهن  فاأح�سن  �سيئًا  البنات 

)البخاري 5649، م�صلم 2629(.

واالهتمام  الزوجة  بحق  الو�سية  يف  د  �سدهّ اإنه  بل   
اأن يو�سي  امل�سلمني  واأمر  ب�سوؤونها ومراعاة ظروفها، 
بالن�ساء  "ا�ستو�سوا  فقال:  ذلك  يف  بع�سًا  بع�سهم 

خريا" )البخاري 4890(.

يف  االأمثلة  اأروع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  و�سرب 
ف مع اأهل بيته، حتى اإنه كان يجل�س عند بعريه  التلطهّ
في�سع ركبته وت�سع �سفية ر�سي اهلل عنها رجلها على 
ركبته حتى تركب البعري)البخاري 2120(، وكان عندما تاأتيه 
ويقبلها،  بيدها  ياأخذ  عنها  اهلل  ر�سي  فاطمة  ابنته 

ويجل�سها يف مكانه الذي يجل�س فيه )اأبو داود 5217(.
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  رحمته بال�سعفاء:

النا�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حثهّ  ولهذا   •
"اأنا وكافل اليتيم  على كفالة اليتيم، وكان يقول: 
يف اجلنة هكذا" واأ�سار بال�سبابة والو�سطى وفرج 

بينهما �سيئا. )البخاري 4998(.

جعل ال�ساعي على االأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف   •
الليل.  ويقوم  النهار  ي�سوم  وكالذي  اهلل،  �سبيل 

)البخاري 5661، م�صلم 2982(

حقوقهم  واإعطاءهم  ال�سعفاء  على  العطف  جعل   •
�سلى  فق���ال  االأعداء،  على  والن�س�ر  للرزق  �سببًا 
فاإمن��ا  ال�سعف���اء؛  "اأبغون���ي  و�سل���م:  علي���ه  اهلل 

تن�س���رون وُترزقون ب�سعفائكم" )اأبو دود 2594(.

  رحمته بالبهائم:

ال  ما  حتميلها  وعدم  بها،  الرفق  على  النا�س  يحثهّ  وكان   •
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وقال  اإيذائها،  وعدم  تطيق، 

<  مل��ا راأى �سل��ى اهلل عليه و�سلم تله��َف طرٍي  وحركِته بحثًا 
ع��ن فراخه التي اأخذها بع�ص ال�سحابة قال: "من فجع 

هذه بولدها؟ ردوا ولدها اإليها".

االإح�سان على كل  "اإن اهلل كتب  و�سلم: 
�سيء، فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة، واإذا 
ذبحتم فاأح�سنوا الذبح، وليحد اأحدكم 

�سفرته،فلريح ذبيحته" )م�صلم 1955(.

منل  قرية  وراأى  ال�سحابة:  اأحد  قال   •
هذه؟"  حرق  "من  فقال:  حرقناها  قد 
اأن  ينبغي  ال  "اإنه  قال:  نحن،  قلنا: 

يعذب بالنار اإال رب النار" )اأبو داود 2675(.

العـــــــدل:
عادال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  كان  وقد   •
اأقرب  على  ولو  تعاىل  اهلل  �سرع  يقيم 
اأَيَُّها  {َيا  تعاىل:  الأمره  امتثااًل  االأقربني 
ِباْلِق�ْسِط  اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ
اْلَواِلَدْيِن  اأَِو  اأَْنُف�ِسُكْم  َوَلْو َعَلى   ِ �ُسَهَداَء هلِلَّ

َوااْلأَْقَرِبنَي} )الن�صاء: 135(.

<  �ساوى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بني املح�سن 
على الأرملة وامل�سكني واملجاهد يف �سبيل اهلل. 
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النا�ص  اأعدل  <  كان �سل��ى اهلل عليه و�سل��م 
�سواء مع الأقارب اأو الأعداء.

بع�س  اأتى  ملا  وال�سالم  ال�سالة  عليه  قال   •
النبي �سلى اهلل عليه  ي�سفع عند  ال�سحابة 
لها  امراأة  على  العقوبة  تقام  ال  حتى  و�سلم 
"والذي نف�س  القبيلة قد �سرقت:  مكانة يف 
حممد بيده لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت 

لقطعت يدها" )البخاري 4053، م�صلم 1688(.

ملا حرم الربا على النا�س بداأ باأقرب النا�س   •
العبا�س،  عمه  وهو  الربا  من  فمنعه  اإليه 
ربا  "واأول  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال 
املطلب،  عبد  بن  عبا�س  ربا  ربانا،  اأ�سع 

فاإنه مو�سوع كله" )م�صلم 1218(.

اأن  ورقيها  االأمم  ح�سارة  مقيا�س  جعل   •
غري  القوي  من  حقه  فيها  ال�سعيف  ياأخذ 
عليه  اهلل  �سلى  فقال  مرتدد  وال  خائف 
ال�سعيف  ياأخذ  ال  اأمة  قد�ست  "ال  و�سلم: 

فيها حقه غري متعتع" )ابن ماجه 2426(.

اإلحسان والكرم:
باخلري  النا�س  اأجود  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان   •
جبيل،  يلقاه  حني  رم�سان  يف  يكون  ما  اأجود  وكان 
رم�سان  يف  ليلة  كل  يلقاه  ال�سالم  عليه  جبيل  وكان 
و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  يعر�س عليه  ين�سلخ،  حتى 
اأجود  كان  ال�سالم  عليه  جبيل  لقيه  فاإذا  القراآن، 

باخلري من الريح املر�سلة. )البخاري 1803، م�صلم 2308(.

فاأعطاه  رجل  وجاءه  اأعطاه،  اإال  قط  �سيئا  �سئل  ما   •
غنما بني جبلني فرجع اإىل قومه فقال: يا قوم اأ�سلموا 

فاإن حممدا يعطي عطاء ال يخ�سى الفاقة. )م�صلم 2312(.

وُحِمل اإليه ثمانون األف درهم فو�سعها على ح�سري، ثم   •
مال اإليها فق�سمها، فما رد �سائال حتى فرغ منها. )احلاكم 

.)5423

ابتع  ولكن  �سيء  عندي  "ما  فقال:  ف�ساأله  رجل  وجاءه   •
علي فاإذا جاءنا �سيء ق�سيناه")اأي ا�سرت ما تريد ويكون 
اهلل  كلفك  ما  اهلل  ر�سول  "يا  عمر:  فقال  علي(  ال�سداد 
ما ال تقدر عليه" فكره النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك، 
 ." " اأنفق وال تخ�س من ذي العر�س اإقالال  فقال الرجل: 
يف  ال�سرور  وعرف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فتب�سم 

وجهه )االأحاديث املختارة: 88(.  

