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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..

وتت�سرف دار الدليل املعا�سر بتقدمي كتاب )دليل امل�شلم اجلديد( والذي ميثل باكورة منظومة من املنتجات 
العامل  بلدان  كل  يف  اجلديد  للم�سلم  واملقدمة  الحرتايف،  والإخراج  العلمي  التاأ�سيل  بني  جتمع  التي  النوعية 

وبجميع اللغات احلية.

عليه جميع  بنيت  الذي  الأ�سا�ض  هو  الكرمي  للقارئ  نقدمه  الذي  الكتاب  وهذا 
وال�سبكــات الجتماعيـــة، ومقاطع  الإنرتنــت،  امل�ساحبـة كموقــع  املنتجــات 
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،،،

                                                                                                          
النا�شر

مقدمة الناشر



1٨اأعظم نعمة يف الوجود
1٨كيف يكون �سكر هذه النعمة؟

19الغاية من وجودنا
19الإ�سالم دين عاملي

جميــع  عــادات  يحــرتم  الإ�ســالم 
19الأقوام وتقاليدهم

19جميع الأر�ض مكان لعبادة اهلل
ل وا�سطة يف الإ�سالم بني العبد 

2٠وربه

2٠الإ�سالم كرم الإن�سان واأعلى قدره
2٠حرر الإ�سالم عقل امل�سلم

21الإ�سالم دين احلياة

ال�سفحةاملحتوى

21عمارة الأر�ض
21خمالطة النا�ض

21دين العلم
22تعلم اأحكام الإ�سالم

22الأحكام ال�سرعية
الواجــب - احلــرام - ال�ســنة 

22وامل�ستحب - املكروه - املباح

23اأركان الإ�سالم اخلم�سة
24كيف اأعرف اأحكام الدين؟

24مواقع الإنرتنت املوثوقة
25الإ�سالم هو دين العتدال
25التاأكيد الرباين بالعتدال

الدين ي�سمل جميع جوانب 
2٦احلياة

الدين منهج متكامل جلميع 
2٧جوانب احلياة

العربة بحقيقة الإ�سالم ل بواقع 
2٧بع�ض امل�سلمني

2٨ال�سرورات اخلم�ض
2٨الدين
2٨البدن
29العقل
29الن�سل

29املـــــــال

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

مقدمات

إيمانك1

32ال�سهادتان معناهما ومقت�ساهما
32�سهادة اأن ل اإله اإل اهلل

32ملاذا ل اإله اإل اهلل؟
32معنى ل اإله اإل اهلل
33اأركان ل اإله اإل اهلل

34�سهادة اأن حممدًا ر�سول اهلل
34معرفة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

34ولدته
34حياته ون�ساأته

35بعثته
35بداية دعوته

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

35هجرته
35ن�سره لالإ�سالم

34وفاته
3٦معنى �سهادة اأن حممدًا ر�سول اهلل
3٦ت�سديق الأخبار التي اأخرب بها

3٦امتثال اأوامره ونواهيه
3٧اأن ل نعبد اإل اهلل وفق �سرعه

خطورة الزيــادة والبتداع يف 
3٧الدين

3٨اأركان الإميان ال�ستة
3٨معنى الإميان باهلل

3٨الإميان بوجود اهلل
3٨فطرة اهلل

اأدلة وجــود اهلل اأو�سح من اأن 
3٨تذكر وحت�سر

39الإميان بربوبية اهلل
م�ســركو العرب كانــوا موؤمنني 

4٠بربوبية اهلل

4٠الإميان بالربوبية يطمئن القلوب
41الإميان باألوهية اهلل

41اأهمية الإميان بالألوهية
42ما معنى العبادة؟

محتويات الدليل



42العبادة يف جميع جمالت احلياة
42العبادة هي احلكمة من اخللق

43اأركان العبادة
43�سروط العبادة

43اإخال�ض العبادة هلل
43املوافقة واملتابعة 

44 ال�سرك
44ال�سرك الأكرب

44ال�سرك الأ�سغر
هل �ســوؤال النا�ــض والطلــب منهم 

44يعترب �سركا؟

4٦الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته
4٦معنى الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

4٦اأمثلة من اأ�سماء اهلل تعاىل
4٦ثمرات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

4٧اأعلى درجات الإميان
4٧من ثمرات الإميان باهلل

4٨الإميان باملالئكة
4٨معنى الإميان بهم

الإميــان  يت�سمــن  مــاذا 
4٨باملالئكة؟

49�سفات املالئكة
49ثمرات الإميان باملالئكة

5٠الإميان بالكتب
5٠معنى الإميان بالكتب

الإميــان  يت�سمنــه  الــذي  مــا 
5٠بالكتب؟

5٠مزايا وخ�سائ�ض القراآن الكرمي
القــراآن  نحــو  واجبنــا  مــا 

51الكرمي؟

52ما موقفنا مما يف الكتب ال�سابقة؟
53ثمرات الإميان بالكتب

54الإميان بالر�سل
54حاجة النا�ض اإىل الر�سالة

54اأحد اأركان الإميان
55معنى الإميان بالر�سل

55ماذا يت�سمن الإميان بالر�سل؟
55 ر�سالتهم حق من اهلل
55 الإميان بجميع الر�سل

55 ت�سديق ما �سح من اأخبارهم
55 العمل ب�سريعة الر�سول

5٦من �سفات الر�سل
5٦اآيات الر�سل ومعجزاتهم

عقيدة امل�ســلم يف عي�سى بن مرمي 
5٦عليه ال�سالم

5٦واحد من اأعظم الر�سل
5٦اأنه ب�سر من بني اآدم

5٦اأمه امراأة �ساحلة
لي�ض بينه وبني الر�سول حممد 

5٧�سلى اهلل عليه و�سلم ر�سول

5٧نوؤمن مبعجزاته
ل يتــم اإميان اأحد من النا�ــض 
عي�ســى  بــاأن  يوؤمــن  حتــى 

عبداهلل ور�سوله
5٧

2٧اأنه مل ُيقتل ومل ُي�سلب
الإميــان مبحمــد �سلــى اهلل عليــه 

5٨و�سلم نبيا ور�سول

5٨خ�سائ�ض الر�سالة املحمدية
5٨خامتة للر�سالت
5٨نا�سخة للر�سالت
5٨عامة اإىل الثقلني

59ثمرات الإميان بالر�سل
٦٠الإميان باليوم الآخر

٦٠معنى الإميان باليوم الآخر
ملــاذا اأكــد القــراآن علــى الإميــان 

٦٠باليوم الآخر؟

٦1ماذا يت�سمن الإميان باليوم الآخر؟
٦1الإميان بالبعث بعد املوت

٦1الإميان باحل�ساب وامليزان
٦2الإميان باجلنة والنار

٦2عذاب القرب ونعيمه
٦3ثمرات الإميان باليوم الآخر

٦4الإميان بالقدر
٦4معنى الإميان بالقدر

٦4ماذا يت�سمن الإميان بالقدر؟
٦5لالإن�سان اختيار وقدرة واإرادة

٦٦العتذار بالقدر
٦٧ثمرات الإميان بالقدر

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

2
٧٠معنى الطهارة

٧٠الطهارة املطلوبة لل�سالة
٧1الطهارة من النجا�سة

٧1الأ�سل يف الأ�سياء الطهارة
٧1ما هي الأ�سياء النج�سة؟

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

٧1كيفية تطهري النجا�سة؟
٧2اآداب ال�ستنجاء وق�ساء احلاجة

٧3الطهارة من احلدث
٧3احلدث الأ�سغر ونواق�ض الو�سوء

٧4كيف اأتو�ساأ؟

٧٦احلدث الأكرب والغ�سل
٧٦موجبات الغ�سل

٧٧كيف يتطهر امل�سلم من اجلنابة؟
٧٧من عجز عن ا�ستعمال املاء

٧٧امل�سح على اجلوارب

طهارتك



3
٨٠مكانة ال�سالة
٨٠معنى ال�سالة
٨٠منزلة ال�سالة

٨1ف�سائل ال�سالة
٨1على من جتب ال�سالة؟

٨2�سروط ال�سالة
٨2الطهارة

٨2�سرت العورة
٨2عورة املراأة ـ الطفل ـ الرجل

٨3ا�ستقبال القبلة
٨3دخول الوقت

ال�سلوات اخلم�ض املفرو�سة 
٨4واأوقاتها

٨5مكان ال�سالة
٨٧�سفة ال�سالة

٨٧النية
٨٧التكبري والقيام
٨٧دعاء ال�ستفتاح
٨٨قراءة الفاحتة

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

مــاذا يفعل من ل يح�ســن قراءة 
٨٨الفاحتة؟

٨9معنى �سورة الفاحتة
9٠الركوع والرفع منه

91ال�سجود واجللو�ض بني ال�سجدتني
92الت�سهد
93ال�سالم

93الأذكار امل�ستحبة بعد ال�سالة
94كيف اأ�سلي؟

9٨اأركان ال�سالة وواجباتها
9٨�سنن ال�سالة
9٨�سجود ال�سهو

99مف�سدات ال�سالة
99مكروهات ال�سالة

99ما هي ال�سلوات امل�ستحبة؟
1٠٠اأوقات النهي عن �سالة التطوع

1٠٠�سالة اجلماعة
1٠٠معنى الإئتمام

1٠1من يقدم لالإمامة؟
1٠1اأين يقف الإمام واملاأمومون؟

1٠1كيف يتم ما فاته مع الإمام؟
1٠1مباذا تدرك الركعة؟

1٠2الأذان
1٠2�سفة الأذان والإقامة
1٠3الرتديد خلف املوؤذن
1٠4اخل�سوع يف ال�سالة

1٠4ف�سل اخل�سوع
1٠4الو�سائل املعينة على اخل�سوع

1٠٦�سالة اجلمعة
1٠٦ما هي �سالة اجلمعة؟

1٠٦ف�سل يوم اجلمعة
1٠٦على من جتب اجلمعة؟

1٠٧�سفة واأحكام �سالة اجلمعة
1٠٧من يعذر يف ح�سور اجلمعة؟

هــل الوظيفــة عــذر للتخلــف عــن 
11٠�سالة اجلمعة؟

متى يكون العمل عذرًا يف 
1٠٨التخلف عن �سالة اجلمعة؟

1٠9�سالة امل�سافر
1٠9�سالة املري�ض

صالتك
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14٠خطورة الربا على الفرد واملجتمع

14٠اختالل توزيع الرثوة
14٠اعتياد الإ�سراف

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

14٠�سبب لإحجام الأغنياء
141�سبب ملحق الربكة

141اإذا اأ�سلم وهو ملتزم بعقد ربوي
142الغـــــــرر واجلهالة

142معنى الغرر واجلهالة
142اأمثلة بيع الغرر

142متى تكون اجلهالة موؤثرة؟
142الظلم واأخذ اأموال النا�ض بالباطل

143الإكراه
143الغ�ض واخلداع

143التالعب على القانون
143الر�سوة

حكم من ي�سلم وقد اأخذ ماًل 
143حرامًا زمن كفره

144القمــــار واملي�ســـر
144معنى القمار واملي�سر

144حكم القمار
144اأ�سرار القمار على الفرد واملجتمع

144يوقع العداوة والبغ�ساء
145ممحق لالأموال

145ي�سيب ممار�سه بالإدمان
145اأنواع املي�سر

14٦اأخالق الإ�سالم يف املعامالت
14٦الأمانة

14٧ال�سدق
14٧الإتقان

معامالتك
المالية

8
الأ�سل يف الطعام وال�سراب احلل 

15٠والإباحة

15٠املزروعات والثمار
151اخلمور والكحول

151معنى اخلمر
151حفظ العقل

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

151حكم اخلمر
152املخدرات

152املاأكولت البحرية
153حيوانات الرب

153ما هي احليوانات املباحة؟
153املحرمات من احليوانات

154الذكاة ال�سرعية
اأنواع اللحوم يف املطاعم 

154واملحالت

155ال�سيد ال�سرعي
155�سروط ال�سيد

15٦اآداب الطعام

طعامك
وشرابك



9
1٦٠اللبا�ض يف الإ�سالم

اللبا�ض يحقق عددًا من 
1٦٠احلاجات

الأ�سل يف اللبا�ض الزينة 
1٦1والإباحة

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

1٦1الألب�سة املحرمة
1٦1ما يك�سف العورة
1٦1حدود العورة

1٦2ما فيه ت�سبه بني اجلن�سني

1٦2ما فيه ت�سبه بالكفار
1٦2ما ي�ساحبه كرب وخيالء

اإذا كان فيه حرير اأو ذهب 
1٦3للرجال

1٦3ما فيه اإ�سراف وتبذير

لباسك

10
1٦٦مكانة الأ�سرة يف الإ�سالم

1٦٦اأهمية الزواج والتاأكيد عليه
1٦٦الحرتام جلميع اأفراد الأ�سرة

1٦٦التقدير لالآباء والأمهات
1٦٦الأمر بحفظ حقوق الأبناء والبنات

1٦٧الأمر ب�سلة الرحم والأقارب
1٦٧مكانة املراأة يف الإ�سالم

1٦٧اأمثلة من تكرمي الإ�سالم للمراأة
1٦٧ن�ساء اأكد الإ�سالم العناية بهن

1٦٧الأم
1٦٧البنت

1٦٨الزوجة
1٦٨ل مكان لل�سراع بني اجلن�سني

1٦٨اأق�سام املراأة بالن�سبة للرجل
1٦٨اأن تكون زوجته

1٦٨اأن تكون حمارمه
1٦٨تف�سيل املحارم وتو�سيحها
1٧٠اأن تكون املراأة اأجنبية عنه

1٧٠�سوابط العالقة مع الأجنبية
1٧٠غ�ض الب�سر

1٧1التعامل باأدب وخلق

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

1٧1حترمي اخللوة
1٧1احلجاب

1٧1حدود احلجاب 
1٧1�سوابط احلجاب ال�ساتر

1٧2الزواج يف الإ�سالم
1٧2�سروط الإ�سالم يف الزوجة

1٧2�سروط الإ�سالم يف الزوج
1٧3حقوق الزوج والزوجة

1٧3حقوق الزوجة
1٧3النفقة وال�سكنى
1٧3الع�سرة احل�سنة

1٧4املداراة والتحمل
1٧4املبيت

1٧4الدفاع عنها
1٧4ل يف�سي اأ�سرارها

1٧4ل يجوز التعدي على املراأة
1٧4وجوب تعليمها ون�سحها

1٧5اللتزام ب�سروطها عند العقد
1٧5حقوق الزوج

1٧5وجوب الطاعة باملعروف
1٧5متكني الزوج من ال�ستمتاع

عدم الإذن ملن يكره بدخول 
1٧5البيت

عدم اخلروج من املنزل اإل 
1٧5باإذن

ا�ستحباب خدمة املراأة 
1٧5لزوجها

1٧٦تعدد الزوجات
جواز تعدد الزوجات ب�سروط 

1٧٦و�سوابط

1٧٦العدل
1٧٦القدرة على النفقة

1٧٦األ يزيد التعدد عن اأربع
1٧٦مينع اجلمع بني بع�ض الن�ساء

1٧٧الطالق
يوؤكد الإ�سالم على ا�ستمرارية 

1٧٧الزواج

يجوز الطالق اإذا ف�سلت �سبل 
1٧٧الإ�سالح

1٧٧بع�ض اأحكام الطالق
1٧٨حقوق الوالدين

1٧٨الرب بالوالدين من اأعظم الأعمال

أسرتك



ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

1٧٨خطورة العقوق
1٧٨طاعتهما يف غري مع�سية اهلل

1٧٨الإح�سان اإليهما عند الكرب
1٧٨الوالدان الكافران

1٧9حقوق الأبناء
1٧9اختيار الزوجة ال�ساحلة

1٧9ت�سمية الأولد باأ�سماء ح�سنة
1٧9اإح�سان تربيتهم وتعليمهم للدين

1٧9النفقة عليهم باملعروف
1٧9العدل بني الأولد

11
1٨2مكانة الأخالق يف الإ�سالم

1٨2من اأهم مقا�سد البعثة النبوية
1٨2هي جزء وثيق من الإميان والعتقاد
1٨2اأنها مرتبطة بكل اأنواع العبادة
1٨3الف�سل العظيم ملن ح�سن خلقه

1٨3مزايا الأخالق يف الإ�سالم
1٨3اأنها لي�ست خا�سة بنوع من النا�ض

1٨3اإح�سان التخلق مع غري امل�سلمني
1٨4اأنها لي�ست خا�سة بالإن�سان

1٨4الأخالق مع احليوان
1٨4الأخالق للمحافظة على البيئة

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

1٨4اأنها �ساملة جلميع جوانب احلياة
1٨4الأ�سرة

1٨5التجارة
1٨5ال�سناعة

1٨5من اأخالق الإ�سالم يف احلرب
�سور من حياة النبي �سلى اهلل 

1٨٦عليه و�سلم واأخالقه

كانت اأخالقه تطبيقًا لتعاليم 
1٨٦القراآن الكرمي

1٨٦التوا�سع
1٨٧الرحمة

1٨٧الرحمة بالأطفال
1٨٨الرحمة بالن�ساء

1٨٨الرحمة بال�سعفاء
1٨٨الرحمة بالبهائم

1٨9العدل
1٨9الإح�سان والكرم

أخالقك
في اإلسالم
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فـــي  الإن�ســـــــان  يدخــــــل  كيــف 

192الإ�سالم؟

192نطق ال�سهادتني
192ا�ستحباب الغت�سال

193التوبة
193معنى التوبة

193�سروط التوبة
193الإقالع عن املع�سية
193الندم على ما �سلف

193العزم على عدم العودة
193خطوات لتحقيق العزم

194ماذا بعد التوبة؟
194حالوة الإميان

195�سكر نعمة الهداية والتوبة
195التم�سك بالدين

195الجتهاد يف الدعوة
195الدعوة اإىل الإ�سالم

195ف�سل الدعوة اإىل اهلل
195�سبيل الفالح

ال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوىال�سفحةاملحتوى

19٦قول الداعية خري الأقوال
19٦الدعوة امتثال لأمر اهلل
19٦وظيفة املر�سلني جميعًا

19٦باب اخلري الذي ل ينقطع
19٦اأجر الداعية اإىل اهلل

19٦�سفات الدعوة ال�سحيحة
19٦الب�سرية والعلم

19٧احلكمة يف الدعوة
19٧دعوة الأهل

19٨بيئتك وعائلتك
19٨امل�سلم م�سعل نور يف بيته واأ�سرته

19٨احلياة الأ�سرية بعد الإ�سالم
19٨اإذا اأ�سلم الزوجان �سويًا

199اإذا اأ�سلم الرجل ومل ت�سلم املراأة
199اإذا كانت كتابية

199اإذا مل تكن كتابية
199عدة املراأة املطلقة

199من مل يدخل عليها
199عدة احلامل

199من مل تكن حاماًل
199التي ل حتي�ض

2٠٠اإذا اأ�سلمت املراأة ومل ي�سلم زوجها
2٠1اإ�سالم الأطفال

2٠2متى نحكم للطفل بالإ�سالم؟
2٠2هل ي�ستحب تغيري ال�سم؟

2٠2اأحوال يجب تغيري ال�سم فيها؟
2٠4�سنن الفطرة

2٠4اخلتان
2٠4ال�ستحداد

2٠5ق�ض ال�سارب
2٠5توفري اللحية

2٠5تقليم الأظافر
2٠5نتف 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 ٨٨(.