غزوة  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  رجع  ملا   •
يطلبون  االإ�سالم  وحديثو  البوادي  اأهل  جاء  حنني 
ا�سطروه  حتى  فزحموه  الغنائم  من  اأعطيات  منه 
�سلى  اهلل  ر�سول  فوقف  رداءه  فخطفت  �سجرة  اإىل 
اهلل عليه و�سلم وقال: "اأعطوين ردائي لو كان يل عدد 
هذه الع�ساة )اأي االأ�سجار( نعمًا لق�سمته بينكم ثم ال 

جتدوين بخياًل وال كذوبًا وال جبانًا" )البخاري 2979(.

�سلى اهلل عليه و�سلم فقد �سرب اأروع الأمثلة يف 
الأخالق احل�سنة يف جميع جمالت احلياة.
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حياتك الجديدة )للمسلم الجديد(



12
�إن حلظ���ة دخ���ول �لإن�س���ان يف �لإ�س���ام ه���ي �أعظم 
حلظ���ات حياته، وه���ي ولدته �حلقيقي���ة، �لتي عرف 
بعدها �سب���ب وجوده يف �حلياة، وكي���ف يحيى ويعي�ش 

وفق �سريعة �لإ�سام �ل�سمحة.

فهر�س الف�صل 

كيف يدخل الإن�سان يف الإ�سالم؟
التوبـــــــــة

�سكر نعمة الهداية والتوبة
الدعوة اإىل الإ�سالم:

  ف�ضل الدعوة اإىل اهلل
  �ضفات الدعوة ال�ضحيحة

  دعوة الأهل

بيئتك وعائلتك
احلياة الأ�سرية بعد الدخول يف الإ�سالم:

  اإذا اأ�ضلم الزوجان �ضويًا
  اإذا اأ�ضلم الزوج ومل ت�ضلم الزوجة

  اإذا اأ�ضلمت الزوجة دون زوجها
  اإ�ضالم الأطفال

تغيري ال�سم بعد الإ�سالم 
�سنن الفطرة



< كيف يدخل اإلنسان في اإلسالم

يدخل �لإن�سان يف �لإ�سام �إذ� تلفظ بال�سهادتني عاملًا مبعناها موقنًا بها، منقادً�  لدللتها، و�ل�سهادتان هما :

1 اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل )�أي �أ�سهد و�أعتقد �أن ل معبود بحق �إل �هلل فاأعبده وحده ل �سريك له(.

2 واأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل )�أي �أ�سهد �أن حممدً� ر�سول �هلل �إىل �لنا�ش كافة، مطيعًا لأو�مره، جمتنبًا 
لنو�هيه  و�أن �أعبد �هلل وفق �سرعه و�سنته(. )�نظر �ش 37-32(.

اغتسال المسلم الجديد:
�لإ�سام  يف  �لإن�سان  دخول  حلظة  اإن 
ولدته  وهي  حياته،  حلظات  �أعظم  هي 
�حلقيقية �لتي عرف بعدها �سبب وجوده يف 
هذه �حلياة، وي�سرع مع دخوله يف �لدين �أن 
باطنه  َر  َطهَّ باملاء فكما  بدنه  ويعمم  يغت�سل 
�أن يطهر  له  ��ستحب  �ل�سرك و�ملعا�سي  من 

ظاهره بالغت�سال باملاء.

 وقد �أمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أحد 
�ل�سحابة -وهو من �ساد�ت �لعرب- ملا �أر�د 

�لدخول يف �لإ�سام �أن يغت�سل )البيهقي 837(.
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< التوبة
التوبة هي �لرجوع و�لعودة �إىل �هلل، فكل من �أقلع 
قلبه  من  �سادقًا  �هلل  �إىل  وعاد  وكفره  مع�سيته  عن 

فقد تاب �إىل �هلل.

مر�حل  كل  يف  و�ل�ستغفار  للتوبة  بحاجة  و�مل�سلم 
�أخطاأ �سرع  حياته لأن �لإن�سان يخطئ بطبعه، وكلما 

له �أن ي�ستغفر �هلل ويتوب �إليه.

ما شروط التوبة الصحيحة؟
�إن �لتوبة من �لذنوب كلها ومنها �لكفر و�ل�سرك ل 
بد �أن جتمع �سروطًا حتى تقبل وت�سح، ومن �سروطها:

1 الإقالع عن املع�سية:

يف  �ل�ستمر�ر  مع  �ملع�سية  من  �لتوبة  ت�سح  فا 
�لتوبة  بعد  �لذنب  عاود  �إن  �أما  �لتوبة،  حال  فعلها 
يحتاج  ولكنه  �ملتقدمة،  توبته  تبطل  فا  �ل�سحيحة، 

�إىل توبة جديدة وهكذ�.

الذنوب  من  �سلف  ما  على  الندم   2
واملعا�سي:

على  �آ�سف  حزين  نادم  من  �إل  �لتوبة  تت�سور  ول 
يتحدث  من  نادمًا  يعد  ول  �ملعا�سي،  من  منه  مابدر 
مبعا�سيه �ل�سابقة ويفتخر بذلك ويتباهى بها، ولهذ� 
قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "�لندم توبة" )ابن ماجه 4252(.

3 العزم على عدم العودة:
فا ت�سح �لتوبة من عبد ينوي �لرجوع �إىل �لذنب 

بعد �لتوبة.

خطوات لتحقيق العزم:
�أن يعاهد نف�سه على �أن ل يعود �إىل ما كان عليه   •
وقد  و�لعقبات،  �لظروف  كانت  مهما  طرفة عني 
فيه  كن  من  "ثاث  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قال 
وجد بهن حاوة �لإميان" وذكر منها: "و�أن يكره 
�أن يعود يف �لكفر بعد �أن �أنقذه �هلل منه كما يكره 

�أن يقذف يف �لنار" )البخاري 21، م�ضلم 43(.

ت�سعف  �لتي  و�لأماكن  �لأ�سخا�ش  عن  �لبعد   •
�إميانه وت�سول له �ملع�سية.

�لإكثار من دعاء �هلل عز وجل بالثبات على دينه   •
ما  ذلك  ومن  لغة،  و�أي  �سيغة  باأي  �ملمات  حتى 

ورد يف �لقر�آن و�ل�سنة:

َنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد �إِْذ َهَدْيَتَنا} )اآل عمران: 8(. • {َربَّ
دينك"  على  قلبي  ثبت  �لقلوب  مقلب  "يا   •

)الرتمذي 2140(.
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ما ذا بعد التوبة؟
يغفر  وعا  جل  �هلل  فاإن  و�أناب  �لإن�سان  تاب  �إذ� 
فرحمته  وتعاظمت،  كربت  مهما  جميعًا  �لذنوب 
َيا  {ُقْل  تعاىل:  قال  كما  �سيء،  كل  و�سعت  �سبحانه 
ِمْن  َتْقَنُطو�  َل  �أَْنُف�ِسِهْم  َعَلى  �أَ�ْسَرُفو�  ِذيَن  �لَّ ِعَباِدَي 
ُه ُهَو �ْلَغُفوُر  ُنوَب َجِميًعا �إِنَّ َرْحَمِة �هلِل �إِنَّ �هلَل َيْغِفُر �لذُّ

ِحيم} )الزمر: 53(. �لرَّ

�ل�سحيحة  �ل�سادقة  �لتوبة  بعد  �مل�سلم  فيخرج 
�ل�سادقني  يكافئ  تعاىل  �هلل  �إن  بل  عليه،  ذنب  ول 
فيبدل  عظيمة:  مبزية  �لندم  حق  �لنادمني  �ملخبتني 
{�إِلَّ  وتعاىل:  �سبحانه  قال  كما  ح�سنات،  �سيئاتهم 
ُل �هلُل  ا َفاأُوَلِئَك ُيَبدِّ احِلً َمْن َتاَب َو�آََمَن َوَعِمَل َعَمًا �سَ
َئاِتِهْم َح�َسَناٍت َوَكاَن �هلُل َغُفوًر� َرِحيًما} )الفرقان: 70(. �َسيِّ

ومن كانت هذه حاله فحري به �سيانة تلك �لتوبة 
وبذل �لغايل و�لنفي�ش حتى ل يقع يف حبائل �ل�سيطان 

�ملوؤدية �إىل �نتكا�سته.

حالوة اإليمان:
�أعظم حب لديه، و�سار  من كان حب �هلل ور�سوله 
دينهم  و�سحة  �هلل  من  قربهم  بقدر  �لآخرين  يحب 
من  عليه  كان  ملا  �لرجوع  يبغ�ش  و�سار  و�إ�سامهم، 
بالنار،  يحرق  �أن  يكره  كما  و�ل�سال  و�ل�سرك  �لكفر 
فحينها �سيجد لاإميان حاوة ولذة يف قلبه مبا يجده 
�هلل  ب�سرع  و�ل�سعادة  و�لطمئنان  باهلل  �لأن�ش  من 
ونعمته عليه بالهد�ية، كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم: 
"ثاث من كن فيه وجد بهن حاوة �لإميان: �أن يكون 
�هلل ور�سوله �أحب �إليه مما �سو�هما، و�أن يحب �ملرء ل 
يحبه �إل هلل، و�أن يكره �أن يعود للكفر بعد �إذ �أنقذه �هلل 

منه كما يكره �أن يقذف يف �لنار". )البخاري 21، م�ضلم 43(.

<  يجد امل�سلم حالوة الإميان اإذا كره اأن يعود للكفر كما يكره اأن يقذف يف النار.
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< شكر نعمة الهداية والتوبة

من �أعظم ما يفعله �مل�سلم ل�سكر نعمة �هلل عليه بالتوبة و�لهد�ية:

1 التمسك بالدين والصبر على األذى فيه:

فمن �متلك كنزً� ثمينًا حر�ش على حفظه من �أن تناله يد �لعابثني و�ل�سارقني 
و�سانه من كل ما يوؤثر فيه، و�لإ�سام هو �أعظم هدية للب�سرية جمعاء، 

ولي�ش هو توجه فكري جمرد �أو هو�ية ميار�سها �لإن�سان متى �ساء، 
قال �هلل  ولهذ�  و�سكناتها،  بحركاتها  دين يحكم كل حياته  بل 
تبارك وتعاىل لر�سوله ياأمره بقوة �لتم�سك بالإ�سام و�لقر�آن 
وعدم �لتنازل يف ذلك لأنه على �ل�سر�ط �مل�ستقيم: {َفا�ْسَتْم�ِسْك 

َر�ٍط ُم�ْسَتِقيم} )الزخرف: 43(. َك َعَلى �سِ ِبالَِّذي �أُوِحَي �إَِلْيَك �إِنَّ

وينبغي �أن ل يحزن �مل�سلم �أنه لقى �سيئًا من �لباء بعد �إ�سامه، 
�أ�سد  �بتلو�  منا  خري  هم  ومن  �لبتاء،  يف  �هلل  �سنة  فهذه 

�لباء ف�سربو� وجاهدو�، فهاهم �أنبياء �هلل ق�ش �هلل لنا 
ق�س�سهم وكيف �أتتهم �سنوف �لباء من �لأقارب قبل 

�لأباعد، فما وهنو� ملا �أ�سابهم يف �سبيل �هلل وما بدلو� 
وما غريو�. فهو �ختبار من �هلل ل�سدق �إميانك وقوة 
و��ستم�سك  �لمتحان،  هذ�  قدر  على  فكن  يقينك، 

�لنبي �سلى �هلل عليه  و�دع �هلل كما كان  �لدين،  بهذ� 
"يا مقلب �لقلوب ثبت قلبي  و�سلم يكرث من �لدعاء بقوله: 

على دينك" )الرتمذي 2140(.
ا  ا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن • َوَلَقْد َفَتنَّ ُكو� �أَْن َيُقوُلو� �آََمنَّ ا�ُش �أَْن ُيْتَ ويف هذ� �ملعنى يقول �هلل تبارك وتعاىل {�أََح�ِسَب �لنَّ

َدُقو� َوَلَيْعَلَمنَّ �ْلَكاِذِبنَي} )العنكبوت: 3-2(. ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ �هلُل �لَِّذيَن �سَ �لَّ

2 االجتهاد في الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة:

وهي من �أعظم و�سائل �سكر نعمة �لإ�سام على �لإن�سان، كما �أنها �أعظم �أ�سباب �لثبات على دين �هلل، 
ومن جنا من مر�ش خطري و�سح ج�سمه من د�ء ع�سال طاملا �أتعبه و�أمر�سه و�أف�سد �أيامه ولياليه ثم عرف 
و�سفة �لعاج �لناجع: كان �أحر�ش �لنا�ش على ن�سرها بني �لنا�ش، وبالذ�ت بني �أهله و�أقاربه و�أحب �لنا�ش 

�إليه. وهي ما �سيتم تو�سيحه فيما يلي:
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< الدعوة إلى اإلسالم

فضل الدعوة إلى اهلل:
�لدعوة �إىل �هلل من �أف�سل �لأعمال و�أجل �لقربات 

وجاء �لثناء عليها يف �لقر�آن و�ل�سنة، ومن ذلك:

الفالح  �سبيل  هي  اهلل  اإىل  الدعوة   1
و�لفوز يف �لدنيا و�لآخرة، كما  قال تعاىل: 
رْيِ  �ْلَ �إِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  �أُمَّ ِمْنُكْم  {َوْلَتُكْن 
�مْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َوَياأُْمُروَن 

َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن} )اآل عمران: 104(.

الأقــــــوال  خري  الداعيــة  قـــول  اأن   2
مادحا  تعاىل  قال  كما  �هلل،  �إىل  و�أحبها 
ْن  مِمَّ َقْوًل  �أَْح�َسُن  {َوَمْن  �لد�عية:  قول 
ِمَن  ِني  �إِنَّ َوَقاَل  ا  احِلً �سَ َوَعِمَل  �هلِل  �إِىَل  َدَعا 
�أح�سن  قول  يوجد  فا   .)33 �مْلُ�ْسِلِمني})ف�ضلت: 
�إىل  ومر�سدهم  �لنا�ش  دليل  فهو  قوله،  من 
ومولهم، وخمرجهم  وخالقهم  ربهم  عبادة 

من ظلمات �ل�سرك �إىل نور �لإميان.