وهذا الدليل 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

امل�ؤلف
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فهرس المقدمات 
اأعظم نعمة يف الوجود

الغاية من وجودنا
االإ�شالم دين عاملي

ال وا�شطة يف االإ�شالم بني العبد وربه 
االإ�شالم دين احلياة
تعلم اأحكام االإ�شالم

االأحكام ال�شرعية
كيف اأعرف اأحكام الدين؟
االإ�شالم هو دين االعتدال

الدين ي�شمل جميع جوانب احلياة
العربة بحقيقة االإ�شالم ال بواقع امل�شلمني

ال�شرورات اخلم�ض



< 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 
َل  اهلِل  ِنْعَمَة  وا  َتُعدُّ {َواإِْن  واأر�سه وخملوقاته  و�سمائه 

وَها} )النحل: 1٨(. �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 
{اْلَيْوَم  �سبحانه:  فقال  النعم،  من  غريها  عن  لها 
يُت َلُكُم  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ

اْلإِ�ْساَلَم ِديًنا} )املائدة: 3(.

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 
نُّوَن َعَلْيَك اأَْن  لهذا الدين، فقال اهلل تبارك وتعاىل: {مَيُ
نُّ َعَلْيُكْم اأَْن  نُّوا َعَليَّ اإِ�ْساَلَمُكْم َبِل اهلُل مَيُ اأَ�ْسَلُموا ُقْل َل مَتُ

اِدِقنَي } )احلجرات: 1٧(. َهَداُكْم ِلاْلإمَِياِن اإِْن ُكْنُتْم �سَ

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: ٧(. كما قال تعاىل: {َلِئْن �َسَكْرُتْ َلأَِزيَدنَّ

فكيف يك�ن �سكر هذه النعمة؟
يكون باأمرين

التم�سك بالدين 
وال�سرب على الأذى فيه. 

)انظر �ض 195(

التعريف بالإ�سالم والدعوة 
اإليه بحكمة وب�سرية. 

)انظر �ض 19٦(
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الإ�سالم اأعظم نعمة يف الوجود.  >
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< الغاية من وجودنا
يحتار كثري من املفكرين والب�سطاء على حد �سواء 

يف اإجابة ال�سوؤال الأهم يف حياتنا:

ملاذا نحن م�ج�دون ؟
ما الهدف من حياتنا ؟

وقد حدد القراآن الغاية والهدف من وجود الإن�سان 
يف هذه احلياة بكل و�سوح ودقة يف قول اهلل تعاىل:{
  )5٦ )الذاريات:  ِلَيْعُبُدوِن}  اإِلَّ  َواْلإِْن�َض  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  َوَما 
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   )1٠٠٦ )م�سلم   " �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، 
َياَي  اَلِتي َوُن�ُسِكي َوحَمْ كما قال اهلل تعاىل:{ُقْل اإَِنّ �سَ

ِ َرِبّ اْلَعامَلِنَي} )الأنعام: 1٦2(. اِتي هلِلّ َومَمَ

< اإلسالم دين عالمي
ال�سعوب  لكل  وهداية  رحمة  الإ�سالم  دين  جاء 
كما  وبلدانها  وعاداتها  واأعراقها  ثقافاتها  باختالف 
قال تعاىل :{َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإَِلّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي} ) الأنبياء 

.) 1٠٧

الأقوام  عادات  جميع  يحرتم  فالإ�سالم  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 الأر�ض 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 
عبادة اهلل كما قال تعاىل :{َيا ِعَباِدَي اَلِّذيَن اآَمُنوا اإَِنّ 

اَي َفاْعُبُدوِن})العنكبوت: 5٦(. ي َوا�ِسَعٌة َفاإَِيّ اأَْر�سِ
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< 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 
الب�سر ميلك حق  اأحد من  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.

ل وا�سطة يف الإ�ســــــــــالم   >
بني العبد وربه.

ر  التَفكُّ 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 
وتوجيـــه من اهلل عز و وجـــل كما  قال تعاىل: {َوَما 

َينِطُق َعِن اْلَهَوى • اإِْن ُهَو اإَِلّ َوْحٌي ُيوَحى} )النجم: 4-3(.

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 :
َوا�ْسَتْعَمَرُكْم  الأَْر�ِض  ِمَن  ُكْم  اأَن�َساأَ {ُهَو  تعاىل:  قال 
ِفيَها}  )هود: ٦1( فقد خلقنا اهلل يف هذه الأر�ض واأمرنا 
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�سند 2٧12(.

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 ماجه :4٠32(

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 حبان ٨4(.

كما  والعلم  الدين  بني  حربًا  الإ�سالم  يعرف  ومل 
الدين  كان  العك�ض متامًا  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 2٦٨5(.

مل يعرف الإ�ســالم حربًا بني الدين والعلم كما يف ديانات   >
اأخرى.
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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؛ 
يرد  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 

اهلل به خريا يفقهه يف الدين" )البخاري ٧1، م�سلم 1٠3٧(.

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 اأقوال االإن�شان واأفعاله وت�شرفاته ال تخرج يف ال�شرع عن خم�شة اأحوال:

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

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

ال�سنة 
وامل�ستحب

وهو ما رغب االإ�شالم بفعله بحيث يثاب فاعله وال يعاقب تاركه,
مثل االبت�شامة يف وجوه النا�ض, وابتداوؤهم بال�شالم, واإزالة القاذورات عن الطريق.

هو ما رغب االإ�شالم يف تركه بحيث يثاب تاركه وال يعاقب فاعله,املكروه
مثل العبث باالأ�شابع اأثناء ال�شالة.

وهو الذي ِفعُله وترُكه ال يتعلق به اأمر وال 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" )البخاري ٨، م�سلم 1٦(.

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" )الرتمذي2٧49( 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 الإ�سالم

�سهادة اأن ل اإله اإل اهلل 1
واأن حممد ر�سول اهلل

اإقامة ال�سالة2

اإيتاء الزكاة3

�سوم رم�سان4

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�ســلم اجلديــد اأن يتوا�ســل مــع املراكــز   >
ومواقــع  الكتــب  علــى  ويطلــع  القريبــة  الإ�ســالمية 

الإنرتنت 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، 
َتْعَلُموَن}  اإِن ُكنُتْم َل  ْكِر  اأَْهَل الذِّ كما قال تعاىل: {َفا�ْساأَُلوْا 
اأ�سكل عليك  اإذا  وعليك اأن تتبعها بخطوات اأخرى  )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  اإَنّ َتْطَغْوا  َتاَب َمَعَك َول  اأُِمْرَت َوَمن  فقال تعاىل: {َفا�ْسَتِقْم َكَما 
رٌي} )هود 112(. ا َتْعَمُلوَن َب�سِ مِبَ

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  "اإياكم والغلو يف الدين فاإمنا  الأمم ال�سابقة فقال 
من كان قبلكم الغلو يف الدين")ابن ماجه 3٠29(.

ولهذا قال �سلى اهلل عليه و�سلم "عليكم من الأعمال ما 
تطيقون " )البخاري 11٠٠(.

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�سلم 14٧٨(.
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< الدين يشمل جميع جوانب الحياة
الإ�سالم لي�ض حاجة روحية ميار�سها امل�سلمون يف 

امل�ساجد بالدعاء وال�سالة فقط..

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

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

فقط..

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

احلياة  ج�انب  جلميع  متكامل  منهج  ولكنه 
بكل اأبعادها واآفاقها في�سمل ذلك كله وغريه.

 وقد متم اهلل على امل�سلمني هذه النعمة ور�سي لنا 
هذا الدين الكامل كما قال تعاىل: {اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم 
الإِ�ْساَلَم  َلُكُم  يُت  َوَر�سِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ْمُت  َواأَمْتَ ِديَنُكْم 

ِدينًا} )املائدة: 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�سلم 2٦2(. 

الإ�سالم منهج متكامل جلميع جوانب احلياة.  >

ت
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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�سرتى 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 متت 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�سالح  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.

�سيانتها 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: 
اُغوَت} )النحل: 3٦(. ٍة َر�ُسوًل اأَِن اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتِنُبوا الطَّ {َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ اأُمَّ

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 
ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوَل َعاٍد َفاَل اإِْثَم َعَلْيِه اإِنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم} )البقرة: 1٧3(. عنه   كما قال تعاىل:{َفَمِن ا�سْ

ْهُلَكِة} )البقرة: 195(. فنهى عن قتل النف�ض والإ�سرار بها، فقال تعاىل: {َوَل ُتْلُقوْا ِباأَْيِديُكْم اإِىَل الَتّ

اأَيَُّها  اأيًا كان دينهم فقال تعاىل: {َيا  و�سرع احلدود والعقوبات التي متنع من العتداء على النا�ض بغري حق 
ا�ُض يِف اْلَقْتَلى} )البقرة: 1٧٨(. ِذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�سَ الَّ

اأمر اهلل باملحافظة على النف�ــض الب�ســرية ولو اأدى ذلك اإىل ارتكاب �ســيء   >
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  ومتيزه،  الإن�سان  كرامة  قوام 

واحل�ساب يف الدنيا والآخرة.

باأنواعها  واملخدرات  اخلمور  اهلل  حرم  ولهذا 
وجعلها رج�سًا من عمل ال�سيطان فقال تعاىل: 

اُب  ْمُر َوامْلَْي�ِسُر َواْلأَْن�سَ ا اخْلَ َ ِذيَن اآَمُنوا اإِمنَّ {َيا اأَيَُّها الَّ
َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  ال�سَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌض  َواْلأَْزَلُم 

ُتْفِلُحوَن} )املائدة: 9٠(.

4 الن�سل : 

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:

حث الإ�سالم على الزواج وتي�سريه وعدم املبالغة   •
اْلأََياَمى  تعاىل:{َواأَْنِكُحوا  فقال  تكاليفه  يف 

ِمْنُكْم} )النور: 32(.

حرم الإ�سالم جميع العالقات الآثمة و�سد جميع   •
َتْقَرُبوا  {َوَل  تعاىل:  فقال  اإليها  املو�سلة  الطرق 

ُه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساَء �َسِبياًل} )الإ�سراء: 32(. َنا اإِنَّ الزِّ

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.

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

يف �سبيل اهلل )انظر:�ض1٦٦(.

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 العقوبات )انظر:�ض13٨(.

مقا�ســد  اأعظــم  مــن  والن�ســل  العر�ــض  علــى  املحفاظــة   >
الت�سريع.
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إيمانك



1
اتفق��ت جمي��ع ر�س��الت الأنبياء لأقوامه��م على عبادة 
اهلل وح��ده ل �س��ريك له والكفر مب��ا يعبد من دون اهلل 
وهذا هو حقيقة معنى ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل، 

وهي الكلمة التي يدخل بها املرء يف دين اهلل. 

فهرس الفصل 
ال�ضهادتان معناهما ومقت�ضاهما:

  ملاذا ل اإله اإل اهلل؟
 معنى ل اإله اإل اهلل
 اأركان ل اإله اإل اهلل

�ضهادة اأن حممدًا ر�ضول اهلل:
  معرفة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
 معنى �سهادة اأن حممدًا ر�سول اهلل

اأركان الإميان ال�ضتة
ما معنى العبادة؟

ال�ضـــــــــــرك
الإميان باأ�ضماء اهلل و�ضفاته

الإميان باملالئكة
الإميان بالكتب
الإميان بالر�ضل

الإميان باليوم الآخر
الإميان 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" )البخاري 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(.

اأعظم  اهلل  اإل  اإله  ل  معرفة  وجوب  فاإن  ولذا   •
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  فمن عبد  املعبود،  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�ص العبادة 
اإِلَّ  اأُِمُروا  {َوَما  تعاىل:  قال  كما  وتعاىل  �سبحانه  له 

يَن} )البينة:5(. نَي َلُه الدِّ ِل�سِ ِلَيْعُبُدوا اهلَل ُمْ
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�سفاء القلب واطمئان النف�ص بتوحيد اهلل تعاىل.  >

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

َبة} )النحل: 97(. ُه َحَياًة َطيِّ اِلًا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ {َمْن َعِمَل �سَ

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

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

فقد اأ�سرك به �سبحانه. 

كما قال تعاىل: {َوَمْن َيْدُع َمَع اهلِل اإَِلًها اآََخَر 
ُه َل ُيْفِلُح  ِه اإِنَّ ا ِح�َساُبُه ِعْنَد َربِّ َ َل ُبْرَهاَن َلُه ِبِه َفاإِمنَّ

اْلَكاِفُرون} )املوؤمنون: 117(.

واأركانها  اهلل  اإل  اإله  ل  معن���ى  ج����اء  وقد 
َوُيوؤِْمْن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْكُفْر  يف قوله تعاىل: {َفَمْن 
ِباهلِل َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى} )البقرة: 256(. 

معنى  هو  اُغوت}:  ِبالطَّ َيْكُفْر  {َفَمْن  فقوله: 
اإله(، وقوله: {َوُيوؤِْمْن ِباهلل}:  الركن الأول )ل 

هو معنى الركن الثاين )اإل اهلل(.

 الرك��ن الث��اين: »اإال اهلل« وه��و اإثب��ات العب��ادة 
هلل وح���������ده، واإف���������راده �س��بحانه بجمي��ع اأنواع 

العب������������ادة كال�س�����الة والدعاء والتوكل.

 الرك��ن االأول: »ال اإل��ه« وه��و نف��ي العب��ادة عم��ا 
ووج��وب  ال�س��رك،  واإبط��ال  تع��اىل،  اهلل  �س��وى 
الكف��ر ب��كل م��ا يعب��د م��ن دون اهلل، �س��واء اأكان 
اإن�ساناً اأو حيواناً اأو �سنماً اأو كوكباً اأو غري ذلك.

12
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< شهادة أن محمدا رسول اهلل

نا:  ا�سُم نبيِّ
حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�سم القر�سي.

وهو اأف�سل العرب ن�سباً، �سلى اهلل عليه و�سلم. 

ر�سول اهلل اإىل النا�ص جميعًا: 

اأر�س��ل اهلل نبينا حممداً �سلى اهلل عليه و�س��لم اإىل النا���س كافة بكل اأجنا�س��هم واأعراقهم، واأوجب طاعته على جميع النا���س. 
َها النَّا�ُس اإِينِّ َر�ُسوُل اهلِل اإَِلْيُكْم َجِميًعا} )االأعراف: 158(. قال اهلل تعاىل: {ُقْل َيا اأَيُّ

عا���ص يف قبيلت��ه قري���ص اأربع��ني عامًا 
كان   ) )570-610م  النب��وة  قب��ل 
فيه��ا مث��اًل للخل��ق وم�س��رب املث��ل يف 
ال�س��تقامة والتميز وكان لقبه امل�ستهر 
يعم��ل  وكان  الأم��ني  ال�س��ادق  بينه��م 

بالرعي ثم عمل بالتجارة. 
وكان  ر�س��ول اهلل قبل الإ�سالم حنيفيًا 
يعب��د اهلل عل��ى ملة اإبراهيم ويرف���ص 

عبادة الأوثان واملمار�سات الوثنية. 

يف �سفر �سنة 11 للهجرة النبوية وبعد اأن بلَّغ 
ر�س��ول اهلل الر�س��الة، واأدى الأمانة، واأمت اهلل 
النعم��ة عل��ى النا���ص باإكم��ال الدين، اأ�سي��ب 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بالمى  وثقل به 
املر�ص، وتويف �سلى اهلل عليه و�س��لم يف نهار 
يوم الثنني ربي��ع الأول �س��نة 11 ه��� ويواف��ق 
6/8/  632م، وقد مت له ثالث و�س��تون عامًا، 
وُدِفَن �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  اأم��ه  وفقد  الأب  يتيم 
جده  رعاية  يف  فرتبى  مبكرة 
يف  بعده  م��ن  ث��م  املطلب  عبد 
طالب حيث  ع��م��ه اأب��ي  رع��اي��ة 

ترعرع.

2
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< شهادة أن محمدا رسول اهلل

اأنزل عليه القراآن:
اأن��زل اهلل عل��ى حمم��د �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم اأعظ��م كتب��ه الق��راآن ال��ذي ال ياأتي��ه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه.

خامت الأنبياء واملر�سلني: 
 اأر�س��ل اهلل حمم��داً �سل��ى اهلل عليه و�س��لم خامت��اً لالأنبياء فال نب��ي ياأتي بعده كما 

قال تعاىل: {َوَلِكْن َر�ُسوَل اهلِل َوَخاَتَ النَِّبيِّني} )االأحزاب: 40(.

اأمت ر�س��ول اهلل �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم  اأن  بع��د 
اأربع��ني عام��ًا م��ن عم��ره وكان يتاأم��ل ويتعب��د هلل 
يف غ��ار حراء بجبل النور )اأح��د اجلبال القريبة 
من مكة( جاءه الوحي من اهلل وبداأ نزول القراآن 
علي��ه وكان اأول ما نزل علي��ه من القراآن قول اهلل 
َك اَلِّذي َخَل��َق} ليعلن اأن  تعاىل:{اْق��َراأْ ِبا�ْس��ِم َرِبّ
ه��ذه البعثة م��ن بدايته��ا ع�سر جديد م��ن العلم 
والق��راءة والن��ور والهداية للنا���ص ث��م تتابع نزول 

القراآن عليه ثالثًا وع�سرين �سنة.

وامل�س��ماة  املن��ورة  املدين��ة  اإىل  هاج��ر 
ي��رب اآن��ذاك ع��ام 622 م وه��و يف الثالث��ة 
واخلم�س��ني م��ن عم��ره، بع��د اأن تاآم��ر عليه 
�سادات قري���ص ممن عار�ص دعوته و�س��عى 
اإىل قتل��ه؛ فعا���ص فيه��ا ع�س��ر �س��نني داعيًا 
اإىل الإ�س��الم،واأمر بال�سالة والزكاة وبقية 

�سرائع الإ�سالم.