الدعوة امتثال لأمر اهلل �سبحانه، كما   3
ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َسِبيِل  �إِىَل  {�ْدُع  تعاىل:  قال 
ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهْم  �َسَنِة  �حْلَ َو�مْلَْوِعَظِة 
�أن  �لد�عية  على  فيجب   .)125 )النحل:  �أَْح�َسن} 
�لأمور  وي�سع  باحلكمة  �لإ�سام  �إىل  يدعو 
يف مو��سعها، مبعرفته للمدعوين وما ي�سلح 
�جلميلة  �ملو�عظ  من  يحتاجونه  وما  لهم 
و�ألينها  �لطرق  باأح�سن  وحماورتهم  �ملوؤثرة، 

و�أقربها لهد�يتهم.

وعلى  جميعـــًا  املر�سلني  وظيفــــــة  اأنها   4
ر�أ�سهم ر�سولنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، 
فقد �أر�سله �هلل �ساهدً� على �لنا�ش، ومب�سرً� 
للكفار  ومنذرً�  و�لثو�ب،  باجلنة  للموؤمنني 
�هلل  �إىل  ود�عيًا  و�لعقاب،  بالنار  و�لع�ساة 
�هلل  �سلى  جمعاء  �لب�سرية  يف  �لنور  ين�سر 
ِبيُّ  �لنَّ �أَيَُّها  عليه و�سلم، كما قال تعاىل: {َيا 
 • َوَنِذيًر�  ًر�  َوُمَب�سِّ �َساِهًد�  �أَْر�َسْلَناَك  ا  �إِنَّ
ِر  َوَد�ِعًيا �إِىَل �هلِل ِباإِْذِنِه َو�ِسَر�ًجا ُمِنرًي� • َوَب�سِّ
َكِبرًي�}  ًا  َف�سْ �هلِل  ِمَن  َلُهْم  ِباأَنَّ  �مْلُوؤِْمِننَي 

)الأحزاب: 47-45(.

5 الدعوة بـــــاب اخليـــر الذي ل ينقطع، 
يدك  على  و�هتدى  لدعوتك  ��ستجاب  فمن 
وتعليمه  وعبادته  و�ساته  �أجره  مثل  فلك 
�لد�عية،  على  �هلل  نعمة  �أعظم  فما  للنا�ش، 
�إىل  دعا  "من  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قال 
�أجور من تبعه،  هدى كان له من �لأجر مثل 
ل ينق�ش ذلك من �أجورهم �سيئا" )م�ضلم 2674(.

6 اأجــــر الداعيـــة اإىل اهلل خري من جميع 
ول  �هلل،  على  �لد�عية  فاأجر  �لدنيا،  متاع 
�لأجر،  عظيم  كان  ولذ�  �لعباد،  من  ياأخذه 
كما  عظيما،  �إل  يحب  ملن  يعطي  ل  فالكرمي 
ِمْن  �َساأَْلُتُكْم  َفَما  ْيُتْم  َتَولَّ {َفاإِْن  تعاىل:  قال 
ُكوَن  �أَ �أَْن  َو�أُِمْرُت  �هلِل  َعَلى  �إِلَّ  ْجِرَي  �أَ �إِْن  �أَْجٍر 
ِمَن �مْلُ�ْسِلِمني} )يون�س: 72(. وقال �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم: "لأن يهدي �هلل بك رجًا و�حدً� 
خري لك من �أن يكون لك حمر �لنعم" )البخاري 

2847، م�ضلم 2406(.
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صفات الدعوة الصحيحة:
و�س����ف �هلل �لدع�����وة �ل�سحيحة ب�سف���ات متيزها 

عن غريها وهي كالتايل:

1 الب�سرية والعلم: 
به،  يدعو  مبا  عاملًا  يكون  �أن  �لد�عية  على  فيجب 
�َسِبيِلي  َهِذِه  {ُقْل  تعاىل:  قال  كما  يقول،  مبا  عارفًا 
)يو�ضف:  َبَعِني}  �تَّ َوَمِن  �أََنا  رَيٍة  َب�سِ َعَلى  �هلِل  �إِىَل  �أَْدُعو 
وهديي:  طريقي  هو  هذ�  �لنبي  �أيها  يا  قل  �أي   .)108

�أن �أدعَو �إىل �هلل على علم ومعرفة، وهي طريقة من 
�تبعني من �لدعاة.

ول يلزم �أن يكون �مل�سلم عاملًا بكثري من �لأمور حتى 
يدعو �إىل �هلل، فمتى ما علم حكمًا لزمه �لدعوة �إليه، 
للنا�ش،  تبليغه  وجب  بالعبادة  �هلل  �إفر�د  تعلم  فاإذ� 
و�إذ� تعلم حما�سن �لإ�سام وجب تبليغها للنا�ش، حتى 
�سلى  قال  كما  �لقر�آن،  و�حدة من  �آية  ذلك  كان  ولو 

�هلل عليه و�سلم: "بلغو� عني ولو �آية" )البخاري 3274(.

وهكذ� كان �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم ي�سلمون بني 
يدي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ويتعلمون مبادئ 
�لدين و�أ�سوله يف �أيام قليلة، ثم ينطلقون �إىل �أقو�مهم 
يدعونهم �إىل �لإ�سام ويرغبونهم فيه، وتكون �أخاقهم 

خري مرغب للنا�ش يف �عتناق �لإ�سام.

2 احلكمة يف الدعوة: 
ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َسِبيِل  �إِىَل  {�ْدُع  تعاىل:  �هلل  قال 
�َسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسن} )النحل:  َو�مْلَْوِعَظِة �حْلَ
125(. و�حلكمة هي: فعل ما ينبغي بالطريقة �ملنا�سبة 

مع �ختيار �لزمان و�ملكان �ملنا�سبني.

قلوبهم،  ومفاتيح  طبائعه���م  تخت���لف  و�لنا�ش 
وتتباي���ن قدر�تهم يف �لفهم و�لإدر�ك، وعلى �لد�عية 
�لفر�ش  و�قتنا�ش  لهم،  �ملنا�سبة  �لو�سيلة  �ختيار 

�لأكرث تاأثريً� يف حياتهم.

و�لر�أفة  �حل�سنة،  و�ملوعظة  باللني،  ذلك  وكل 
�لذي  �ملتزن  �لهادئ  و�حلو�ر  باملدعوين،  و�لرحمة 
على  ولهذ� مينت �هلل  �لأحقاد،  ويهيج  �لنف�ش  يثري  ل 
ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم باأنه كان لينا �سمحًا مع 
�لنا�ش، و�أنه لو كان �سديدً� غليظًا �سلبًا لتفرق �لنا�ش 
عنه، كما قال تعاىل: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هلِل ِلْنَت َلُهْم 
)اآل  َحْوِلك}  ِمْن  و�  َلْنَف�سُّ �ْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْو 

عمران: 159(.
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دعوة األهل:
ينبغي ملن اأنعم اهلل عليه بدخول الإ�سالم اأن يحر�ص على دعوة 
ما  على  وال�سرب  اإليه،  واأحبهم  النا�ص  اأقرب  لأنهم  واأقاربه  اأهله 
يالقيه معهم وبذل جميع الو�سائل احلكيمة يف ذلك، كما قال اهلل 

ْ َعَلْيَها} )طه: 132(. َطربرِ اَلةرِ َوا�سْ ال�سَّ تبارك وتعاىل: {َواأُْمْر اأَْهَلَك برِ
لدعوته  �لقبول  �لدعاة  بع�ش  يجد  وقد 
�لنا�ش  �أقرب  من  يجدها  ول  �لبعيدين  من 
�ملوفق  �لد�عية  ولكن  ويتح�سر،  فيتاأمل  �إليه، 
ويبدع  وينوعها  �لأ�سباب  ويبذل  يجتهد  من 
فيها ويدعو �هلل لهم بالهد�ية، ول يياأ�ش حتى 

يف �أحلك �لظروف.

 كما فعل �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم مع 
عمه �أبي طالب �لذي كان ينا�سره ويد�فع عنه 
�أمام قري�ش ولكنه مل ي�سلم، وبقيت حماولت 
حتى  دعوته  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
"�أي  �للحظات �لأخرية من حياته وهو يقول: 
عم قل ل �إله �إل �هلل، كلمة �أحاج لك بها عند 
�هلل" )البخاري 3671، م�ضلم 24(، ولكنه مل يجب �لدعوة 
وم����ات على �لكف����ر، فن���زل ق����ول �هلل تعاىل: 
َيْهِدي  �هلَل  َوَلِكنَّ  �أَْحَبْبَت  َمْن  َتْهِدي  َل  َك  {�إِنَّ
 .)56 )الق�ض�س:  ِبامْلُْهَتِدين}  �أَْعَلُم  َوُهَو  َي�َساُء  َمْن 
�لدين  وين�سر  و�سعه  يبذل  �أن  �لد�عية  فعلى 
ويدل �لنا�ش �إىل �لري ولكن �لقلوب بيد �هلل 

يهدي من ي�ساء �إىل �سر�ط م�ستقيم. 
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< بيئتك وعائلتك
على امل�سلم اجلديد منذ دخوله يف الدين 
تعامالته  ويح�ســـن  عالقاته  ير�سخ  اأن 
من  واأقاربه  معارفه  جميـــع  مع  واأخـالقه 
اإىل  فالإ�سالم ل يدعــو  امل�سلمني وغريهم، 

النطواء والعزلة.
والتعامـــل  النــــا�ص  اإىل  والإح�سان 
خري  هو  واأف�سلها  الأخالق  باأح�ســـن  معهم 
ر�ســــوله  بعث  الذي  الدين  بهذا  تعريف 
الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم ليتمم مكارم 

الأخالق. 
والعائلة والأ�سرة هم �لطوة �لأوىل يف تطبيق �لأخاق �لفا�سلة و�لتعامات �ل�سمحة �لكرمية )�نظر �ش 185(.

وهذه بع�ش �لأحكام �ل�سرعية �لتي قد يحتاج �إليها �مل�سلم �جلديد يف عائلته.

< الحياة األسرية بعد الدخول في اإلسالم

إذا أسلم الزوجان سويًا:
�أ�سلم �لزوجان �سويًا بقيا على نكاحهما يف �لإ�سام من غري حاجة لتجديد عقد �لزوجية. • �إذ� 

 وي�ستثنى من ذلك الأحوال التالية:

�أو خالته، فيجب  �أو عمته  �أخته  �أو  باأمه  اإن كان متزوجًا من اأحد حمارمه، كمن تزوج    1
�لتفريق بينهم منذ �إ�سامهم )�نظر �ش 173(.

2 اإذا جمع بني الأختني، �أو بني �ملر�أة وعمتها، �أو بني �ملر�أة وخالتها فيلزمه طاق �إحد�هما.

3 اإذا اأ�سلم هو وزوجاته، وكانت زوجاته �أكرث من �أربع ن�سوة: فا يجوز له �لإبقاء على �أكرث 
من �أربع، فيختار منهن �أربعًا ويفارق �لباقيات. 
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ولم  الرجل  أسلم  إذا  الحكم  ما 
تسلم الزوجة؟

كتابية  تكون  �أن  فاإما  �ملر�أة:  دين  �إىل  هنا  ننظر 
دين  �إىل  منت�سبة  كتابية  غري  �أو  ن�سر�نية،  �أو  يهودية 
توؤمن  ل  ملحدة  �أو  و�لوثنية  و�لهندو�سية  كالبوذية  �آخر 

بالأديان.

1 الزوجة الكتابية:

�إذ� �أ�سلم �لرجل ومل ت�سلم زوجته وكانت �لزوجة كتابية 
)يهودية �أو ن�سر�نية مبختلف طو�ئفها( فالنكاح باق على 
حاله لأنه يجوز للم�سلم �أن يبتدئ نكاح �لكتابية، فا�ستد�مته 

وبقاوؤه �أوىل.

َباُت َوَطَعاُم �لَِّذيَن  يِّ َلُكُم �لطَّ �أُِحلَّ   قال تعاىل: {�ْلَيْوَم 
َناُت ِمَن  �أُوُتو� �ْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َو�مْلُْح�سَ
ِذيَن �أُوُتو� �ْلِكَتاَب} )املائدة: 5(. َناُت ِمَن �لَّ �مْلُوؤِْمَناِت َو�مْلُْح�سَ

بكل  وهد�يتها  دعوتها  على  �حلر�ش  عليه  ولكن 
�لو�سائل و�لطرق.

2 الزوجة غري الكتابية:

من  تكن  ومل  �لإ�سام  زوجته  و�أبت  �لرجل  �أ�سلم  �إذ� 
�أو  بوذية  كانت  بل  و�لن�سارى(  )�ليهود  �لكتاب  �أهل 

هندو�سية �أو وثنية �أو غري ذلك:

فينتظر فتة عدة �ملطلقة وتف�سيلها كما يف �جلدول 
�ملقابل.

�إىل جتديد  �أ�سلمت خالها فهي زوجته ول يحتاج  فاإن   •
للعقد.

�نف�سخ  عدتها  �نق�ست  حتى  �لإ�سام  �أبت  و�إن    •
�لنكاح.