 اأ�س���ص ر�س��ول اهلل نواة ال�سارة الإ�سالمية يف 
املدينة بعد هجرته)622- 632( واأر�س��ى معامل 
املجتم��ع امل�س��لم فاألغ��ى الع�سبية للقبيلة ون�س��ر 
العلم واأر�س��ى مبادئ العدل وال�ستقامة والإخاء 
القبائ��ل  بع���ص  وحاول��ت  والنظ��ام،  والتع��اون 
الق�ساء على الإ�سالم فح�سل عدد من الروب 
والأح��داث ون�س��ر اهلل دينه ور�س��وله، ث��م تتابع 
دخول النا���ص اإىل الإ�س��الم فدخلت مكة واأغلب  
امل��دن والقبائ��ل يف جزيرة العرب اإىل الإ�س��الم 

متارين مقتنعني بهذا الدين العظيم.

بعثته : 

هجرته :  نشره لإلسالم :

ب��داأ ر�س��ول اهلل بالدع��وة لدي��ن اهلل �س��رًا 
ثالث �س��نني، ث��م اأظه��ر الدع��وة وجهر بها  
ع�س��ر �س��نوات اأخرى لقى فيها ر�س��ول اهلل 
و�سحابته اأ�سد اأنواع ال�سطهاد والظلم من 
قبيلته قري�ص، فعر�ص الإ�سالم على القبائل 
الت��ي ت��رد اإىل ال��ج فقبل بها اأه��ل املدينة 

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

بداية دعوته :  34

5
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< يج��ب عل��ى امل�س��لم ت�سدي��ق ما ثبت من �س��نة الر�س��ول �سل��ى اهلل عليه 
و�سلم.

معنى شهادة أن محمداً رسول اهلل:
ت�سديق اأخباره وامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، واأن نعبد اهلل وفق ما �سرعه لنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

وعلمنا اإياه. 

مالذي ي�ضمله اإمياين باأن حممدًا ر�ضول اهلل؟

ت�سدي��ق االأخب��ار الت��ي اأخ��ر به��ا �سل��ى اهلل علي��ه 
و�سلم يف جميع املجاالت 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.

امتث��ال اأوامره ونواهيه �سلى اهلل 1
عليه و�سلم وت�سمل:

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

.)80 )الن�ساء:  اأََطاَع اهلل}  َفَقْد 

• 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  لكمة  هو 

كانت قد تخفى علينا اأحيانًا.

ونواهي���ه  اأوام���ره  امتث��ال  اأن  يقينن�ا   •
الدنيا  يف  وال�سعادة  باخلري  علينا  تعود 
والآخرة، كما قال تعاىل: {َواأَِطيُعوا اهلَل 

�ُسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمون} )اآل عمران: 132(.  َوالرَّ

�سلى  النبي  اأمر  خالف  من  اأن  اإمياننا   •
للعذاب  م�ستحق  فهو  و�سلم  عليه  اهلل 
الأليم، كما قال تعاىل: {َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن 
اأَْو  ِفْتَنٌة  يَبُهْم  ُت�سِ اأَْن  اأَْمِرِه  َعْن  ُيَخاِلُفوَن 

يَبُهْم َعَذاٌب اأَِليم} )النور: 63(.  ُي�سِ

2
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الب��ت��داع  حت��رمي  على  ي��وؤك��د  ح��ني  وال�سرع 
فذلك  ال��ع��ب��ادات  يف  وال��ت��غ��ي��ري  وال���زي���ادة 
والتبديل،  التحريف  م��ن  ال��دي��ن  ليحفظ 
لأه����واء  حم����اًل  ي��ك��ون  اأن  م���ن  وي�����س��ون��ه 
العقل  تركيز  يوجه  كما  و�سهواتهم،  النا�ص 
والكت�ساف  والبتكار  الإبداع  نحو  الب�سري 
جميع  يف  امل�ساهد  الكون  ه��ذا  اأ���س��رار  يف 
جمالت الياة مبا يخدم الب�سرية، ويطور 

حا�سرها وم�ستقبلها. 

اأن ال نعبد اهلل اإال وفق ما �سرعه لنا �سلى 
اهلل علي��ه و�س��لم، ويت�سمن ذل��ك عدداً من 

االأمور التي يجب التاأكيد عليها:

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سنة  به:  القتداء   •
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 
ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم  بُّوَن اهلَل َفاتَّ ُكْنُتْم حُتِ

ُذُنوَبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيم} )اآل عمران: 31(.

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

�سلى اهلل عليه و�سلم.

اأحكام  ومكان:  زمان  لكل  �ضالح  اهلل  �ضرع   •
الدين وال�سرائع التي جاءت يف كتاب اهلل و�سنة 
لكل  �سالة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

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

اإخال�ص  العبادات  لقبول  يلزم  ال�ضنة:  موافقة   •
النية هلل تعاىل واأن تكون العبادة على وفق ما �سرعه 
لنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كما ق���ال تعاىل: 
ا  اِلً �سَ َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ ِلَقاَء  َيْرُجو  َكاَن  {َفَمْن 
ومعنى   .)110 )الكهف:  اأََحًدا}  ِه  َربِّ ِبِعَباَدِة  ُي�ْسِرْك  َوَل 
)�سالًا(: اأي �سوابًا موافقًا ل�سنة النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

• حترمي البتداع يف الدين: من اأحدث عماًل 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سنة  من  لي�ست  وعبادة 
يحدث  من  مثل  بها،  اهلل  يتعبد  اأن  ويريد  و�سلم 
مالف  فهو  ال�سرعية؛  الطريقة  بغري  �سالة 
كما  عليه،  مردود  وعمله  العمل  بذلك  اآثم  لأمره 
ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن اأَْمِرِه اأَْن  قال تعاىل: {َفْلَيْحَذِر الَّ
يَبُهْم َعَذاٌب اأَِليم} )النور: 63(،  اأَْو ُي�سِ يَبُهْم ِفْتَنٌة  ُت�سِ
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "من اأحدث يف اأمرنا 

هذا ما لي�ص منه فهو رد" )البخاري 2550، م�سلم 1718(.



ك
إيمانـــــــ

38

< 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: 

الإميان 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�ص  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�ص كل اإن�سان، واإن حاول 

بع�ص النا�ص 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�ضح مــن اأن تذكــر وحت�ضر، 
ومن ذلك:

بد  ل  الادث  اأن  �سخ�ص  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 ملوقة من 
غري خالٍق َخلقها، كما ميتنع اأن تخلق نف�سها؛ لأن 

ال�سيء ل يخلق نف�سه. 
اِلُقون}  كم��ا قال تع��اىل: {اأَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ �َس��ْيٍء اأَْم ُهُم اخْلَ

)الطور: 35(.

1

ومعن��ى الآي��ة: اأنه��م مل ُيخلق��وا من غري خال��ق، ول هم 
الذين خلقوا اأنف�سهم، فيتعّين اأن يكون خالقهم هو اهلل 

تبارك وتعاىل. 

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

اهلِل الَِّذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َسْيء} )النمل: 88(.

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

يتجاوزه.
ْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر  ْم���ُص َيْنَبِغي َلَه��ا اأَ  يق��ول تعاىل: {َل ال�سَّ
َهاِر َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َي�ْسَبُحون} )ي�ص: 40(. َوَل اللَّْيُل �َساِبُق النَّ

الإن�س��ان نف�سه اأحد اأعظم الأدلة على وجود اهلل ملن 
تاأم��ل وتفك��ر واأب�سر ملا وهبه اهلل له من نعمة العقل 
ودق��ة الوا���ص وانتظ��ام اخلل��ق وتكامل��ه، كما قال 
تعاىل: { َويِف اْلأَْر�ِص اآََياٌت ِلْلُموِقِننَي • َويِف اأَْنُف�ِسُكْم 

ُروَن})الذاريات: 21-20(. اأََفال ُتْب�سِ
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الإميان بربوبية اهلل تعاىل: 

معنى اإليمان بربوبية اهلل تعالى: 

2

اأن اهلل وحده اخلالق لكل ما يف الكون وال خالق 
�س��واه، كم��ا ق��ال تع��اىل: {اهلُل َخاِلُق ُكلِّ �َس��ْيء} 

)الزمر: 62(.

�سف��ة  م��ن  حتوي��ل  فه��و  االإن�س��ان  �سن��ع  اأم��ا 
ذل��ك،  ونح��و  وتركي��ب،  جتمي��ع  اأو  الأخ��رى، 
ولي���س خلق��اً حقيقي��اً، وال اإيج��اداً م��ن الع��دم، 

وال اإحياء بعد موت.

 واأن��ه الرّزاق جلميع املخلوقات وال رازق �س��واه، 
��ٍة يِف ااْلأَْر�ِس اإِالَّ  كم��ا ق��ال تع��اىل: {َوَما ِم��ْن َدابَّ

َعلَى اهلِل ِرْزُقَها} )هود: 6(.

واأنه املالك لكل �سيء، وال مالك على احلقيقة 
مَواِت  ِ ُمْلُك ال�سَّ �سواه، حيث قال �سبحانه: {هلِلَّ

َوااْلأَْر�ِس َوَما ِفيِهن} )املائدة: 120(.

 واأن��ه املدب��ر ل��كل �س��يء وال مدبِّ��ر اإال اهلل، كم��ا 
اإِىَل  ��َماِء  ال�سَّ ِم��َن  ااْلأَْم��َر  ��ُر  ق��ال تع��اىل: {ُيَدبِّ

ااْلأَْر�س} )ال�سجدة: 5(.
اأم��ا تدبري االإن�س��ان ل�س��ئونه وحياته وترتيبها 
فمقي��د قا�س��ر عل��ى م��ا حت��ت ي��ده وم��ا ميلكه 
وق��د  التدب��ري  ذل��ك  يثم��ر  وق��د  وي�س��تطيعه، 
يخف��ق، لك��ن تدب��ري اخلال��ق �س��بحانه وتع��اىل 
�س��امل ال يخ��رج من��ه �س��يء، وناف��ذ ال يح��ول 
دونه �س��يء وال يعار�سه �س��يء، كما قال تعاىل: 
ْلُق َوااْلأَْمُر َتَباَرَك اهلُل َربُّ اْلَعامَلنِي}  {اأَاَل َلُه اخْلَ

)االأعراف: 54(.

ٍة يِف اْلأَْر�ِص اإِلَّ  {َوَما ِمْن َدابَّ
َعَلى 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�ص له يف ذلك �سريك.

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

م�ضــركو العــرب علــى عهــد ر�ضــول 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 
وحده يف الإ�سالم، كما قال تعاىل: {َوَلِئْن �َساأَْلَتُهْم َمْن 

َماَواِت َواْلأَْر�َص َلَيُقوُلنَّ اهلل} )لقمان: 25(. َخَلَق ال�سَّ
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: 
َعِظيم}  َلُظْلٌم  ْرَك  ال�سِّ اإِنَّ  ِباهلِل  ُت�ْسِرْك  َل  ُبَنيَّ  {َيا 

)لقمان: 13(.

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

خلقك" )البخاري 4207، م�سلم 86(.

الإميان 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 الياة 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 القيقة كله 

بيد اهلل يخلق ما ي�ساء ويختار.



ك
ـــــ

انــ
يم

إ

41

توحيد اهلل وعبادته هو حقيقة معنى ل اإله اإل اهلل.  >

الإميان باألوهيَّة اهلل تعاىل 

معنى اإليمان بألوهيَّة اهلل 
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 
اإَِلٌه  {َواإَِلُهُكْم  �سبحانه:  قال  كما  تعاىل،  اإل اهلل  بحق 

ِحيُم} )البقرة: 163(. ْحَمُن الرَّ َواِحٌد َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو الرَّ

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

اأهميه الإميان باألوهيَّة اهلل تعاىل:3

تظهر اأهمية الإميان باألوهية اهلل تعاىل يف جوانب 
عديدة: 

اأن��ه الغاية من خل��ق اجلن والإن���ص، فما خلقوا 
اإل لعبادة اهلل وحده ل �س��ريك له، حيث قال �سبحانه: 

نَّ َواْلإِْن�َص اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن} )الذاريات: 56(.  {َوَما َخَلْقُت اجْلِ

اأنه املق�سود من اإر�س��ال الر�سل عليهم ال�سالم 
واإن��زال الكتب ال�س��ماوية، فاملق�سد م��ن ذلك الإقرار 
ب��اأن اهلل ه��و املعبود ال��ق، والكفر مبا يعب��د من دون 
ٍة َر�ُسوًل  اهلل، كما قال �سبحانه: {َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ اأُمَّ

اُغوت} )النحل: 36(. اأَِن اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتِنُبوا الطَّ

اأنه اأول واجب على الإن�سان، كما جاء يف و�سية 
النب��ي �سلى اهلل عليه و�س��لم ملعاذ ب��ن جبل ر�سي اهلل 
عن��ه ملا اأر�س��له اإىل اليم��ن قائاًل له: "اإن��ك تاأتي قوما 
من اأهل الكتاب فليكن اأول ما تدعوهم اإليه �سهادة اأن 

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

اأن الإمي��ان 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 الإمي��ان بالألوهي��ة ه��و النتيج��ة املنطقي��ة 
لالإميان باأن اهلل هو اخلالق املالك املت�سرف.

1

2

3

4

5
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< ما معنى العبادة؟

<  جمي��ع الأعم��ال م��ع الني��ة ال�سال��ة تعت��رب عب��ادات يثاب 
عليها الإن�سان

العبادة هي: ا�سم ي�سمل كل ما يحبه اهلل وير�ساه 
من الأقوال والأعمال التي اأمر بها وندب النا�ص اإليها، 
والزكاة  الظاهرة كال�سالة  الأعمال  �سواء كانت من 
ور�سوله  اهلل  حمبة  مثل  الباطنة  الأعمال  اأو  والج، 
�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  يف  العبادة  فلي�ست  تعاىل،  اهلل  اإىل  التقرب 
وال�سيام  كال�سالة  املعروفة  ال�سعائر  على  قا�سرة 
ونحوهما، بل جميع الأعمال النافعة مع النية ال�سالة 
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�ص امل�سلم 
اهلل  طاعة  على  ليتقوى  ياأكل  فهو  هلل،  كلها  حياته 
نف�سه  ليعف  وينكح  عبادة،  الق�سد  بهذا  اأكله  فيكون 
عن الرام 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 الياة واأعمالها و�سئونها النافعة مادام 

ذلك كله مقرتنًا بالنية ال�سالة والق�سد ال�سن. 

العبادة هي الحكمة من الخلق:
نَّ َواْلإِْن�َص اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن •  قال تعاىل: {َوَما َخَلْقُت اجْلِ
ْن ُيْطِعُموِن • اإِنَّ اهلَل  َما اأُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما اأُِريُد اأَ

ِة امْلَِتنُي} )الذاريات: 58-56(. اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ُهَو الرَّ

فاأخرب �سبحانه اأن الكمة من خلق اجلن والإن�ص 
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�ص يف ملذات 
الدنيا بدون تذكر للحكمة الربانية من وجوده؛ حتول 
الكوكب،  هذا  بقية ملوقات  له عن  مزية  ل  ملخلوق 
حتا�سب  لن  كانت  واإن  اأي�سًا  وتلهو  تاأكل  فاليوانات 
يف الآخرة بخالف الإن�سان، وقد قال تعاىل: {َوالَِّذيَن 
اُر َمْثًوى  ْنَعاُم َوالنَّ ُعوَن َوَياأُْكُلوَن َكَما َتاأُْكُل اْلأَ َكَفُروا َيَتَمتَّ
اأفعالها  يف  اليوانات  �سابهوا  فقد   .)12 )حممد:  َلُهْم} 
ذلك  على  جزاءهم  �سيلقون  اأنهم  اإل  واأهدافها، 
تلك  بخالف  بها  ويدركون  يفهمون  عقوًل  لهم  لأن 

اليوانات التي ل تعقل.
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ي�س��رتط ل�سحة العبادة الإخال�ص هلل تعاىل واملتابعه لر�سوله   >
�سلى اهلل عليه و�سلم.

أركـان العبادة:
ركنني  على  قائمة  بها  اهلل  اأمر  التي  العبادة  اإن 

مهمني:
الأول: كمال الذل واخلوف. 

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

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

وحده. 

شروط العبادة:
ي�ضرتط ل�ضحة العبادة وقبولها �ضرطان:

  

اإخال�ص العبادة هلل 
وحده ل �سريك له.

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

12

َوُهَو   ِ هلِلَّ َوْجَهُه  اأَ�ْسَلَم  َمْن  {َبَلى  تعاىل:  قال  كما    
ِه َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم  �ِسٌن َفَلُه اأَْجُرُه ِعْنَد َربِّ حُمْ

َيْحَزُنون} )البقرة: 112(.

التوحيد  حقق  اأي:  هلِل}  َوْجَهُه  {اأَ�ْسَلَم  ومعنى 
فاأخل�ص عبادته هلل. 

وما  اهلل  ل�سرع  ُمتَّبع  اأي:  �ِسن}،  حُمْ {َوُهَو  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�ص 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

• ال�سرك يناق�ص الإميان باألوهيَّة اهلل وحده، فاإذا كان 
الإميان باألوهية اهلل تعاىل وحده واإفراد اهلل بالعبادة 
اأهم الواجبات واأعظمها، فاإن ال�سرك اأكرب املعا�سي 
عند اهلل تعاىل، فهو الذنب الوحيد الذي ل يغفره 
اهلل، اإل بالتوبة، كما قال تعاىل: {اإِنَّ اهلَل َل َيْغِفُر اأَْن 

ُي�ْسَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَْن َي�َساء} )الن�ساء: 48(.

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

خلقك" )البخاري 4207، م�سلم 86(.

قال  كما  ويبطلها،  الطاعات  يف�سد  وال�سرك   •
َكاُنوا  َما  َعْنُهْم  ِبَط  َلَ اأَ�ْسَرُكوا  {َوَلْو  �سبحانه: 

َيْعَمُلون} )الأنعام: 88(.

جهنم،  نار  يف  اخللود  ل�ساحبه  ال�سرك  ويوجب 
َم اهلُل  ُه َمْن ُي�ْسِرْك ِباهلِل َفَقْد َحرَّ حيث قال تعاىل: {اإِنَّ

ار})املائدة: 72(. َة َوَماأَْواُه النَّ نَّ َعَلْيِه اجْلَ

والشرك نوعان أكبر وأصغر: 
ال�ضــرك الأكرب: وهو اأن ي�س��رف العبد 
ف��كل  تع��اىل،  اهلل  لغ��ري  العب��ادات  اإح��دى 
ق��ول اأو عمل يحبه اهلل تع��اىل، ف�سرفه هلل 
توحيد واإميان، و�سرفه لغريه �سرك وكفر. 