 ومتى ما �أ�سلمت بعد ذلك فيتقدم �إليها ويطلب �لزو�ج 
�ِسُكو�  مُتْ {َوَل  وتعاىل:  تبارك  �هلل  لقول  �أر�د،  �إن  منها 
�لكافرة  �ملر�أة  تبقو�  ل  �أي   )10 )املمتحنة:  �ْلَكَو�ِفر}  ِم  ِبِع�سَ

غري �لكتابية يف ع�سمتكم بعد �إ�سامكم.

عدة املراأة املطلقة: 
مــن تزوجهــا بالعقد ومل يدخــل عليها 1

)�أي مل يجامعها �أو يختلي بها، بل جمرد عقد 
�لزوجي���ة(: فه���ذه تفارقه وتب���ني منه مبجرد 

�لطاق، ويف م�ساألتنا مبجرد �إ�سامه.
ِذيَن �آََمُن���و� �إَِذ� َنَكْحُتُم  قال تعاىل: {َي���ا �أَيَُّها �لَّ
وُهنَّ  �سُّ �مْلُوؤِْمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِم���ْن َقْبِل �أَْن مَتَ
وَنَها} )�لأحز�ب: 49(. ٍة َتْعَتدُّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

عــدة احلامل: تنته���ي بو�سع حمله���ا �سو�ء 2
ط���ال ذلك �أو ق�سر، كما قال تعاىل: {َو�أُولُت 
} )�لطاق: 4(. ْعَن َحْمَلُهنَّ �لأَْحَماِل �أََجُلُهنَّ �أَْن َي�سَ

من مل تكــن حاماًل وتاأتيها �لدورة �ل�سهرية 3
ُتها ثاُث حي�سات كاملة بعد  )�حلي�ش(: فِعدَّ
�لطاق �أو بعد �إ�سام �لزوج؛ مبعنى �أن ياأتيها 
�حلي�ش وتطهر، ث���م َياأِْتيها وتطهر، ثم ياأتيها 
وتطه���ر، فهذه ث���اث حي�سات كامل���ة، �سو�ٌء 
طالت �ملدة بينه���ن �أم مل تطل، فاإذ� �غت�سلت 
بعد طهرها �لثالث فق���د �نتهت عدتها؛ لَقْوِلِه 
َن ِباأَْنُف�ِسِهنَّ َثاَثَة  بَّ�سْ تعاىل: {َو�مْلَُطلََّقاُت َيَتَ

ُقُروء} )�لبقرة: 228(.
التي ل حتي�ض �سو�ء كان ذلك ب�سبب �سغر 4

�سنه���ا �أو كرب �سنها و�نته���اء �لطمث لديها، �أو 
كان ذل���ك ب�سب���ب مر�ش مزمن وعل���ة د�ئمة: 
�ْسُهٍر م���ن �أن يطلقها �أو من �أن  فعدته���ا ثاَثُة �أَ
ِئي َيِئ�ْسَن  ي�سلم زوجه��ا؛ لقول���ه تعاىل: {َو�لاَّ
ُتُهنَّ  ِن �ْرَتْبُتْم َفِعدَّ ِم���َن �مْلَِحي�ِش ِمْن ِن�َساِئُك���ْم �إِ

ن} )�لطاق: 4(. َثاَثُة �أَ�ْسُهٍر َو�لاِئي مَلْ َيِح�سْ
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هل هي كتابية)يهودية اأو ن�سرانية(؟

اإن اأبت الإ�سالم حتى انتهت العدة انف�سـخ 
العقـد ومتى ما اأ�سلمت يجوز لهما اأن يرجعا 

لبع�سهما بعقد جديد.

اإن مل تكن كتابية فيدعوها اإىل الإ�سالم ثم 
ننظر هل اأ�سلمت فرتة العدة )انظر العدة يف 

اجلدول املقابل(؟

النكاح باق على حاله ول 
يحتاج اإىل جتديد وينبغي 
للرجل دعوة زوجته بكل 

الو�سائل املنا�سبة.

هي زوجته يف الإ�سالم ول 
يحتاجان اإىل عقد جديد.

نعم

نعم

ل

ل

إذا لم تسلم الزوجة :
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ما الحكم إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها؟
�إذ� �أ�سلم �لزوجان �لكافر�ن معًا: فهما باقيان على نكاحهما ما 
مل يكن ممن يحرم �لزو�ج منه، لكونه من حمارمها كاأخيها وعمها 

وخالها، )�نظر �ش 172(.

اأما اإذا اأ�سلمت املراأة واأبى زوجها الإ�سالم:
غري  جائز  عقد  �إىل  �لنكاح  عقد  ينتقل  �إ�سامها  فبمجرد 

لزم وللزوجة �أن تختار :

ب�ستى  وحتاول  زوجها،  �إ�سام  وتتب�ش  تنتظر  �أن   •
�لو�سائل و�لطرق تو�سيح �لدين وحقائقه لزوجها، وتدعو 
فاإنها  طويلة  مدة  بعد  ولو  �أ�سلم  فاإن  بالهد�ية،  له  �هلل 
ترجع �إليه بالنكاح �لأول ماد�مت تنتظره، ول يحل لها �أن 

متكنه من جماعها ماد�م مل ي�سلم.

ما  متى  �لنكاح  وف�سخ  �لطاق  تطلب  �أن  �ساءت  �إن  ولها   •
�أر�دت �إذ� ر�أت �أنه ل �أمل من �نتظار �إ�سامه. 

من  �لكافر  زوجها  متكني  عليها  يحرم  �حلالتني  كلتا  ويف 
اِر ل ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َول ُهْم  ِمَناٍت َفا َتْرِجُعوُهنَّ �إِىَل �ْلُكفَّ ْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُموؤْ جماعها منذ �أن ت�سلم، كما قال تعاىل: {َفاإِ

} )املمتحنة: 10(. َيِحلُّوَن َلُهنَّ

وعلى هذ� فعلى �ملر�أة من بد�ية �إ�سامها �أن تفعل ما يلي:

1 على املراأة منذ اأن ت�سلم اأن تبادر بدعوة زوجها لاإ�سام بكل �لو�سائل باحلكمة و�ملوعظة 
�حل�سنة.

2 اإن امتنع الزوج عن الإ�سالم ومل تفلح يف �إقناعه بعد �ملحاولت ويئ�ست من ذلك: فيمكن لها 
�ل�سروع يف �إجر�ء�ت �لنف�سال و�لطاق.

بينهما عقدً�  �لنكاح  فيها عقد  يعترب  ولو طالت  الطالق  اإجراءات  التي ت�ستغرقها  الفرتة   3
جائزً�، فمتى ما �أ�سلم زوجها يف هذه �لفتة ولو بعد �لعدة رجع �إليها بالعقد �لأول، و�إذ� �نتهت 

�لإجر�ء�ت فقد ف�سخ �لعقد.

4  يجوز للمراأة البقاء يف بيت الزوجية يف فتة �لنتظار قبل �نتهاء �إجر�ء�ت �لطاق، ويحرم 
عليها �أن متكن زوجها �لكافر من �جلماع منذ �أن ت�سلم.
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إسالم األطفال:
و�لإ�سام،  �لفطرة  على  خلقو�  النا�ض  جميع 
و�لديانات �لأخرى طارئة عليه ب�سبب تعليم �لو�لدين 
وتربيتهم، قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "ما 
�أو  يهود�نه  فاأبو�ه  �لفطرة،  على  يولد  �إل  مولود  من 

ين�سر�نه �أو ميج�سانه" )البخاري 1292، م�ضلم 2658(.

نعاملهم  فاإنا  �لكفار  �أطفال  من  مات  من  ولكن 
�ل�سر  يعلم  وجل  عز  و�هلل  �لدنيا  يف  �لكفار  باأحكام 
و�أخفى ول يظلم ربك �أحد�، فيمتحنهم ويبتليهم يوم 
�لقيامة فمن �أطاع دخل �جلنة ومن ع�سى دخل �لنار.

عن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �سئل  وملا 
�أولد �مل�سركني فقال: "�هلل �إذ خلقهم �أعلم مبا كانو� 

عاملني" )البخاري 1317(.

ألطفــال  نحكم  متى  ولكـــن 
الكفـــار باإلسالم في الدنيا؟

خمتلفة  اأحوال  الأطفال  اإ�سالم  لإثبات 
منها:

فاإن  �أحدهما،  �أ�سلم  �أو  الأبوان،  اأ�سلم  اإذا   1
�لطفل يتبع خري �أبويه دينًا.

ولو  البلوغ  دون  املميز  الطفل  اأ�سلم  اإذا   2
مل ي�سلم اأبواه، وقد كان غام يهودي يخدم 
فاأتاه  فمر�ش،  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يعوده، فقعد عند 
وهو  �أبيه  �إىل  "�أ�سلم" فنظر  له:  فقال  ر�أ�سه، 
�هلل  -�سلى  �لقا�سم  �أبا  �أطع  له:  فقال  عنده، 
�هلل  �سلى  �لنبي  فخرج  فاأ�سلم،  و�سلم-،  عليه 
عليه و�سلم وهو يقول: "�حلمد هلل �لذي �أنقذه 

من �لنار" ) البخاري 1290(.

هل اأ�سلم اأبواه جميعًا اأو اأحدهما؟

من مات من اأطفال الكفار فاإنا نعاملهم باأحكام 
الكفار يف الدنيا واهلل عز وجل يعلم ال�سر 

واأخفى ول يظلم ربك اأحدا، فيمتحنهم 
ويبتليهم يوم القيامة فمن اأطاع دخل اجلنة 

ومن ع�سى دخل النار.

هل اأ�سلم ا�ستقالًل عن عائلته؟

يحكم باإ�سالمه ويعامل باأحكام 
امل�سلمني.

يحكم باإ�سالمه يف الدنيا على 
ال�سحيح اإن كان مميزًا يعقل ما 
يقول، وينفعه ذلك وينجيه يف 

الآخرة باإجماع امل�سلمني.
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على  �مل�سلم  بقاء  الأ�سل 
بدون  �إ�سامه  بعد  ��سمه 
تغيري، ومل يكن تغيري �لأ�سماء 
�ل�سحابة  عهد  يف  معروفًا 
ر�سو�ن �هلل عليهم، فقد �أ�سلم 
على  وبقو�  �لنا�ش  من  �لكثري 
�إذ�  �إل  �لعربية  غري  �أ�سمائهم 
كانت حتمل معنى قبيحًا فتغري 

ب�سبب قبح معناها.

الأحـــوال  يف  ال�ســـم  تغييـــر  وينبغي 
التالية:

يت�سمن  اأو  اهلل  لغري  دًا  ُمعبَّ يكون  اأن    1
معنى يخالف الإميان: 

مثل �أن يكون ��سمه عبد �مل�سيح �أو عبد �لنبي �أو ما 
�لإميان مثل  �ل�سم يخالف  يكون معنى  �أو  يف معناه، 
عن  �هلل  تعاىل  �هلل(  )�بن  يعني  �لذي  �سنودة  ��سم 

ذلك علوً� كبريً�.

تعاىل  �هلل  خ�سائ�ش  من  هو  با�سم  �لت�سمي  �أو 
و�سفاته:

عز  �هلل  به  يخت�ش  مما  �سيئًا  للعبد  ين�سب  كاأن   
وجل، كالت�سمي مبلك �مللوك ونحو ذلك.

اأن يكون ال�سم داًل على معنى خبيث    2
والنفو�ض  الطبائع  تنكره  �سيء 

ال�سوية.
و�هلل تعاىل قد حرم علينا �لبائث يف �ملطعومات 
�لت�سمي  ينبغي  �أمور �حلياة، فا  و�مل�سروبات وجميع 

بال�سم خبيث �ملعنى و�لدللة بعد �لإ�سام، كما قال 
)احلجرات:  مَياِن}  �ْلإِ َبْعَد  �ْلُف�ُسوُق  �ِل�ْسُم  {ِبْئ�َش  تعاىل: 

.)11

دينية  دللة  له  علمًا  ال�سم  يكون  اأن    3
بني  ي�ستهر  اأو  امل�سلمني  غري  عند 
�سار  حتى  امل�سلمني  غري  من  املتدينني 

عالمة و�سعارًا دينيًا لهم.
عند  وبول�ش  ويوحنا،  جرج�ش،  بطر�ش،   : مثل 

�لن�سارى ونحو ذلك.

معنى  طياته  يف  يحمل  ل  ��سم  �إىل  تغيريه  فيتاأكد 
�أو دللة من تلك �لدللت، ملا فيه من دفع �لتهمة عن 
�لنف�ش �ملاأمور بها �سرعًا، ولأن يف �لت�سمي بها ت�سبهًا 

باأهل �لكفر.

< هل يستحب تغيير االسم بعد اإلسالم؟
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يستحب تغيير االسم:
�أن  مثل  �هلل،  �إىل  حمبوبًا  �جلديد  �ل�سم  كان  �إذ� 
وما  �لرحمن  وعبد  �هلل  عبد  �إىل  �ل�سم  تغيري  يكون 
ولكن  �مل�ستحبة  �لأ�سماء  د هلل عز وجل، وهي من  ُعبِّ

ذلك ل عاقة له بدخوله �لإ�سام.

له تغيري ��سمه مطلقًا ولو بدون �سبب،  يجوز   •
�أن يغري ��سمه �لأعجمي �إىل ��سم عربي،  مثل 
ولكن ذلك لي�ش من �مل�ستحبات ولي�ش مرتبطًا 

بدخوله يف �لإ�سام.

هل معنى ال�سم يخالف الدين والعتقاد؟

اإذا مل يحمل �سيئًا من املعاين ال�سابقة فال يجب 
تغيريه وقد بقي كثري من امل�سلمني يف اأول انت�سار 
الإ�سالم على اأ�سمائهم غري العربية بدون تغيري.