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

ي�سجد لغري اهلل. 
قال تعاىل: {َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم} )غافر: 60(. 
ُموؤِْمِنني}  ُكْنُتْم  اإِْن  ُلوا  َفَتَوكَّ اهلِل  {َوَعَلى  تعاىل:  وقال 

)املائدة: 23(. 

وقال تعاىل: {َفا�ْسُجُدوا هلِلِ َواْعُبُدوا})النجم: 62(.
فمن �سرفها لغري اهلل كان م�سركا كافرا. 

1

عمل  اأو  قول  كل  هو  الأ�ضغر:  ال�ضرك 
وطريقا  الأكرب،  ال�سرك  اإىل  و�سيلة  يكون 

للوقوع فيه. 

ال�سالة  يف  يطيل  اأن  مثل  الرياء،  ي�سري  ومثاله: 
اأحيانا لرياه النا�ص، اأو يرفع �سوته بالقراءة اأو الذكر 
اأحيانا لي�سمعه النا�ص 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�ص  اإل  التعبد  باأ�سل  ياأتي  ل  كان  اإن  اأما 
ذلك ما �سلى ول �سام فهذا هو عمل املنافقني، وهو 

�سرك اأكرب مرج 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 الي الا�سر ما يقدر عليه كاإعانته اأو 
له  اهلل  يدعو  اأن  منه  يطلب  اأن  اأو  الغرق  من  اإنقاذه 

فهذا جائز.

2
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الطل��ب م��ن ال��ي الا�س��ر م��ا يق��در علي��ه ن��وع م��ن   >
عالقات النا�ص وتعامالتهم اليومية اجلائزة.

هل ال�سوؤال والطلب من جماد اأو ميت؟

اإن الطلب من احلي ما ال يقدر عليه وال ميلكه كاأن يطلب العقيم من احلي اأن يرزقه الذرية ال�ساحلة فهذا 
�سرك اأكر يخالف االإ�سالم الأنه دعاء لغري اهلل.

الدعاء والطلب من حي ي�سمع كالمك وطلبك.
فهل هو قادر على اإجابتك وتلبية �سوؤالك كاأن تطلب 
منه اأن يعينك وي�ساعدك فيما ميلكه ويقدر عليه ؟

هذا �سرك يخالف االإ�سالم 
واالإميان الأن امليت واجلماد ال 

يقدر على �سماع الطلب وال على 
اإجابته والدعاء عبادة و�سرفها 
لغري اهلل �سرك وقد كان �سرك 

العرب عند البعثة دعاء اجلمادات 
واالأموات.

هذا طلب �سائغ ال باأ�س به وهو جزء 
من تعامالت النا�س وعالقاتهم 

اليومية.

نعم

نعم

ل

ل
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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�ص 
)ال�سورى: 11(.  ري}  اْلَب�سِ ِميُع  ال�سَّ َوُهَو  �َسْيٌء  َكِمْثِلِه  {َلْي�َص 
اأحد من ملوقاته يف  منّزه عن مماثلة  تعاىل  فاهلل 

جميع اأ�سمائه و�سفاته.

من أسماء اهلل تعالى:
ِحيم} )الفاحتة: 3(. ْحَمِن الرَّ قال اهلل تعاىل: {الرَّ

ري} )ال�سورى: 11(. ِميُع اْلَب�سِ وقال تعاىل: {َوُهَو ال�سَّ
ِكيم} )لقمان: 9(. وقال تعاىل: {َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَ

��يُّ اْلَقيُّوم} )البقرة:  وق��ال تع��اىل: {اهلُل َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو اْلَ
.)255

ْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعامَلِني} )الفاحتة: 2(. وقال تعاىل: {اْلَ

التع��ّرف عل��ى اهلل تع��اىل، فمن اآمن باأ�س��ماء اهلل و�سفاته ازداد معرف��ة باهلل تعاىل، فيزداد اإميانه 
ب��اهلل يقين��ا، ويق��وى توحيده هلل تعاىل، وحق ملن عرف اأ�س��ماء اهلل و�سفات��ه اأن ميتلئ قلبه تعظيما 

وحمبة وخ�سوعًا له �سبحانه وتعاىل.

َمُنوا  ِذيَن اآَ الثناء على اهلل باأ�س��مائه احل�س��نى، وهذا من اأف�سل اأنواع الذكر، قال تعاىل: {َيا اأَيَُّها الَّ
اْذُكُروا اهلَل ِذْكًرا َكِثرًيا} )الأحزاب: 41(.

�ْس��َنى َفاْدُعوُه ِبَها}  �س��وؤال اهلل ودع��اوؤه باأ�س��مائه و�سفات��ه، كم��ا قال �س��بحانه: {َوهلِلِ اْلأَ�ْس��َماُء اْلُ
)الأعراف: 180(، ومثال ذلك اأن يقول: يا رزاق ارزقني، ويا تواب تب علي، ويارحيم ارحمني.

1

2

3

ثمرات الإميان باأ�ضماء اهلل و�ضفاته:
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اأعلى درجات الإميان:

الإميان درجات، وينق�ص 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، 
و�سلم بقوله: "اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل 

تكن تراه فاإنه يراك" )البخاري 50، م�سلم 8(.

وجدك  وقع����ودك،  قيام���ك  يف  فتتذك����ر 
عليك،  اأن اهلل مطلع  كلها؛  وحالتك  وهزلك، 
يراك،  اأنه  تعلم  واأنت  تع�سه  اإليك، فال  ناظر 
ول جتعل اخلوف والياأ�ص 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 ع��ن املوؤمن��ني جمي��ع املكاره، 
وينجيه��م م��ن ال�س��دائد، ويحفظه��م م��ن 
مكاي��د الأع��داء، كما قال تع��اىل: {اإِنَّ اهلَل 

ِذيَن اآََمُنوا} )الج: 38(. ُيَداِفُع َعِن الَّ

اأن االإميان �سبب احلياة الطيبة وال�سعادة 
ا  اِلً وال�س��رور، قال تع��اىل: {َمْن َعِم��َل �سَ
ُه َحَياًة  ِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ ْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤْ ِم��ْن َذَكٍر اأَ

َبة} )النحل: 97(. َطيِّ

اأن االإميان يطّهر النفو�س من اخلرافات، 
فم��ن اآمن باهلل تعاىل حقا فاإن��ه يعلِّق اأمره 
ب��اهلل تع��اىل وح��ده، فه��و رب العاملني، وهو 
الإل��ه ال��ق ل اإل��ه غ��ريه، ف��ال يخ��اف من 
مل��وق، ول يعّل��ق قلب��ه باأح��د من النا���ص، 

ومن ثم يتحرر من اخلرافات والأوهام. 

عل��ى  احل�س��ول  الإمي��ان:  اآث��ار  واأعظ��م 
مر�س��اة اهلل تع��اىل، ودخ��ول اجلنة، والفوز 

بالنعيم املقيم، والرحمة الكاملة. 

1

2

3

4

ثمرات الإميان باهلل تعاىل: 
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معنى اإليمان بالمالئكة: 
الت�سديق اجلازم بوجود املالئكة، واأنهم عامل غيبي غري عامل الإن�ص وعامل اجلن، وهم كرام اأتقياء، يعبدون 

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

كما قال تعاىل: {َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن • َل َي�ْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِباأَْمِرِه َيْعَمُلون} )الأنبياء: 27-26(.

ِه َوامْلُوؤِْمُنوَن ُكلٌّ اآََمَن ِباهلِل  ا اأُْنِزَل اإَِلْيِه ِمْن َربِّ �ُسوُل مِبَ والإميان بهم اأحد اأركان الإميان ال�ستة، قال تعاىل: {اآََمَن الرَّ
َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُر�ُسِله} )البقرة: 285(.

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

ماذا يت�ضمن الإميان باملالئكة؟ 
الإميــان بوجودهــم: فنوؤم��ن اأنه��م ملوق��ات هلل تعاىل، موج��ودة عل��ى القيقة، خلقه��م من نور، 

وجبلهم على عبادته وطاعته. 

الإميان مبن علمنا ا�ضمه منهم كجربيل عليه ال�سالم، ومن مل نعلم ا�سمه نوؤمن بهم اإجمال. 
الإميان مبا علمناه من �ضفاتهم ومن ذلك:

1

2
3

< اإليمان بالمالئكة

اأنهم عامل غيبي، ملوقون عابدون هلل تعاىل، فلي�ص لهم من �سفات الربوبية والألوهية �سيء، بل هم عباد   •
وَن اهلَل َما اأََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَْمُرون}  اهلل منقادون متاما لطاعة اهلل، كما قال �سبحانه عنهم: {َل َيْع�سُ

)التحرمي: 6(.

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

اأن لهم اأجنحة، فقد اأخرب اهلل تعاىل اأنه جعل للمالئكة اأجنحة يتفاوتون يف اأعدادها، فقال �سبحانه:   • 
يِف  َيِزيُد  َوُرَباَع  َوُثاَلَث  َمْثَنى  اأَْجِنَحٍة  اأُوِل  ُر�ُساًل  امْلَاَلِئَكِة  َجاِعِل  َواْلأَْر�ِص  َماَواِت  ال�سَّ َفاِطِر  هلِلِ  ْمُد  {اْلَ

ْلِق َما َي�َساُء اإِنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِدير} )فاطر: 1(.  اخْلَ
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الإميان مبا علمنا من اأعمالهم التي يقومون بها باأمر اهلل تعاىل ومن ذلك: 4

ثمرات الإميان باملالئكة: 
العل��م بعظم��ة اهلل وقوت��ه وكم��ال قدرت��ه، فاإن عظمة املخل��وق من عظمة اخلال��ق، فيزيد املوؤمن 

تقديرًا هلل وتعظيمًا له، حيث يخلق اهلل تعاىل من النور مالئكة ذوي اأجنحة. 

اال�ستقامة 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�سر على طاعة اهلل، وال�س��عور بالأن���ص والطماأنينة، عندما يوقن املوؤمن اأن معه يف هذا الكون 
الف�سيح اأُلوفا من املالئكة تقوم بطاعة اهلل على اأح�سن حال واأكمل �ساأن. 

�سكر اهلل تعاىل على عنايته ببني اآدم، حيث جعل من املالئكة من يقوم بحفظهم وحمايتهم. 

1

2

4

3

اأخرب �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ال�سماء ثقلت مبن فيها، فما فيها مو�سع �سرب اإل وملك قائم اأو راكع اأو �ساجد.  >

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

 • املوكل بقب�ص 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 الق 

والنور والهدى للنا�ص يف الدارين. 

قال  كما  الإميان،  اأركان  اأحد  بالكتب  والإمي��ان 
َوَر�ُسوِلِه  ِباهلِل  اآَِمُنوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  �سبحانه: 
ِمْن  اأَْنَزَل  الَِّذي  َواْلِكَتاِب  َر�ُسوِلِه  َعَلى  َل  َنزَّ الَِّذي  َواْلِكَتاِب 

َقْبل} )الن�ساء: 136(.

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. 

< اإليمان بالكتب

ما الذي يت�ضمنه الإميان 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 
اأنزلت على مو�سى عليه ال�سالم،  التي 
والإجنيل الذي اأنزل على عي�سى عليه 

ال�سالم. 
ت�سديق ما �سح من اأخبارها. 

1
2

3

4

به وبر�سوله وبالكتاب الذي  فاأمر اهلل بالإميان 
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�سلم 8(.

تتم كتابة امل�سحف ال�سريف وفق اأدق �سوابط الإتقان.  >
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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. 

ًقا  دِّ قِّ ُم�سَ قال اهلل تعاىل: {َواأَْنَزْلَنا اإَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَ
مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيه} )املائدة: 48(.

اأي  اْلِكَتاب}:  ِمَن  َيَدْيِه  َبنْيَ  مِلَا  ًقا  دِّ {ُم�سَ ومعنى: 
العتقادات  من  ال�سابقة  الكتب  يف  جاء  ما  يوافق 
نًا  مَتِ ُموؤْ اأي  َعَلْيه}:  {َوُمَهْيِمًنا  ومعن��ى  والأخب���ار، 

و�ساِهدًا على ما قبله من الكتب. 

1

ما واجبنا نحو القراآن الكرمي؟ 

يجب علينا حمبة القراآن، وتعظيم قدره واحرتامه، اإذ هو كالم   •
اخلالق عز وجل، فهو اأ�سدق الكالم واأف�سله. 

فنتفكر  و�سوره،  اآياته  تدّبر  مع  وقراءته،  تالوته  علينا  يجب   •
حياتنا  عليه  ونعر�ص  وق�س�سه،  واأخباره  القراآن  مواعظ  يف 

لن�ستبني الق من الباطل. 
اأحكامه، والمتثال لأوامره  اتباع  ويجب علينا   •

واآدابه وجعلها منهاج حياتنا. 
ُخُلق  عن  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  �سئلت  وملا 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قالت: »كان خلقه القراآن« 
)اأحمد 24601، م�سلم 746(. 

حياته  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأن  الديث:  ومعنى 
واأعماله هو التطبيق العملي لأحكام القراآن و�سرائعه، فقد حقق 

وهو  القراآن،  لهدي  التباع  كمال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
القدوة ال�سنة لكل واحد منا، كما قال �سبحانه: 

{َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل اهلِل اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة 
مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهلَل َواْلَيْوَم اْلآَِخَر َوَذَكَر اهلَل 

َكِثرًيا} )الأحزاب: 21(.

لغاتهم  ب�ستى  النا�ص  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 
اْلُقْراآَُن  َهَذا  اإَِلَّ  {َواأُوِحَي  تعاىل:  قال  حمدد، 

ِلأُْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ} )الأنعام: 19(.

الكرمي،  القراآن  بحفظ  تكّفل  قد  تعاىل  اهلل  اأن 
اأبدًا  اإليه  التحريف، ول متتد  يد  اإليه  فلم متتد 
ا  َواإِنَّ ْكَر  الذِّ ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ا  {اإِنَّ �سبحانه:  قال  كما 
اِفُظوَن} )الجر: 9( ولذلك فاإن جميع اأخباره  َلُه َلَ

�سحيحة واجبة الت�سديق. 

2

3

وللقراآن الكرمي مزايا كثرية وخ�سائ�س متعددة ينفرد بها عن الكتب ال�سماوية ال�سابقة، منها: 
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يعتقد امل�سلم اأن التوراة والإجنيل اأنزل من عند اهلل ولكن �سابهما الكثري من التحريف والتبديل ول ن�سدق منها اإل ما وافق القراآن وال�سنة.  >

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�ص 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.

وبّدلوا،  اليهود حرفوا  ال�سالم، لأن  اأنزلت على مو�سى عليه  التي  التوراة  لي�ست هي  الآن  فالتوراة املوجودة 
ِعه} )الن�ساء:46(. ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَوا�سِ ِذيَن َهاُدوا ُيَحرِّ وتالعبوا بكثري من اأحكامها، قال تعاىل: {ِمَن الَّ

وكذلك الإجنيل املوجود الآن لي�ص هو الإجنيل الذي اأنزل على عي�سى عليه ال�سالم، فقد حرف الن�سارى 
الإجنيل، وبّدلوا كثريًا من اأحكامه، قال تعاىل عن الن�سارى: {َواإِنَّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن اأَْل�ِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِب ِلَتْح�َسُبوُه 
َوُهْم  اْلَكِذَب  اهلِل  َعَلى  َوَيُقوُلوَن  اهلِل  ِعْنِد  ِمْن  ُهَو  َوَما  اهلِل  ِعْنِد  ِمْن  ُهَو  َوَيُقوُلوَن  اْلِكَتاِب  ِمَن  ُهَو  َوَما  اْلِكَتاِب  ِمَن 

َيْعَلُمون} )اآل عمران:78(. 

اَء اإِىَل  ُروْا ِبِه َفاأَْغَرْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�سَ ا ُذكِّ َّ ا ممِّ اَرى اأََخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَن�ُسوْا َحظًّ ا َن�سَ ِذيَن َقاُلوْا اإِنَّ {َوِمَن الَّ
َنُعون} )املائدة: 14(. ا َكاُنوْا َي�سْ ُئُهُم اهلُل مِبَ َيْوِم اْلِقَياَمِة َو�َسْوَف ُيَنبِّ
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ولهذا جند اأن ما ي�سمى الكتاب املقد�ص يف اأيدي اأهل الكتاب اليوم واملحتوي على التوراة 
والإجنيل ي�ستمل على كثري من العقائد الفا�سدة، والأخبار الباطلة، والكايات الكاذبة، وال 
ق من اأخبار هذه الكتب اإال ما �سّدق�ه الق����راآن الكرمي، اأو ال�سنة ال�سحيح����ة، ونك����ذب  ن�سدِّ

ما كّذبه القراآن وال�سن����ة، ون�سكت ع���ن الباق���ي فال ن�سدق����ه 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 الإميان بالكتب: 

العل��م بعناية اهلل تع��اىل بعباده، 
وكمال رحمته، حيث اأر�س��ل لكل 
ق��وم كتاب��ا يهديهم ب��ه، ويحقق 
لهم ال�سعادة يف الدنيا والآخرة. 

يف  تع��اىل  اهلل  بحكم��ة  العل��م 
ق��وم  ل��كل  �َس��َرع  حي��ث  �س��رعه، 
ويالئ��م  اأحواله��م  ينا�س��ب  م��ا 
اهلل  ق��ال  كم��ا  اأ�س��خا�سهم، 
تعاىل: {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم �ِسْرَعًة 

َوِمْنَهاًجا} )املائدة: 48(.

�س��كر نعم��ة اهلل يف اإن��زال تل��ك 
الكت��ب، فهذه الكت��ب نور وهدى 
ث��م  وم��ن  والآخ��رة،  الدني��ا  يف 
فيتعنّي �سكر اهلل على هذه النعم 

العظيمة.

1

2

3
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حاجة الناس إلى الرسالة:
ال�سرائع  لهم  تبني  ربانية  ر�سالة  من  للنا�ص  بد  ل 
ونوره  العامل  روح  والر�سالة  ال�سواب،  اإىل  وتهديهم 
والياة  الروح  عدم  اإذا  للعامل  �سالح  فاأّي  وحياته، 

والنور؟ 

اإذا عدمت  والروح  ر�سالته روحًا،  ولهذا �سمى اهلل 
فقدت الياة، قال اهلل تعاىل: {َوَكَذِلَك اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك 
اْلإِمَياُن  َوَل  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري  ُكْنَت  َما  اأَْمِرَنا  ِمْن  ُروًحا 
ِعَباِدَنا}  ِمْن  َن�َساُء  َمْن  ِبِه  َنْهِدي  ُنوًرا  َجَعْلَناُه  َوَلِكْن 

)ال�سورى: 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 
لها  وال�سقاء بقدر مالفته  والهم  ناله من ال�سطراب  الر�سالة  اأعر�ص عن  اإل من طريقهم، ومن  الدقة  وجه 

واإعرا�سه عنها.

أحد أركان اإليمان:
ِه َوامْلُوؤِْمُنوَن ُكلٌّ اآََمَن ِباهلِل  َلْيِه ِمْن َربِّ ْنِزَل اإِ ا اأُ �ُسوُل مِبَ الإميان بالر�سل اأحد اأركان الإميان ال�ستة، قال �سبحانه: {اآََمَن الرَّ

ُق َبنْيَ اأََحٍد ِمْن ُر�ُسِله} )البقرة: 285(. َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُر�ُسِلِه َل ُنَفرِّ

فدّلت الآية على وجوب الإميان بجميع الر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم دون تفريق، فال نوؤمن ببع�ص الر�سل 
ونكفر ببع�ص 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�سلم 8(.

< اإليمان بالرسل

الر�سالة هي روح العامل ونور حياته.  >
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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 مهتدون، واأنهم بّلغوا جميع ما اأر�سلهم اهلل به، فلم يكتموا ومل يغرّيوا، 
لَّ اْلَباَلُغ امْلُِبني } )النحل: 35(. �ُسِل اإِ ومل يزيدوا فيه من عند اأنف�سهم حرفا ومل ينق�سوه، كما قال �سبحانه: {َفَهْل َعَلى الرُّ

ماذا يتضمن اإليمان بالرسل؟ 

االإميان باأن ر�س��التهم حّق من اهلل تعاىل، 
واأن الر�س��الت اتفق��ت دعوته��ا اإىل عب��ادة 
اهلل وح��ده ل �س��ريك له، كما قال �س��بحانه 
ٍة َر�ُس��وًل اأَِن اْعُبُدوا  مَّ {َوَلَق��ْد َبَعْثَن��ا يِف ُكلِّ اأُ

اُغوت} )النحل: 36(.  اهلَل َواْجَتِنُبوا الطَّ
   وق��د تختلف �س��رائع الأنبي��اء يف الفروع من الالل 
وال��رام مب��ا يتنا�س��ب مع تل��ك الأمم، كم��ا قال اهلل 
تعاىل: {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم �ِسْرَعًة َوِمْنَهاًجا} )املائدة: 48(.

واملر�س��لني،  االأنبي��اء  بجمي��ع  االإمي��ان 
فنوؤم��ن مبن �س��مى اهلل من الأنبي��اء، مثل: 
حمم��د واإبراهي��م ومو�س��ى وعي�س��ى ون��وح 
عليهم ال�سالة وال�س��الم، واأما من مل نعلم 
ا�س��مه منه��م فنوؤم��ن به اإجم��ال، ومن كفر 

بر�سالِة واحد منهم فقد كفر باجلميع. 

الر�س��ل  اأخب��ار  م��ن  �س��ح  م��ا  ت�سدي��ق 
ومعجزاته��م يف الق��راآن وال�س��نة، كق�س��ة 

فلق البحر ملو�سى عليه ال�سالم. 

العمل ب�سريعة الر�سول الذي اأر�سل اإلينا، 
وه��و اأف�سلهم وخامتهم: حمم��د �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

1

2

3
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من �ضفات الر�ضل:
اأنهم ب�س��ر، والفرق بينهم وب��ني غريهم اأن اهلل اخت�سهم 1

لَّ  بالوحي والر�س��الة، قال تعاىل: {َوَما اأَْر�َس��ْلَنا ِمْن َقْبِلَك اإِ
ِرَجاًل ُنوِحي اإَِلْيِهْم} )الأنبياء: 7(. 

فلي���ص له��م م��ن خ�سائ���ص الربوبي��ة والألوهي��ة �س��يء، 
ولكنهم ب�س��ر بلغوا الكمال يف اخِللقة الظاهرة، كما بلغوا 
ال��ذروة يف كم��ال الأخالق، كما اأنهم خري النا���ص ن�س��با، 
وله��م م��ن العق��ول الراجح��ة والل�س��ان املبني م��ا يجعلهم 

ة.  اأهاًل لتحمل تبعات الر�سالة والقيام باأعباء الُنبوَّ
واإمن��ا جع��ل اهلل الر�س��ل م��ن الب�س��ر ليك��ون قدوته��م من 
جن�س��هم، وحينئذ فاإن اتباع الر�س��ول والقتداء به هو يف 

مقدورهم ويف حدود طاقتهم. 

اخت�سه��م اهلل بالر�س��الة، ف��اهلل ع��ز وج��ل ق��د خ�سه��م 2
ا اأََنا  َ منَّ بالوحي دون بقية النا�ص، كما قال �سبحانه: {ُقْل اإِ
ا اإَِلُهُكْم اإَِلٌه َواِحد} )الكهف: 110(.  َ َب�َسٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى اإَِلَّ اأَمنَّ
فلي�س��ت النب��وة والر�س��الة مكت�س��بة بال�سف��اء الروح��ي 
ول ال��ذكاء واملنط��ق العقل��ي، واإمن��ا اختي��ار وا�سطف��اء 
رب��اين، فق��د اخت��ار اهلل الر�س��ل وا�سطفاه��م م��ن ب��ني 
�س��ائر النا���ص، كما قال تع��اىل: {اهلُل اأَْعَلُم َحْي��ُث َيْجَعُل 

ِر�َساَلَته} )الأنعام: 124(.

اأنه��م مع�سوم��ون فيما يبلِّغونه ع��ن اهلل، فهم ل يخطئون 3
يف التبلي��غ ع��ن اهلل، ول يخطئ��ون يف تنفيذ ما اأوحى اهلل 

به اإليهم. 

ال�س��دق، فالر�س��ل عليه��م ال�س��الم �سادق��ون يف اأقواله��م 4
َدَق  ْحَم��ُن َو�سَ واأعماله��م، ق��ال تع��اىل: {َه��َذا َم��ا َوَع��َد الرَّ

امْلُْر�َسُلون} )ي�ص: 52(.

مب�س��رين 5 تع��اىل  اهلل  دي��ن  اإىل  دع��وا  فق��د  ال�س��رب، 
ومنذري��ن، وق��د اأ�سابتهم �سن��وف الأذى واأنواع امل�س��اق، 
ف�سربوا وحتّملوا يف �س��بيل اإع��الء كلمة اهلل، قال تعاىل: 
�ُسل} )الأحقاف: 35(. رَبَ اأُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ رِبْ َكَما �سَ {َفا�سْ

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. 

اخل���ارقة  الأمور  باملعجـــــزات:  واملراد 
للع�����ادة الت�ي 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  قوَمُه  ال�سالم  عليه  عي�سى  اإخبار   •

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

و�سلم. 

عقيدة المسلم في عيسى 
عليه السالم:

اأن��ه واح��د م��ن اأعظ��م الر�س��ل واأجله��م �س��اأناً 
وه��م اأولو العزم من الر�س��ل وهم: حمم��د، واإبراهيم، 
ون��وح، ومو�س��ى، وعي�س��ى عليه�����م ال�سالة وال�س��الم. 
نَي  ِبيِّ وق������د ذكرهم اهلل يف قوله:    {َواإِْذ اأََخْذَنا ِمَن النَّ
ِميَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َواإِْبَراِهيَم َوُمو�َسى َوِعي�َسى اْبِن 

َمْرمَيَ َواأََخْذَنا ِمْنُهْم ِميَثاًقا َغِليًظا} )الأحزاب: 7(.

اأن عي�سى عليه ال�سالة وال�سالم ب�سر من بني 
اآدم، تف�سل اهلل عليه واأر�سله لبني اإ�سرائيل واأجرى 
عل��ى يدي��ه املعج��زات، ولي���ص ل��ه م��ن خ�سائ���ص 
الربوبي��ة والألوهي��ة �س��يء، كم��ا ق��ال اهلل تع��اىل: 
{اإِْن ُه��َو اإِلَّ َعْب��ٌد اأَْنَعْمَن��ا َعَلْيِه َوَجَعْلَن��اُه َمَثاًل ِلَبِني 

اإِ�ْسَراِئيل })الزخرف: 59(. 

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

ُكْم} )املائدة: 117(. ي َوَربَّ به {اأَِن اْعُبُدوا اهلَل َربِّ

ام��راأة  م��رمي  واأم��ه  م��رمي،  ب��ن  عي�س��ى  اأن��ه 
عفيف��ة  لربه��ا  عاب��دة  قانت��ة  �سديق��ة  �ساحل��ة 
حم�سنة عذراء، وقد حملت بعي�س��ى عليه ال�س��الم 
م��ن غري اأب بقدرة اهلل عز وج��ل، فخلقه مبعجزة 
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باقية، مثل ما خلق اآدم من غري اأب واأم، كما قال اهلل 
َدَم َخَلَقُه ِمْن  تعاىل: {اإِنَّ َمَثَل ِعي�َس��ى ِعْن��َد اهلِل َكَمَثِل اآَ

ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكون} )اآل عمران: 59(.

اأن��ه لي���س بين��ه وب��ني حمم��د �سل��ى اهلل علي��ه 
و�س��لم ر�س��وٌل، وق��د ب�س��ر بنبينا حممد علي��ه ال�سالة 
وال�س��الم كما ق��ال اهلل تع��اىل: {َواإِْذ َقاَل ِعي�َس��ى اْبُن 
ًقا  دِّ ينِّ َر�ُس��وُل اهلِل اإَِلْيُكْم ُم�سَ َم��ْرمَيَ َيا َبِني اإِ�ْس��َراِئيَل اإِ
ًرا ِبَر�ُسوٍل َياأِْتي ِمْن َبْعِدي  ْوَراِة َوُمَب�سِّ مِلَا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّ
َناِت َقاُلوا َهَذا �ِس��ْحٌر  ا َجاَءُه��ْم ِباْلَبيِّ ا�ْس��ُمُه اأَْحَم��ُد َفَلمَّ

ُمِبني} )ال�سف: 6(.

نوؤم��ن باملعج��زات الت��ي اأجراه��ا اهلل عل��ى يدي��ه، 
كعالج��ه لالأبر�ص والأعم��ى واإحيائه للموت��ى واإخباره 
مب��ا ياأكل النا���ص وما يدخ��رون يف بيوته��م، وكل ذلك 
ب��اإذن اهلل �س��بحانه وتعاىل، وقد جع��ل اهلل ذلك دللة 

�سريحة على �سدق نبوته ور�سالته.

ال يتم اإميان اأحد من النا�س حتى يوؤمن باأن عي�سى 
ٌه عماَّ و�سفه به اليهود  ٌء ومنزَّ عبد اهلل ور�سوله، واأنه مربَّ
 م��ن الأو�س��اف ال�س��يئة الباطلة الت��ي ب��راأه اهلل منها.

كم��ا اأنن��ا نترباأ من عقي��دة الن�سارى الذي��ن �سلُّوا يف 
فه��م حقيق��ة عي�س��ى ب��ن م��رمي، حي��ث اتخ��ذوه واأم��ه 
اإله��ني من دون اهلل، وقال بع�سهم: اإنه ابن اهلل، وقال 
بع�سه��م: اإن��ه ثال��ث ثالثة، تع��اىل اهلل عن ذل��ك علوًا 

كبريًا.

اإىل  اهلل  رفع��ه  ب��ل  ُي�سل��ب،  ومل  ُيقت��ل  مل  اأن��ه 
ال�س��ماء مل��ا اأراد اليه��ود قتل��ه، واألقى اهلل ال�س��به على 
غريه فقتلوه و�سلبوه وظنوه عي�س��ى عليه ال�س��الم، كما 
ا َقَتْلَنا امْلَ�ِسيَح ِعي�َسى اْبَن َمْرمَيَ  قال تعاىل: {َوَقْوِلِهْم اإِنَّ
َه َلُه��ْم َواإِنَّ  َلُبوُه َوَلِكْن �ُس��بِّ َر�ُس��وَل اهلِل َوَم��ا َقَتُل��وُه َوَما �سَ
ِذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي �َس��كٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم اإِلَّ  الَّ
نِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا • َبْل َرَفَعُه اهلُل اإَِلْيِه َوَكاَن اهلُل  َباَع الظَّ اتِّ
َعِزي��ًزا َحِكيًما • َواإِْن ِم��ْن اأَْهِل اْلِكَتاِب اإِلَّ َلُيوؤِْمَنَّ ِبِه َقْبَل 
َمْوِتِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم �َسِهيًدا} )الن�ساء: 159-157(. 
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اإىل  عنده  وتعاىل  �سبحانه  ورفعه  حفظه  فقد 
الأر�ص  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�ص  يف  ميوت  ثمَّ 
{ِمْنَها  تعاىل:  اهلل  لقول  اآدم،  بني  �سائ����ر  يخ����رج 
َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة اأُْخَرى} 

)طه: 55(.

يوؤمن امل�س��لم اأن عي�س��ى عليه ال�س��الم من اأعظم ر�سل اهلل   >
ولكنه لي�ص اإلهًا ومل يقتل ومل ي�سلب.
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الإميــان مبحمــد �ضلــى اهلل عليه و�ضــلم 
نبيًا ور�ضوًل:

• نوؤمن باأن حممدًا �سلى اهلل عليه و�سلم هو عبد اهلل 
خامت  وهو  والآخرين،  الأولني  �سّيد  واأنه  ور�سوله، 
واأدى  الر�سالة،  بّلغ  وقد  بعده،  نبي  فال  الأنبياء 
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، 
اأُ�ْسَوٌة  اهلِل  َر�ُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  {َلَقْد  تعاىل:  قال 
َح�َسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهلَل َواْلَيْوَم اْلآَِخَر َوَذَكَر اهلَل 

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

)البخاري 15، م�سلم 44(.

والإقتداء  �سنته  باتباع  تكون  ال�سادقة  وحمبته 
بهديه. وال�سعادة القيقية والهتداء التام ل يتحقق 
َتْهَتُدوا  ُتِطيُعوُه  ْن  {َواإِ �سبحانه:  قال  كما  بطاعته،  اإل 

�ُسوِل اإِلَّ اْلَباَلُغ امْلُِبني} )النور: 54(. َوَما َعَلى الرَّ
• يجب علينا قبول ما جاء به النبي �سلى اهلل عليه 
واأن جنعل هديه حمل  ل�سنته،  ننقاد  واأن  و�سلم، 
َل  َك  َوَربِّ {َفاَل  تعاىل:  قال  كما  وتعظيم،  اإجالل 
َل  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  �َسَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّى  ُيوؤِْمُنوَن 
َوُي�َسلُِّموا  ْيَت  َق�سَ ا  مِمَّ َحَرًجا  اأَْنُف�ِسِهْم  يِف  َيِجُدوا 

َت�ْسِليًما} )الن�ساء: 65(.
اأمره �سلى اهلل عليه  اأن نحذر من مالفة  علينا   •
وال�سالل  للفتنة  �سبب  اأمره  مالفة  لأن  و�سلم؛ 
{َفْلَيْحَذِر  تعاىل:  قال  حيث  الأليم،  والعذاب 
ْو  اأَ ِفْتَنٌة  يَبُهْم  ُت�سِ اأَْن  اأَْمِرِه  َعْن  ُيَخاِلُفوَن  ِذيَن  الَّ

يَبُهْم َعَذاٌب اأَِليم} )النور: 63(. ُي�سِ

خصائص الرسالة المحمدية:
تخت���ص الر�س��الة املحمدي��ة ع��ن الر�س��الت ال�س��ابقة 

بعدد من اخل�سائ�ص واملزايا منها: 
• الر�س��الة املحمدية خامتة للر�س��الت ال�س��ابقة، قال 
��ٌد اأََب��ا اأََحٍد ِم��ْن ِرَجاِلُك��ْم َوَلِكْن  مَّ تع��اىل: {َم��ا َكاَن حُمَ

ِبيِّني} )الأحزاب: 40(. َر�ُسوَل اهلِل َوَخامَتَ النَّ
• الر�س��الة املحمدية نا�سخة للر�س��الت ال�سابقة، 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 
اأح��د اإىل نعي��م اجلن��ة اإل م��ن طريقه، فه��و �سلى اهلل 
عليه و�س��لم اأكرم الر�س��ل، واأمته خري الأمم، و�سريعته 

اأكمل ال�سرائع. 
ق��ال تع��اىل: {َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اْلإِ�ْس��اَلِم ِديًن��ا َفَلْن ُيْقَبَل 

ا�ِسِريَن} )اآل عمران: 85(. ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآَِخَرِة ِمَن اخْلَ
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »والذي نف�ص حممد بيده، 
ل ي�س��مع 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(.
• الر�سالة املحمدية عامٌة اإىل الثقلني: اجلن والإن�ص. 
ق��ال تع��اىل حكاية عن قول اجل��ن: {َيا َقْوَمَن��ا اأَِجيُبوا 

َداِعَي اهلل} )الأحقاف: 31(.
ا���ِص َب�ِسرًيا  ًة ِللنَّ وقال      تعاىل: {َوَما اأَْر�َس��ْلَناَك اإِلَّ َكافَّ

َوَنِذيًرا} )�سباأ: 28(.
لُت على الأنبياء ب�ست:  وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ُف�سِّ
اأُعطي��ت جوام��ع الكلم، وُن�س��رت بالرع��ب، واأحلت ل 
الغنائم، وجعلت ل الأر�ص طهورا وم�س��جدا، واأر�س��لت 
اإىل اخللق كافة، وختم بي النبيون" )البخاري 2815، م�سلم 523(.
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ثمرات الإميان بالر�ضل:
العل��م برحم��ة اهلل تع��اىل وعنايت��ه بعب��اده، حي��ث اأر�س��ل الر�س��ل اإليه��م ليهدوه��م اإىل الطري��ق 
ال�سحي��ح، ويبين��وا لهم كيف يعبدون اهلل؛ لأن العقل الب�س��ري ل ي�س��تقل مبعرف��ة ذلك، قال تعاىل 

عن نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم: {َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِني} )الأنبياء : 107(.