ويجوز له تغيري ا�سمه مطلقًا ولو بدون �سبب 
وي�ستحب ذلك اإذا كان التغيري ملعنى حمبوب اإىل 

اهلل كـ عبد اهلل وعبد الرحمن.

هل لال�ســـم دللة دينيـــة عنـــد غيــــر 
امل�سلمــــني اأو ي�ستهر بني املتدينني من غري 

امل�سلمني؟

هل يحمل معنى �سيئًا تنفر منه النفو�ض ؟

يجب تغيري ال�سم
الذي يحمل هذا املعنى.

ينبغي تغيريه درءًا للفتنة 
وبعدًا عن الت�سبه.

ي�ستحب تغيريه اإىل ا�سم يحمل 
معنى جمياًل يتنا�سب مع دخول 

ال�سخ�ص يف الإ�سالم.
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< سنن الفطرة

ما المقصود بُسنن الفطرة ؟ 
�سنن الفطرة هي �ل�سال �لتي فطر �هلل �لنا�ش 
عليها، و�لتي يكُمل �مل�سلم بفعلها، فيكون على �أف�سل 
ر�عى  �لإ�سام  �أن  ذلك  �لهيئات،  و�أجمل  �ل�سفات 
�جلو�نب �جلمالية و�لتكميلية للم�سلم حتى يجتمع له 

�ساح �لظاهر و�لباطن.

خ�م�ٌش:  "�لفط���رة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  ق���ال   
وتقليم  �ل�س����ارب،  وق���شُّ  و�ل�ستح�����د�ُد،  �لتاُن، 

�لأظف����ار، ونت����ف �لآباِط" )البخاري 5552، م�ضلم 257(.

�لق�سيب  مقدمة  جلد  �إز�لة  هو  واخلتـــــــــان: 
)�لقلفة(، وعادة ما يكون ذلك يف �لأيام �لأوىل من 

�لولدة.

وله  للرجل،  �لفطرة  و�سنن  �مل�ستحبات  من  وهو 
�سرطًا  لي�ش  ولكنه  �ل�سحية،  �لفو�ئد  من  �لعديد 
لدخول �لإ�سام، ول ياأثم �مل�سلم �إذ� مل يختنت ب�سبب 

خوفه منه �أو لأي �سبب �آخر. 

ال�ستحداد: وهو �إز�لة �ل�سعر �ل�سن يف �لعانة 
بحلقه �أو باأي طريقة �أخرى.

< اأراد الإ�ســـــــــــالم 
للم�سلم اأن يكـــون 
على اأجمل هيئة.
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ق�ض ال�ســــارب: و�إبقاء �ل�س����ارب من �ملباح���ات ولي�ش 
م�ستحبًا، و لكن �مل�سلم �إن �أبقاه فعليه عدم �إطالته بطريقة 

ز�ئدة ومعاهدته بالق�ش و�لتق�سري.

توفري اللحية: يحث �لإ�سام على توفري �للحية وهي 
�ل�سعر �لنابت على �للحيني و�لذقن. 

 ومعنى توفريها �إبقاوؤها وعدم حلقها �قتد�ًء ب�سنة �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم.

�أظف���اره  تقليــــم الأظافـــر: فينبغي للم�سلم متابع���ة 
بالتق�سري حتى ل تكون حمًا لاأو�ساخ و�لقاذور�ت.

�لإبط  من  �ل�سعر  �إز�لة  للم�سلم  وينبغي  الإبط:  نتف 
ر�ئحة  خروج  عدم  على  للحر�ش  �آخر  مزيل  باأي  �أو  بنتفه 

كريهة منه.
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خاتمة الكتاب

كيف �ستكون خطوتك الثانية؟
�لطوة  �أكملت  قد  تكون  �لكتاب  لهذ�  باإمتامك 
، وبقي  �أمور دينك  �لأوىل يف معرفة ما حتتاجه من 
عليك �أن حتر�ش على تطبيق ما تعلمته وجتعله و�قعًا 
وباًل  يكون  وتطبيق  بدون عمل  �لعلم  فاإن  يف حياتك 

على �ساحبه يوم �لقيامة .

 كما عليك �أن جتتهد يف تعلم �لأمور �لتي حتتاج �إليها ومل جتدها يف ثنايا هذ� 
�لكتاب من �مل�سادر �ملوثوقة.

و�مل�سلم مهما بلغ �إميانه بحاجة ملزيد من �لهد�ية ، ولهذ� جاء يف �لفاحتة �أعظم 
{�هِدَنا  مر�ت  عدة  �سلو�ته  يف  يوميًا  �مل�سلم  يكررها  و�لتي  �هلل  كتاب  يف  �سورة 

َر�َط �ملُ�سَتِقيَم} )الفاحتة: 6(. ّ �ل�سِ

فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم:
لن جتد يف هذ� �لكتاب ول يف غريه �إجابة تف�سيلية عن كل �ملو�قف و�لأحد�ث �لتي 
�ستاقيها فعليك مع �سوؤ�ل  �أهل �لعلم �أن جتتهد يف �أن تتقي �هلل قدر ��ستطاعتك يف 
�مل�ستجد�ت و�حلو�دث وتفا�سيل �لعاقات �ليومية �لتي ل ميكن لك �لرجوع فيها لأهل 

َ َما ��ْسَتَطْعُتْم } )التغابن: 16(. ُقو� �هلَلّ �لعلم م�سد�قًا لاآية �لكرمية: { َفاَتّ



احر�ض على اإخوانك امل�سلمني واقرتب منهم:
وع�ش معهم  �لإ�سامية  للمر�كز  �لزيارة  وكرر  �مل�سلمني  �إخو�نك  قريبًا من  كن 
�لنا�ش  �أعظم  و�سلم وهو  �لنبي �سلى �هلل عليه  �أمر �هلل  وقد  و�أتر�حهم  �أفر�حهم 
رِبْ َنْف�َسَك  �إميانًا باأن ي�سرب ويجتهد يف م�ساحبة �ل�ساحلني كما قال تعاىل {َو��سْ

ُهْم ِباْلَغَد�ِة َو�ْلَع�ِسيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه} )الكهف: 28(. ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ َمَع �لَّ

كما حذر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من �لبعد عن �مل�سلمني لأنه �سبب لل�سال 
و�لزيغ كما �أن �ل�ساة �لبعيدة عن �لقطيع يكون خطر �لذئب عليها �أكرب.

�لغنم  من  �لذئب  ياأكل  فاإمنا  باجلماعة  "عليكم  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قال 
�لقا�سية")امل�ضتدرك 567(.

ولهذ� فاقت�ب �مل�سلم عمومًا من �إخو�نه ومازمته لهم من �أعظم �أ�سباب �لري 
و�لهد�ية و�لثبات.

فكيف مبن هو يف بد�ية �لطريق ويحتاج ملن يوؤن�سه وياأخذ بيده.

وفقك �هلل وثبتك على دينه و�أ�سبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة..
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