�سكره تعاىل على هذه النعمة الكربى. 

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

اتباع الر�سالة 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. 

ْنًكا}  لُّ َوَل َي�ْسَقى • َوَمْن اأَْعَر�َص َعْن ِذْكِري َفاإِنَّ َلُه َمِعي�َسًة �سَ َبَع ُهَداَي َفاَل َي�سِ قال تعاىل: {َفَمِن اتَّ
)طه:123- 124(. 
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امل�سجد الأق�سى له مكانة عند امل�سلمني فهو ثاين م�سجد بني يف الأر�ص بعد امل�سجد الرام وقد �سلى فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم    >
وبقية الأنبياء عليهم ال�سالم.
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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 لأن الإميان بالي��وم الآخر نتيجة لزمة لالإميان 

باهلل وعدله �سبحانه وتعاىل، وتو�سيح ذلك:

اأن اهلل ل يق��ر الظل��م ول يدع الظ��امل بغري عقاب، ول 
املظل��وم بغري اإن�س��اف، ول يرتك املح�س��ن بغري ثواب 
وج��زاء، ويعط��ي كل ذي ح��ق حق��ه، ونح��ن ن��رى يف 
الياة الدنيا من يعي�ص ظاملًا وميوت ظاملًا ومل يعاقب، 
وم��ن يعي���ص مظلومًا ومي��وت مظلوم��ًا ومل ياأخذ حقه، 
فم��ا معنى ه��ذا واهلل ل يقب��ل الظلم؟ معن��اه اأنه ل بد 
م��ن حياة اأخ��رى غري هذه الياة التي نعي�س��ها، ل بد 
من ميعاد اآخر يكافاأ فيه املح�س��ن ويعاقب فيه امل�سيء 

وياأخذ كل ذي حق حقه.

< اإليمان باليوم اآلخر

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

اأهل اجلنة يف منازلهم، واأهل النار يف منازلهم. 
والإمي����ان باليوم الآخر اأحد اأرك���ان الإمي���ان، فال ي�س���ح الإمي����ان اإل به ق���ال تعال���ى: {َوَل�ِكَنّ اْلرِبَّ َمْن اآَمَن ِباهلِل 

َواْلَيْوِم الآِخِر} )البقرة: 177(. 

يوجهنا الإ�سالم اإىل البعد عن النار بالإح�سان   >
اإىل الآخري��ن ولو كان ذل��ك بالت�سدق بن�سف 

مترة.
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باليــوم  اإليمــان  يتضمــن  مــاذا 
اآلخر؟ 

الإميــان بالبعــث واحل�ضــر: وه��و اإحياء 
اإىل  الأرواح  واإع��ادة  قبوره��م،  م��ن  املوت��ى 
اأج�س��ادهم، فيقوم النا���ص ل��رب العاملني، ثم 
يح�س��رون ويجمع��ون يف م��كان واح��د حف��اة 

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�ص لرب العاملني. 
ُكْم  ُتوَن • ُثمَّ اإِنَّ ُكْم َبْعَد َذِلَك مَلَيِّ ق��ال اهلل تعاىل: {ُث��مَّ اإِنَّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثون} )املوؤمنون:16-15(.

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

ُكْم اإَِلْيَنا َل ُتْرَجُعون} )املوؤمنون: 115(. َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َواأَنَّ

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

ْلَق ُثمَّ ُيِعيُده} )الروم: 27(. {َوُهَو الَِّذي َيْبَداأُ اخْلَ

اإحياء  اأنكر  من  على  بالرد  اآمرا  تعاىل  وقال 
َها  اأَْن�َساأَ الَِّذي  ُيْحِييَها  {ُقْل  رميم:  وهي  العظام 

ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم} )ي�ص: 79(. َل َمرَّ اأَوَّ

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

1

َفاأَْنَبْتَنا  ُمَباَرًكا  َماًء  َماِء  ال�سَّ ِمَن  ْلَنا  تعاىل: {َوَنزَّ
ْخَل َبا�ِسَقاٍت َلَها  يِد • َوالنَّ �سِ اٍت َوَحبَّ اْلَ ِبِه َجنَّ
َمْيًتا  َبْلَدًة  ِبِه  ْحَيْيَنا  َواأَ ِلْلِعَباِد  ِرْزًقا   • يٌد  َن�سِ َطْلٌع 

ُروُج } )ق: 11-9(. َكَذِلَك اخْلُ

كل عاقل يعلم اأن من َقَدر على العظيم الكبري فهو   •
�سبحانه  واهلل  واأقدر،  اأقدُر  بكثري  دونه  ما  على 
والأفالك  والأر�ص  ال�سماوات  اأبدع  قد  وتعاىل 
ومن  وعجيِب خلقها،  و�سعتها،  �ساأنها  على عظم 
�سارت  قد  عظاما  يحيي  اأن  على  اأقدر  فهو  َثّم 
َماَواِت  رميما، قال تعاىل: {اأََوَلْي�َص الَِّذي َخَلَق ال�سَّ
َوُهَو  َبَلى  ِمْثَلُهْم  َيْخُلَق  اأَْن  َعَلى  ِبَقاِدٍر  َواْلأَْر�َص 

ُق اْلَعِليم} )ي�ص: 81(. الَّ اخْلَ

الإميــان باحل�ضــاب وامليزان: يحا�س��ب اهلل 
اخلالئ��ق عل��ى اأعمالهم الت��ي عملوها يف الياة 
الدني��ا، فم��ن كان م��ن اأهل التوحي��د ومطيعا هلل 
ور�س��وله ف��اإن ح�س��ابه ي�س��ري، ومن كان م��ن اأهل 

ال�سرك والع�سيان فح�سابه ع�سري. 

وتوزن الأعمال يف ميزان عظيم، فتو�سع ال�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. 

اْلِقَياَمِة  ِلَيْوِم  اْلِق�ْسَط  امْلََواِزيَن  ُع  قال تعاىل: {َوَن�سَ
ٍة ِمْن َخْرَدٍل  ِمْثَقاَل َحبَّ ْن َكاَن  َواإِ َنْف�ٌص �َسْيًئا  ُتْظَلُم  َفاَل 

اأََتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحا�ِسِبني} )الأنبياء: 47(. 

2
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اجلنـــة والنـــار: اجلن��ة ه��ي دار النعي��م 
املتق��ني،  للموؤمن��ني  اهلل  اأعده��ا  املقي��م، 
املطيعني هلّل ور�سوله، فيها جميع اأنواع النعيم 
الدائم مما ت�س��تهيه النفو���ص وتقر به العيون 

من جميع اأنواع املحبوبات. 

الطاعات  يف  للم�سارعة  عباده  مرغبًا  تعاىل  قال 
والأر�ص:  ال�سماء  كعر�ص  عر�سها  جنة  ودخول 
َها  َعْر�سُ ٍة  َوَجنَّ ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  اإِىَل  {َو�َساِرُعوا 

ْت ِلْلُمتَِّقني} )اآل عمران: 133(.  َمَواُت َواْلأَْر�ُص اأُِعدَّ ال�سَّ

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

اأعدها  التي  النار  من  عباده  حمذرًا  �سبحانه  قال 
ا�ُص  النَّ َوُقوُدَها  ِتي  الَّ اَر  النَّ ُقوا  {َفاتَّ للكافرين: 

ْت ِلْلَكاِفِرين} )البقرة: 24(. َجاَرُة اأُِعدَّ َواْلِ

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

وعمل. 

عذاب القرب ونعيمه: نوؤمن باأن املوت حق، 
َل  اُكْم َمَلُك امْلَْوِت الَِّذي ُوكِّ قال تعاىل: {ُقْل َيَتَوفَّ

ُكْم ُتْرَجُعون} )ال�سجدة: 11(. ِبُكْم ُثمَّ اإىَِل َربِّ

وهو اأمر م�ساهد ل �سك فيه، ونوؤمن اأن كل من 
مات اأو قتل باأي �سبب كان حتفه، اأّن ذلك باأجله 
مل ينق�ص منه �سيئا، قال اهلل تعاىل: {َفاإَِذا َجاَء 
َي�ْسَتْقِدُمون}  َوَل  �َساَعًة  ِخُروَن  َي�ْسَتاأْ َل  اأََجُلُهْم 

)الأعراف: 34(.

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

�سلى  اهلل  ر�سول  عن  كثرية  اأحاديث  ثبتت  وقد   •
للكفار  القرب  عذاب  ثبوت  يف  و�سلم  عليه  اهلل 

3

4

والع�ساة ونعيمه للموؤمنني واأهل ال�سالح فنوؤمن 
به ول نخو�ص يف كيفيته، اإذ لي�ص للعقل قدرة على 
الغيب  عامل  من  لكونه  وحقيقته،  كيفيته  معرفة 
وقدرة  ال�سهادة،  عامل  من  ل  والنار  اجلنة  مثل 
العقل على القيا�ص وال�ستنتاج والكم تكون يف 
ما يعرف نظريه وقانونه يف عامل الدنيا امل�ساهد. 

ل  التي  الغيب  اأمور  من  القرب  اأحوال  اأن  كما   •
لفاتت  بال�ص  تدرك  كانت  ولو  ال�ص،  يدركها 
التكليف،  حكمة  وزالت  بالغيب،  الإميان  فائدة 
عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  النا�ص،  َتدافن  وملا 
اأن  اهلل  لدعوت  َتداَفنوا  ل  اأن  "لول  و�سلم: 
 ،2868 )م�سلم  اأ�سمع"  ما  القرب  عذاب  من  ي�سمعكم 
الن�سائي 2058(. وملَّا كانت هذه الكمة منتفية يف حق 

واأدركته.  �سمعته  البهائم 
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ثمرات الإميان باليوم الآخر:

االإمي��ان بالي��وم االآخ��ر ل��ه اأ�س��د االأث��ر يف توجيه االإن�س��ان وان�سباطه والتزام��ه بالعمل ال�سالح 
وتقوى اهلل عز وجل وبعده عن الأنانية والرياء. 

وله��ذا يت��م الرب��ط ب��ني الإمي��ان بالي��وم الآخ��ر والعمل ال�سال��ح يف كثري م��ن الأحي��ان، كقوله 
��ا َيْعُم��ُر َم�َس��اِجَد اهلِل َم��ْن اآََمَن ِب��اهلِل َواْلَيْوِم اْلآَِخ��ر} )التوب��ة: 18(، وقول��ه: {َوالَِّذيَن  َ تع��اىل: {اإِمنَّ

اَلِتِهْم ُيَحاِفُظون} )الأنعام: 92(.  ُيوؤِْمُن��وَن ِباْلآَِخَرِة ُيوؤِْمُنوَن ِبِه َوُه��ْم َعَلى �سَ

تنبي��ه الغافل��ني املن�س��غلني باأم��ور احلي��اة ومتاعه��ا ع��ن التناف���ص يف الطاعات واغتن��ام الوقت 
للتقرب اإىل اهلل بالطاعات اإىل حقيقة الياة وق�سرها واأن الآخرة هي دار القرار واخللد.

ومل��ا اأثن��ى اهلل على الر�س��ل يف الق��راآن وذكر اأعمالهم مدحهم بال�س��بب ال��ذي كان يدفعهم لتلك 
ار} )�ص: 46(.  ٍة ِذْكَرى الدَّ َناُهْم ِبَخاِل�سَ ا اأَْخَل�سْ الأعمال والف�سائل فقال: {اإِنَّ

اأي اإن �س��بب تل��ك الأعم��ال الفا�سلة اأنهم متيزوا بتذكر الدار الآخ��رة فدفعهم هذا التذكر لتلك 
الأعمال واملواقف. 

َياِة  يُتْم ِباْلَ وملا تثاقل بع�ص امل�سلمني عن المتثال لأمر اهلل ور�سوله قال تعاىل تنبيها لهم: {اأََر�سِ
ْنَيا يِف اْلآَِخَرِة اإِلَّ َقِليل} )التوبة: 38(. َياِة الدُّ ْنَيا ِمَن اْلآَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَ الدُّ

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

الطماأنينة باأن االإن�س��ان مالق ن�سيبه، فاإذا فاته �س��يء من متاع الياة الدنيا فال يياأ���ص ويقتل 
نف�سه حزنًا، بل عليه اأن يجتهد ويوقن باأن اهلل ل ي�سيع اأجر من اأح�سن العمل، واإن كان قد اأُِخَذ 
َلها يوم القيام��ة يف اأحوج ما يكون اإليها، فكيف يغتم من علم  من��ه مثقال ذرة بظلم اأو غ���ص ح�سَّ
اأن ن�سيب��ه �س��ياأتيه ل حمال��ة يف اأهم اللحظات واأخطرها؟ وكيف يح��زن من يعلم اأن من يق�سي 

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�ص  م�سيئته،  عن  �سيء  يخرج  ول  باإرادته، 
تدبريه،  عن  اإل  ي�سدر  ول  تقديره،  عن  يخرج  �سيء 
متارين  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�سلم 8(.

ماذا يتضمن اإليمان بالقدر:
االإميان بالقدر يت�سمن اأربعة اأمور: 

االإميان باأن اهلل تعاىل َعِلم بكل ب�سيء جملًة   •
، واأنه تعاىل قد َعِلم جميع خلقه قبل  وتف�سَياَلً
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. 

قال اهلل تعاىل: {ُهَو اهلُل الَِّذي َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو 
َهاَدة} )ال�سر: 22(. َعامِلُ اْلَغْيِب َوال�سَّ

ما  جميع  كتب  قد  �سبحانه  باأنه  االإميان   •
�سبق به ِعْلُمه يف اللوح املحفوظ. ودليُله قوله 
ْر�ِص َوَل  يَبٍة يِف اْلأَ اَب ِمْن ُم�سِ تعاىل: {َما اأَ�سَ
اأََها}  َنرْبَ اأَْن  َقْبِل  اإِلَّ يِف ِكَتاٍب ِمْن  اأَْنُف�ِسُكْم  يِف 

)الديد: 22(. 

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

والأر�ص بخم�سني األف �سنة" )م�سلم 2653(.

ها  يردُّ ل  التي  النافذة  اهلل  مب�سيئة  االإميان   •
فجميع  �سيء،  يعجزها  ل  التي  وقدرته  �سيء، 
�ساء  ما  وقدرته،  اهلل  وقعت مب�سيئة  الوادث 
{َوَما  تعاىل:  قال  يكن.  مل  ي�ساأ  مل  وما  كان، 

َت�َساُءوَن اإِلَّ اأَْن َي�َساَء اهلل} )التكوير: 29(. 

لالأ�سياء  املوجد  هو  �سبحانه  باأنه  االإميان   •
كلها، واأنه اخلالق وحده، وكل ما �سواه ملوق 
�سبحانه  قال  قدير.  �سيء  كل  على  واأنه  له، 
َتْقِديًرا}  َرُه  َفَقدَّ �َسْيٍء  ُكلَّ  {َوَخَلَق  وتعاىل: 

)الفرقان: 2(. 

< اإليمان بالقدر

ل يخرج عن قدر اهلل �سيء يف هذا الكون.  >
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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. 
اأما ال�سرع، فقد قال اهلل تعاىل يف امل�سيئة: {َذِلَك 

ِه َماآًَبا} )النباأ: 39(.  َخَذ اإِىَل َربِّ قُّ َفَمْن �َساَء اتَّ اْلَيْوُم اْلَ
اإِلَّ  َنْف�ًسا  اهلُل  ُيَكلُِّف  {َل  القدرة:  يف  تعاىل  وقال 
 )286 )البقرة:  اْكَت�َسَبْت}  َما  َوَعَلْيَها  َك�َسَبْت  َما  َلَها  ُو�ْسَعَها 

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�ص وال�سقوط 
مب�سيئة  واقعتان  وقدرته  العبد  م�سيئة  لكن  املفاجئ، 
اهلل تعاىل وقدرته، كما قال تعاىل: {مِلَْن �َساَء ِمْنُكْم اأَْن 
لَّ اأَْن َي�َساَء اهلُل َربُّ اْلَعامَلِنَي}  َي�ْسَتِقيَم • َوَما َت�َساُءوَن اإِ
)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.

ا َكُفوًرا } )الإن�سان: 3(. ا �َساِكًرا َواإَِمّ َمّ ِبيَل اإِ ا َهَدْيَناُه ال�َسّ { اإَِنّ  >
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االعتذار بالقدر:
فيثاب  والنهي،  والأمر  التكليف  بها  يتعلق  التي  هي  واختياره  الإن�ضان  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  الإن�ضان  اإن  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. 

ل��و اعتدى عليك اإن�س��ان واأخذ   >
مال��ك واآذاك  واعت��ذر بحج��ة 
اأن ذل��ك مقدر عليه، لما قبلت 
وعاقبت��ه  التاف��ه  ع��ذره  من��ه 
واأخ��ذت حق��ك من��ه الأن��ه فع��ل 

ذلك باختياره واإرادته..
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ثمرات الإميان بالقدر:

القدر من اأكر احلوافز للعمل والن�ساط وال�سعي مبا ير�سي اهلل يف هذه الياة. 

فاملوؤمنون ماأمورون بالأخذ بالأ�س��باب مع التوكل على اهلل تعاىل، والإميان باأن الأ�س��باب 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�ص على ما ينفعك، وا�ستعن باهلل، ول تعجز، واإن اأ�سابك 
�س��يء ف��ال تق��ل ل��و اأين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهلل وما �س��اء فعل، ف��اإن لو تفتح عمل 

ال�سيطان" )م�سلم 2664(.

اأن َيْعِرف االإن�س��ان َقْدر نف�س��ه، فال يتكرب ول َيْبُطر؛ لأنه عاجز عن معرفة املقدوِر، وم�س��تقبل ما 
هو حادث، ومن ثم يقّر الإن�سان بعجزه وحاجته اإىل ربه تعاىل دائما. 

فالإن�س��ان اإذا اأ�سابه اخلري َبَطر واغرت به، واإذا اأ�سابه ال�س��ر وامل�سيبة جزع وحزن، ول يع�سم 
الإن�س��ان م��ن البطر والطغيان اإذا اأ�ساب��ه اخلري، والزن اإذا اأ�سابه ال�س��ر، اإل الإميان بالقدر، 

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

اأنه يق�سي على رذيلة احل�سد، فاملوؤمن ل يح�سد النا�ص على ما اآتاهم اهلل من ف�سله؛ لأن اهلل هو 
الذي رزقهم وقّدر لهم ذلك، وهو يعلم اأنه حني يح�سد غريه اإمنا يعرت�ص على قدر اهلل وق�سائه.

االإميان بالقدر يبعث يف القلوب ال�س��جاعة على مواجهة ال�س��دائد، ويقوي فيها العزائم، لأنها 
توقن اأن الآجال والأرزاق مقدرة واأنه لن ي�سيب الإن�سان اإل ما كتب له.

االإمي��ان بالق��در يغر���س يف نف���س املوؤم��ن حقائ��ق االإمي��ان املتع��ددة، فهو دائم ال�س��تعانة باهلل، 
يعتم��د عل��ى اهلل ويت��وكل عليه مع فعل الأ�س��باب، وهو اأي�س��ا دائم الفتقار اإىل ربه تعاىل ي�س��تمد 

منه العون على الثبات.

االإمي��ان بالق��در يبع��ث االإطمئن��ان يف النف���س، فيعلم املوؤم��ن اأن ما اأ�سابه مل يك��ن ليخطئه وما 
اأخطاأه مل يكن لي�سيبه.

1

2

3

4

5
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2
اأم��ر اهلل امل�ش��لم بتطه��ر باطن��ه وقلب��ه م��ن ال�ش��رك 
واأمرا���ض القل��وب كاحل�ش��د والك��ر واحلق��د، وتطهر 
ظاه��ره م��ن النجا�ش��ات والق��اذورات، ف��اإذا فعل ذلك 
ا�ش��تحق حمب��ة اهلل كم��ا ق��ال تع��اىل: {اإِنَّ اهلَل ُيِح��بُّ 

ِرين})البقرة: 222(. اِبنَي َوُيِحبُّ امْلَُتَطهِّ وَّ التَّ

فهرس الفصل 
معنى الطهــــــــارة

الطهارة من النجا�سة:
  التطهر من النجا�شة

  اآداب اال�شتنجاء وق�شاء احلاجة

احلـــــدث: 
  احلدث االأ�شغر والو�شوء

كيف اأتو�سا؟:
  رفع احلدث االأ�شغر

  احلدث االأكر والغ�شل
  كيف يتطهر امل�شلم من اجلنابة اأو احلدث االأكر؟

  من عجز عن ا�شتعمال املاء



< معنى الطهارة

اأ�شل معنى الطهارة النزاهة والنظافة والنقاء.

ظاهره  بتطهر  امل�شلم  وجل  عز  اهلل  اأمر  وقد 
الظاهرة  املحرمات  من  ظاهره  فيطهر  وباطنه، 
واخلبائث والقاذورات، ويطهر باطنه بتنقية قلبه من 
ال�شرك واأمرا�ض القلوب كاحل�شد والكر والغل، فاإذا 
فعل ذلك ا�شتحق حمبة اهلل كما قال تعاىل: {اإِنَّ اهلَل 

ِرين} )البقرة: 222(. اِبنَي َوُيِحبُّ امْلَُتَطهِّ وَّ ُيِحبُّ التَّ

واأمر اهلل بالطهارة لل�شالة الأنها مالقاة ومناجاة 
هلل �شبحانه، ومعلوم اأن االإن�شان يتنظف ويلب�ض اأجمل 
ثيابه اإذا كان �شيلقى ملكًا اأو رئي�شًا فكيف مبن يالقي 

ملك امللوك �شبحانه وتعاىل.

ما الطهارة المطلوبة للصالة؟
خا�ض  مبعنى  ال�شرعية  بالطهارة  امل�شلم  اهلل  �أمر 
اأو  امل�شحف  م�ض  اأو  ال�شالة  اأراد  اإذا  واجبًا  اأمرًا 
ا�شتحبابًا  فيها  ورغب  امل�شرفة،  بالكعبة  الطواف 
م�ض  بدون  القراآن  قراءة  منها:  كثرة،  موا�شع  يف 

امل�شحف، والدعاء، والنوم، وغر ذلك.

فيلزم امل�شلم اإذا اأراد ال�شالة التطهر من اأمرين:

احلـــــــــدثالنجا�ســــة

12

اأم��ر اهلل امل�ش��لم بتطه��ر باطن��ه م��ن ال�ش��رك واأمرا���ض   >
القلوب وتطهر ظاهره من املحرمات والقاذورات.

ك
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حكم  التي  احل�شية  االأ�شياء  هي  �لنجا�سة:   •
عليها ال�شرع بالقذارة واأمرنا بالتطهر منها الأداء 

العبادة.

والطهارة،  االإباحة  االأ�شياء  كل  يف  و�لأ�سل   •
والنجا�شة طارئة، فاإذا �شككنا يف طهارة ثوب مثاًل 

ومل نتاأكد من وجود النجا�شة فاالأ�شل اأنه طاهر.

من  التطهر  علينا  فيجب  ال�شالة  �أردنا  و�إذ�   •
التي  والبقعة  واملالب�ض  البدن  يف  النجا�شات 

ن�شلي عليها.

و�لأ�سياء �لنج�سة:

بول الإن�سان وغائطه.1

الدم ويعفى عن الدم الي�سري.2

بــــــول وروث كل حيــــــوان حمـــرم اأكله 3
)انظر �ص 153(.

الكلب و اخلنزير.4

5

امليتات من احليوانات )واملراد كل 
احليوانات امليتة اإل ما يجوز اأكله اإذا 
ذبح بالطريقة ال�سرعية، انظر �ص 
154(، اأما ميتة الآدمي والأ�سماك 

واحل�سرات فاإنها طاهرة.

التطهر من النجاسة:
يكفي يف غ�شل النجا�شات -على البدن، اأو الثوب، 
تزول عينها وحقيقتها عن  اأن  اأو غرها-  البقعة،  اأو 
با�شتخدام  ذلك  كان  و�شيلة  باأي  املتنج�ض؛  املو�شع 
املاء اأو غره، الأن ال�شارع اأمر باإزالتها ومل ي�شرتط يف 
غ�شل النجا�شة عددا معينًا اإال يف جنا�شة الكلب )وهي 
غ�شالت  �شبع  فيها  فا�شرتط  وغائطه(،  وبوله  لعابه 
زوال  فيكفي  النجا�شات  بقية  اأما  بالرتاب،  اإحداها 
كما  والرائحة،  اللون  بقاء  ي�شر  وال  وحقيقتها  عينها 
قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الإحدى ال�شحابيات 
يف غ�شل دم احلي�ض: "يكفيك غ�شل الدم وال ي�شرك 

اأثره" )اأبو داود 365(.

تذه��ب  اأن  النجا�ش��ة  اإزال��ة  يف  يكف��ي   >
عينها باأي مزيل كان.

< الطهارة من النجاسة

ك
ارت

طه

71



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

واخلبائث".

اليمنى،  و�إذ� خرج منه قدم رجله   •
وقال: "غفرانك".

نظر  عن  عورته  �شرت  عليه  يجب   •
النا�ض حال ق�شاء حاجته.

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

يحرم عليه اإن كان يف الرية اأن يق�شي حاجته يف جحر ب�شبب ما يكون فيه من الدواب التي   •
قد يوؤذيها وتوؤذيه.

اإن كان يف الرية وال  اأما  القبلة وال ي�شتدبرها حال ق�شاء حاجته،  اأن ال ي�شتقبل  ينبغي له   •
جدار ي�شرته فيجب عليه ذلك، لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: " اإذا اأتيتم الغائط فال ت�شتقبلوا 

القبلة وال ت�شتدبروها ببول وال غائط " )البخاري 386، م�شلم 264(.

يجب عليه االحرتاز من اأن ي�شيب مالب�شه وبدنه �شيء من النجا�شات املتطايرة وعليه غ�شل   •
ما اأ�شابه من ذلك.

فاإذا ق�ش���ى حاجت���ه كان علي��ه اأح����د اأمرين:  •

اأن ينظف حمل البول والغائط من بدنه 
باملاء )�ل�ستنجاء(.

اأن ينظفه بثالثة اأو اأكرث من املناديل اأو 
االأحجار ونحوها مما يطهر البدن وينظفه 

من النجا�شة )��ستجمار(.

�أو�إما
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ون�سميه  نف�سه،  عن  لريفعه  يتو�ساأ  اأن  الإن�سان  يلزم  حدث 
)احلدث الأ�سغر(.

عن  لريفعه  باملاء  بدنه  ويعمم  يغت�سل  اأن  الإن�سان  يلزم  حدث 
نف�سه، ون�سميه )احلدث الأكرب(.

من نواق�ض الطهارة زوال العقل بنوم اأو جنون اأو �شكر.  >

< الحدث:

�حلدث: و�شف معنوي لالإن�شان مينعه من اأداء ال�شالة قبل اأن يتطهر، ولي�ض   •
�شيئًا حم�شو�شًا كالنجا�شة.

ويرتفع احلدث عن امل�شلم اإذا تو�شاأ اأو اغت�شل باملاء الطهور، واملاء الطهور:   •
هو املاء الذي مل تخالطه النجا�شة وتوؤثر يف لونه اأو طعمه اأو ريحه.

وينق�سم �حلدث �إىل ق�سمني:

الحدث األصغر والوضوء:
تنتق�ض طهارة �مل�سلم ويلزمه �لو�سوء لل�سالة 

�إذ� ح�سل له �أحد �لنو�ق�ض �لتالية: 
1 �لبول و�لغائط وكل ما خرج من خمرجهما 
نواق�ض  ذكر  يف  تعاىل  اهلل  قال  كالريح، 
اْلَغاِئِط}  ِمَن  ِمْنُكْم  اأََحٌد  الطهارة: {اأَْو َجاَء 

)الن�شاء: 43(.

قد  اأنه  ي�شك  فيمن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وقال   
اأحدث يف ال�شالة: "ال ين�شرف حتى ي�شمع �شوتًا اأو 

يجد ريحا" )البخاري 175، م�شلم 361(.

قال  وقد  حائل،  بدون  ب�سهوة  �لفرج  م�ض   2
ذكره  م�ض  "من  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 

فليتو�شاأ" )اأبو داود 181(.

�شلى  النبي  �شئل  وقد  �جلمل,  حلم  �أكل   3
االإبل؟  حلوم  من  اأنتو�شاأ  و�شلم:  عليه  اهلل 

فقال:"نعم" )م�شلم 360(.

4  زو�ل �لعقل بنوم اأو جنون اأو �شكر. 
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< كيف أتوضأ؟

�لو�سوء و�لطهارة من اأف�شل االأعمال واأجلها، فاهلل يكفر به الذنوب واخلطايا متى ما اأخل�ض العبد النية 
ابتغاء االأجر من اهلل، وقد قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "اإذا تو�شاأ العبد امل�شلم فغ�شل وجهه خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر اإليها بعينيه مع املاء، فاإذا غ�شل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بط�شتها يداه مع املاء، 

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

ثالث يقول )ب�سم اهلل(. باملاء  كفيه  يغ�سل 
مرات ا�شتحباباً.

2

3

1

4

كيف أتوضأ وأرفع الحدث األصغر؟
�إذ� �أر�د امل�شلم اأن يتو�شاأ فعليه اأن ينوي ذلك، مبعنى اأن يق�شد ق�شدًا قلبيًا 
ذهنيًا بفعله رفع احلدث، والنية �شرط يف جميع االأعمال، كما قال النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم: "اإمنا االأعمال بالنيات" )البخاري 1، م�شلم 1907(، ثم يبداأ يف الو�شوء 

بالرتتيب التايل متواليًا بدون ف�شل طويل بني االأفعال:

مبعنى  باملاء،  يتم�سم�ص 
فمه  يف  املاء  يدخل  اأن 
ثم  بالداخ�������ل  ويحرك����ه 
اأن  له  وي�شتحب  يخرجه، 
مرات،  ثالث  ذلك  يفعل 

والواجب مرة واحدة.

يجذب  اأن  مبعنى  ي�ستن�سق، 
يخرجه  ثم  باأنفه  املاء 
اإىل  املاء  دفع  اأي  باال�شتنثار 
اخلارج  الهواء  بفعل  اخلارج 
له  وي�شتحب  االأنف،  من 
املبالغة اإال اإن كان ذلك ي�شبب 
تكرار  له  وي�شتحب  له،  ال�شرر 
والواجب  مرات،  ثالث  ذلك 

مرة واحدة.
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56

89

اأعلى  من  وهو  وجهه،  يغ�سل 
ال�شعر  منابت  من  اجلبهة 
ومن  الذقن  اأ�شفل  اإىل 
واالأذنان  االأذن،  اإىل  االأذن 
الوجه،  يف  داخلتني  لي�شتا 
ذلك  يفعل  اأن  له  وي�شتحب 
مرة  والواجب  مرات،  ثالث 

واحدة.

يغ�ســـــل يديـــــــه من اأط�����راف 
اأ�شابع����������ه اإىل املرفق���������ني، 
يف  داخ��������الن  واملرفق�����ان 
الغ�شل، وي�شتح�������ب له تكرار 
والواج������������ب  ثالث���اً،  ذلك 

م���������رة واحدة.

مي�سح راأ�سه باأن يبلل يديه باملاء ثم مي�شح على راأ�شه 
من مقدمة الراأ�ض اإىل اآخر الراأ�ض مما يلي الرقبة، 
وي�شن له اأن يعيد يديه ما�شحاً اإىل مقدمة الراأ�ض مرة 
اأخرى، وال ي�شتحب تكرار ذلك ثالثاً كما يف االأع�شاء 

االأخرى.

يدخل  باأن  اأذنيــه  مي�ســــح 
راأ�ش������ه  م�ش����������ح  بع�����د 
يف  ال�شبابتني  اأ�شبعي�����ه 
اأذنيه ومي�ش�����ح باالإبهامني 

ظاهر االأذنني.

الكعبني  مع  قدميه  يغ�سل 
ذلك  ت����ك����رار  وي���شت����ح���ب 
مرة  والواجب  م�رات،  ث�الث 
واحدة. واإن كان يلب�ض جورباً 
علي����������ه  امل�ش������ح   له  فيجوز 

ب�ش������روط )انظر �ض77(.
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الحدث األكبر والغسل:
موجبات �لغ�سل:

وهي االأمور التي اإذا فعلها امل�شلم اأو وقعت له لزمه 
قبل  ويو�شف  والطواف،  ال�شالة  اأداء  قبل  الُغ�ْشل 

ُغ�ْشله باأن عليه حدثًا اأكر.

وهذه �لأمور كالتايل:
1 نزول �ملني دفقًا بلذة باأي و�شيلة كانت، ويف 

كل االأحوال م�شتيقظًا اأو نائمًا.

واملني هو ال�شائل االأبي�ض الثخني الذي يخرج عند 
ذروة ال�شهوة واللذة.

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

ُروا} )املائدة: 6(. هَّ تعاىل:{َواإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ

3 خروج دم �حلي�ض و�لنفا�ض:

من  يخرج  الذي  الطبيعي  الدم  هو  واحلي�ض   •
املراأة �شهريًا، وي�شتمر �شبعة اأيام تزيد اأو تنق�ض 

باختالف طبيعة الن�شاء.

ب�شبب  املراأة  من  اخلارج  الدم  وهو  النفا�ض   •
والدتها وي�شتمر عددًا من االأيام.

 ويخفف عن احلائ�ض والنف�شاء فرتة خروج الدم، 
ال�شيام  وتق�شي  وال�شيام،  ال�شالة  عنهن  فت�شقط 
لالأزواج  يجوز  وال  طهرها،  بعد  ال�شالة  تق�شي  وال 
جماعهن يف تلك الفرتة، ولكن يجوز اال�شتمتاع باأقل 

من ذلك، ويلزمهن الُغ�ْشل عند انقطاع الدم.

َواَل  امْلَِحي�ِض  يِف  �َشاَء  النِّ {َفاْعَتِزُلوا  تعاىل:  قال 
ِمْن  َفاأُْتوُهنَّ  ْرَن  َتَطهَّ َفاإَِذا  َيْطُهْرَن  َحتَّى  َتْقَرُبوُهنَّ 
اإذا  اأي:  )البقرة: 222( ومعنى تطهرن  اهلُل}  اأََمَرُكُم  َحْيُث 

اغت�شلن.

<  يكفي يف الغ�شل الواجب اأن ي�شتوعب املاء جميع بدنه.
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كيف يتطهر المسلم من الجنابة أو 
الحدث األكبر؟

بدنه  جميع  ويغ�سل  التطهر  يق�سد  اأن  امل�سلم  يكفي 
باملاء. 

ولكن االأكمل اأن ي�شتنجي كما يفعل بعد ق�شاء احلاجة   •
ثم يتو�شاأ ثم يفي�ض املاء على بقية بدنه فذلك اأعظم 

الأجره؛ ملوافقته ل�شنة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.

عن  يكفيه  ذلك  فاإن  اجلنابة  من  امل�شلم  اغت�شل  واإذا   •
االأف�شل  ولكن  الغ�شل،  مع  الو�شوء  يلزمه  وال  الو�شوء، 
هو االغت�شال امل�شتمل على الو�شوء كما هي �شنة النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم.

استعمال  عن  عجز  من 
الماء:

املاء  ا�شتعمال  عن  امل�شلم  عجز  و�إذ� 
اأو  املر�ض  ب�شبب  الغ�شل  اأو  الو�شوء  يف 
اإال  املاء  من  يوجد  ال  اأنه  اأو  املاء  انعدام 
ما يكفي لل�شرب فقط : في�شرع له التيمم 
املاء  اإيجاد  من  يتمكن  اأن  اإىل  بالرتاب 

ويتمكن من ا�شتخدامه.

�سفة �لتيمم: اأن ي�شرب بيديه على 
الرتاب �شربة واحدة، ثم مي�شح مبا بقي 
مي�شح  ثم  وجهه،  على  تراب  من  فيها 

ظاهر كفه االأمين بكفه االأي�شر والعك�ض.

المسح على الجوارب:
من �شماحة االإ�شالم اأنه با�شتطاعة امل�شلم اأن مي�شح بيده 
املبللة باملاء على اأعلى جوربه اأو حذائه املغطي جلميع القدم 
بدل غ�شل رجله يف الو�شوء، ب�شرط اأن يكون قد لب�شها وهو 
للمقيم، و72  �شاعة  تزيد عن 24  لفرتة ال  متو�شئ، وذلك 

�شاعة للم�شافر.

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



3
ال�ص��اة ه��ي عم��ود الدي��ن و�صل��ة العبد برب��ه ومواله، 
ولذل��ك كان��ت اأعظم العب��ادات واأجلها �ص��اأًنا، وقد اأمر 
اهلل امل�ص��لم باملحافظة عليها يف كل اأحواله يف احل�صر 

وال�صفر وال�صحة واملر�ض.

فهرس الفصل 
منزلة ال�ضالة وف�ضلها

ف�ضائل ال�ضالة
ال�ضلوات اخلم�س املفرو�ضة واأوقاتها

مكان ال�ضالة
�ضفة ال�ضالة
كيف اأ�ضلي؟

اأركان ال�ضالة وواجباتها
  مف�صدات ال�صاة

  مكروهات ال�صاة
ما هي ال�ضلوات امل�ضتحبة؟

�ضالة اجلماعة
الأذان

اخل�ضوع يف ال�ضالة
�ضالة اجلمعة
�ضالة امل�ضافر
�ضالة املري�س



الصالة

ومعنى ال�ضالة يف االأ�صل: الدعاء  
وهي �صلة العبد بربه وخالقه، ت�صتمل 
وااللتجاء  العبودية  معاين  اأ�صمى  على 
فيدع�����وه  ب�����ه،  واال�صتعان����ة  اهلل  اإىل 
ويناجيه ويذكره فت�صفو نف�صه ويتذكر 
يعي�ض  التي  الدنيا  وحقيقة  حقيقته 
ورحمته  مواله  عظمة  وي�صت�صعر  فيها، 
ال�ص���اة  ه���ذه  توجه���ه  وحينه���ا  به، 
والبع������د  اهلل  �ص�����رع  على  لا�صتقامة 
كما  والع�صيان،  والفح�ض  الظلم  عن 
َعِن  َتْنَهى  َاَة  ال�صَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال 

اْلَفْح�َصاِء َوامْلُْنَكر} )العنكبوت: 45(.

< منزلة الصالة وفضلها

�صاأنًا،  واأجلها  البدنية  اأعظم العبادات  ال�ضالة 
وتظهر  والل�صان،  والعقل  للقلب  �صاملة  عبادة  فهي 

اأهمية ال�صاة يف اأمور كثرية، منها:

للصالة أعلى المنازل:
فهي الركن الثاين من اأركان االإ�صام، كما   1
قال �صلى اهلل عليه و�صلم:"بني االإ�صام على 
حممدًا  واأن  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  �صهادة  خم�ض: 
ر�صول اهلل، واإقام ال�صاة...")البخاري 8، م�صلم 16(، 
يعتمد عليه وال  الذي  االأ�صل  البناء هو  وركن 

يقوم بدونه.

بني  الفرق  جعلت  ال�ضرعية  الأدلة   2
قال  كما  ال�صاة،  اإقامة  والكفار  امل�صلمني 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: "اإن بني الرجل 
وبني ال�صرك والكفر ترك ال�صاة")م�صلم 82(.

ال�صاة؛  وبينهم  بيننا  الذي  "العهد  وقال: 
فمن تركها فقد كفر")الرتمذي 2621، الن�صائي 463(.

اهلل عــــــز وجـــل اأمر باملحافظة عليها يف   3
وال�صلم،  واحل�صر،  ال�صفر،  االأحوال،يف  كل 
واحلرب، ويف حال ال�صحة واملر�ض، وتوؤدى 
بقدر اال�صتطاعة، كما قال تعاىل: {َحاِفُظوا 
عباده  وو�صف   ،)238 َلَوات})البقرة:  ال�صَّ َعَلى 
َلَواِتِهْم  َعَلى �صَ ُهْم  ِذيَن  املوؤمنني بقوله: {َوالَّ

ُيَحاِفُظوَن} )املوؤمنون: 9(.
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ربه  يناجي  حيث  امل�ؤمن  حلظات  األذ  ال�صالة    
باهلل عز  والأن�س  والطماأنينــة  الراحـــة  فيجـــد  فيها, 

وجل.
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  للنبي  لذة  اأعظم  وهي 
ال�صالة"  يف  عيني  قرة  "وجعلت  قال:  كما 

.)3940 )الن�صائي 
وكان يق�ل مل�ؤذنه الداعي اإىل ال�صالة بالل ر�صي 

اهلل عنه: "اأرحنا بها يا بالل" )اأبو داود 4985(.
اأمر  حزبه  اإذا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  وكان 

-اأي اأهمه- فزع اإىل ال�صالة )اأبو داود: 1319(.

فضائل الصالة:
ورد يف ف�صل ال�صاة الكثري من االأدلة من الكتاب 

وال�صنة ومن ذلك:

1 اأنها تكفر الذنوب، كما قال النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم: "ال�صلوات اخلم�ض واجلمعة اإىل اجلمعة 
كفارات ملا بينهن ما مل ُتْغ�َض الكبائر" )م�صلم 233، الرتمذي 

.)214

2 اأنها نور م�ضيء للم�صلم يف حياته كلها تدعمه 
َاَة  للخري وتبعده عن ال�صر، كما قال تعاىل: {اإِنَّ ال�صَّ
�صلى  وقال   ،)45 )العنكبوت:  َوامْلُْنَكر}  اْلَفْح�َصاِء  َعِن  َتْنَهى 

اهلل عليه و�صلم: "ال�صاة نور" )م�صلم 223(.

3 اأنها اأول ما يحا�ضب عليه العبد يوم القيامة؛ 
ت ردت  فاإن �صلحت وُقبلت ُقبل �صائر العمل، واإن ُردَّ
و�صلم:"اأول  عليه  اهلل  �صلى  قال  كما  االأعمال،  بقية 
فاإن  ال�صاة،  القيامة  يوم  العبد  عليه  مايحا�صب 
�صائر  ف�صد  ف�صدت  واإن  عمله  �صائر  �صلح  �صلحت 

.)1859 عمله ")املعجم االأو�صط للطرباين 

على من تجب الصالة ؟
غري  بالغ  عاقل  م�صلم  كل  على  ال�صاة  جتب 
احلائ�ض والنف�صاء فا ت�صلي فرتة حي�صها اأو نفا�صها 
وال تق�صي بعد طهرها وانق�صاء الدم )انظر �ض 76(.

 ويحكم بالبلوغ عند توفر اأحد العامات التالية:

بلوغ خم�ض ع�صرة �صنة

اإنبات ال�صعر اخل�صن يف القبل اأو الدبر

اإنزال املني يف املنام اأو اليقظة

اأن حتي�ض املراأة اأو حتمل

اأم��ر اهلل �ص��بحانه وتع��اىل باملحافظ��ة عل��ى ال�صاة يف جمي��ع اأحوال   >
االإن�صان حتى اأثناء احلروب والكوارث.
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<  يجب على املراأة امل�صلمة يف ال�صاة تغطية جميع بدنها اإال وجهها وكفيها.

< ما الشروط التي يلزم توفرها للصالة؟

الطهارة من احلدث والنجا�ضة: وقد �صبق بيانها وتف�صيلها )�ض 71(.  1

�ضرت العورة:  2

في�صرتط �صرت العورة بثوب ال يو�صح تفا�صيل االأع�صاء ب�صبب ق�صره اأو �صفافيته. 

والعورات ثالثة اأنواع:
املراأة: وعورة املراأة البالغة يف ال�صاة: جميع بدنها اإال وجهها وكفيها.

الطفل: الطفل ال�صغري عورته: ال�صوءتان فقط.
الرجل: عورة الرجل البالغ: من ال�صرة اإىل الركبة. 

اآََدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْصِجد} )االأعراف:31(، و�صرت العورة هو اأقل قدر للزينة،  قال تعاىل:{َيا َبِني 
ومعنى كل م�صجد: اأي كل �صاة. 
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َاَة َكاَنْت َعَلى امْلُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا}. <  قال تعاىل: {اإِنَّ ال�صَّ

ا�ضتقبال القبلة:  3

�َصْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َخَرْجَت  َحْيُث  قال تعاىل:{َوِمْن 
َراِم} )البقرة: 149(. امْلَ�ْصِجِد احْلَ

وقبلة امل�صلمني هي الكعبة امل�صرفة التي بناها اأبو   •
االأنبياء اإبراهيم عليه ال�صام، وحج اإليها االأنبياء 
ت�صر  ال  اأحجار  اأنها  نعلم  ونحن  ال�صام،  عليهم 
وال تنفع، ولكن اهلل تعاىل  اأمرنا بالتوجه اإليها يف 
ال�صاة ليتوحد امل�صلمون جميعًا اإىل جهة واحدة 

فنتعبد هلل بهذا التوجه.

كان  اإن  الكعبة  اإىل  التوجه  امل�صلم  على  الواجب   •
التوجه  فيكفيه  بعيدًا  كان  من  اأما  اأمامه،  يراها 
ال  التوجه  يف  الي�صري  واالنحراف  مكة،  جهة  اإىل 
"ما  ي�صر، كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

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

اأو غريه �صقط  فاإن عج���ز عن ا�صتقبالها مل��ر�ض   •
الوجوب، كما ت�صق����ط جمي�ع الواجب��ات بالعج���ز 
ا�ْصَتَطْعُتْم}  َما  اهلَل  ُقوا  تعال���ى:{َفاتَّ قال  عنها، 

)التغابن: 16(.

4 دخول وقت ال�ضالة:

ال�صاة  ت�صح  وال  ال�صاة،  ل�صحة  �صرط  وهو 
كما  وقتها،  عن  تاأخريها  ويحرم  وقتها،  دخول  قبل 
ِكَتاًبا  امْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  َكاَنْت  َاَة  ال�صَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال 

َمْوُقوًتا} )الن�صاء: 103(.

وينبغي التاأكيد يف دخول الوقت على اأمور:

االأف�صل اأداء ال�صاة يف اأول وقتها.  •

تاأخريها  ويحرم  وقتها،  يف  ال�صاة  اأداء  يجب   •
الأي �صبب كان.

من فاتته ال�صاة ب�صبب نوم اأو ن�صيان وجب عليه   •
املبادرة اإىل ق�صائها متى ما ذكرها.
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< الصلوات الخمس المفروضة وأوقاتها
اأوقاتًا  لها  الفرائ�ض عليه وجعل  واآكد  والليلة هي عمود دينه  اليوم  امل�صلم خم�ض �صلوات يف  فر�ض اهلل على 

ظاهرة كالتايل:

يف  النور  بداية  وهو  الفجر  طلوع  من  وقتها  ويبداأ  ركعتان،  وهي  الفجر:  �ضالة 
االأفق، وينتهي ب�صروق ال�صم�ض.

�صار  اإذا  الظهر  وقت  خروج  من  وقتها  ويبداأ  ركعات،  اأربع  وهي  الع�ضر:  �ضالة 
ظل كل �صيء مثله، وينتهي بغروب ال�صم�ض، وينبغي للم�صلم تعجيل ال�صاة قبل اأن 

ت�صعف اأ�صعة ال�صم�ض وي�صفر لونها.

�ضالة الع�ضاء: وهي اأربع ركعات، ويبداأ وقتها من مغيب ال�صفق االأحمر، وينتهي 
مبنت�صف الليل، وميكن اأداوؤها عند اال�صطرار اإىل طلوع الفجر.

وينتهي عندما  ال�صم�ض،  زوال  وقتها من  ويبداأ  ركعات،  اأربع  وهي  الظهر:  �ضالة 
ي�صري ظل كل �صيء م�صاويًا لطوله.

�ضالة املغرب: وهي ثاث ركعات، ويبداأ وقتها من غروب ال�صم�ض واختفاء قر�صها 
يف االأفق، وينتهي مبغيب ال�صفق االأحمر الذي يظهر بعد الغروب.

ميكن للم�ضلم العتماد على التقوميات التي تو�ضح اأوقات ال�ضالة
ول يلزمه النظر اإىل دخول ال�ضالة  بنف�ضه.
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< مكان الصالة

اأمر الإ�ضالم باأداء ال�صاة مع اجلماعة، 
لتكون  امل�صجد؛  يف  ذلك  يكون  اأن  يف  ورغب 
اأوا�صر  فتزداد  للم�صلمني،  واجتماعًا  منتدى 
اأف�صل  ذلك  وجعل  بينهم،  واملحبة  االأخوة 
من �صاة الرجل لوحده بدرجات كثرية، كما 
الرجل  "�صاة  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال 
ب�صبع  الفذ  �صاة  عن  تف�صل  اجلماعة  يف 

وع�صرين درجة" )البخاري 619، م�صلم650، اأحمد 5921(.

ولكن ال�ضالة ت�صح يف كل االأماكن، وهذا 
عليه  اهلل  �صلى  قال  كما  بنا،  اهلل  رحمة  من 
"وجعلت يل االأر�ض م�صجدًا وطهورا،  و�صلم: 
فاأميا رجل من اأمتي اأدركته ال�صاة فلي�صل" 

)البخاري 328، م�صلم 521(.

<  من �صماحة االإ�صام اأن ال�صاة ت�صح يف كل مكان.

ضوابط مكان الصالة:
االأر�ض  تكون  اأن  ال�صاة  ملكان  الإ�ضالم  ا�ضرتط 
اإِْبَراِهيَم  اإِىَل  {َوَعِهْدَنا  تعاىل:  اهلل  يقول  طاهرة، 
ِع  كَّ اِئِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّ َرا َبْيِتَي ِللطَّ ْن َطهِّ َواإِ�ْصَماِعيَل اأَ
ُجود} )البقرة: 125(.  واالأ�صل هو الطهارة، والنجا�صة  ال�صُّ
طارئة، فما مل تعلم بوجود النجا�صة فاحكم بالطهارة، 
وال ي�صتحب اتخاذ �صجادة اأو قما�ض ال ي�صلي اإال عليه.

وهنـاك عـــدد من الأمور التي ينبغي مراعاتها 
يف مكان ال�ضالة مثل:

�ضالته،  مكان  يف  النا�س  يوؤذي  ل  اأن   1
وما  واملمرات  امل�صلوكة  الطرق  يف  ي�صلي  كمن 
نُع الوقوف فيه مما ي�صبب االإزعاج والزحام  مُيْ
للنا�ض ور�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ينهى 
وال  �صرر  "ال  فيقول:  وال�صرر  االإيذاء  عن 

�صرار" )ابن ماجه 2340، اأحمد 2865(.

امل�ضلي،  ي�ضغل  ما  فيه  يكون  ل  اأن   2
كالت�صاوير اأو االأ�صوات العالية واملو�صيقى.

�ُس العبادة لال�ضتهزاء  اأن ل يكون املكان ُيعرِّ  3
وال�ضخرية، كمن ي�صلي يف مكان خممورين اأو 
متع�صبني ونحو ذلك، واهلل تبارك وتعاىل نهى 
عن �صب معبودات الكفار حتى ال يتعر�صوا ل�صب 
َت�ُصبُّوا  {َواَل  تعاىل:  فقال  علم،  بغري  عدوًا  اهلل 
َعْدًوا  اهلَل  َفَي�ُصبُّوا  اهلِل  ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ

ِبَغرْيِ ِعْلم} )االأنعام: 108(.

ملع�ضية  اأ�ضالة  معدًا  املكان  يكون  ل  اأن   4
اهلل كاملراق�ض واملاهي الليلية فيكره ال�صاة 

فيها.
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من خ�صائ�س هذه الأمة 
ورحمة اهلل بها اأن جعل ال�صالة 

�صحيحة يف اأي مكان من 
الأر�س.

هل ت�صتطيع اأداء ال�صالة يف امل�صجد مع اجلماعة ؟

اإذا مل يكن املكان جن�صاً فهل ال�صالة فيه ت�ؤذي النا�س لأنها طريقهم مثاًل؟

هل يف املكان ما ي�صغلك عن ال�صالة كال�ص�ر والأ�ص�ات العالية ؟

اإذا مل ت�صتطع اأداءها يف امل�صجد فهل املكان الآخر جن�س؟

يتاأكد على الرجل اأداء ال�صالة مع اجلماعة وه� من 
اأعظم الأعمال واأحبها اإىل اهلل ويج�ز ذلك للن�صاء.

يحرم اإيذاء النا�س والت�صييق عليهم حتى باأداء ال�صالة 
وعليك اختيار مكان اآخر.

ينبغي البعد عن كل ما ي�صغل امل�صلي ويلهيه عن �صالته.

حترم ال�صالة يف املكان النج�س واهلل اأمرنا بالطهارة 
لل�صالة.

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال
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< مكان الصالة
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< صفة الصالة

النية:   1

اأن  مبعنى  ال�صاة،  ل�صحة  �ضرط  النية 
يق�صد بقلبه التعبد هلل بال�صاة وهو يعلم اأنها 
�صاة املغرب مثًا اأو الع�صاء، وال ي�صرع التلفظ 
هو  والذهني  القلبي  الق�صد  بل  النية  بهذه 
يرد عن  الأنه مل  بذلك خطاأ  والتلفظ  املطلوب، 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وال �صحابته الكرام.

ويقول:  ال�صاة  اإىل  واقفًا  يقوم   2
قدر  اإىل  يديه  ويرفع  اأكرب(  )اهلل 
اليد  بطن  جاعًا  اأعلى  اأو  منكبيه 

القبلة. جهة 

وال ي�صح التكبري اإال بهذا اللفظ )اهلل اأكرب( 
من  اأكرب  فاهلل  هلل،  والتمجيد  التعظيم  ومعناه 
من  فيها  ما  بكل  الدنيا  من  اأكرب  �صواه،  ما  كل 
جانبًا  املتاع  ذلك  كل  فلرنِم  وملذات،  �صهوات 
ال�صاة  يف  املتعال  الكبري  اهلل  على  ونقبل 

بقلوبنا وعقولنا خا�صعني.

على  الي�صرى  على  اليمنى  يده  التكبري  بعد  ي�ضع   3
�صدره ويفعل ذلك دائمًا يف قيامه.

4 يقـــــول دع����اء اال�صتفت������اح 
ا�صتحبابًا:)�صبحانك اللهم 

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

باهلل  )اأعــــــ�ذ  يقـــــول   5
الرجيم(  ال�صيطان  من 

اال�صتعاذة،  هي  وهذه 
واأعت�ص�����م  األتجئ  ومعناها: 

باهلل من �ص������ر ال�صيطان.
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ومعنى  الرحيم(،  الرحمن  اهلل  )ب�صم  يقول   6
الب�صملة: اأبتدئ م�صتعينًا متربكًا با�صم اهلل.

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

وقد امنت اهلل على ر�صوله باإنزالها فقال:{َوَلَقْد   •
اآََتْيَناَك �َصْبًعا ِمَن امْلََثايِن َواْلُقْراآََن اْلَعِظيَم} )احلجر: 
بذلك  و�صميت  الفاحتة،  هي  املثاين  وال�صبع   .)87

الأنها �صبع اآيات.

يف  ركن  قراءتها  الأن  تعلمها  امل�صلم  على  يجب   •
ماأمومًا يف �صاة  اأو  ال�صاة ملن ي�صلي منفردًا 

ال يجهر االإمام فيها بالقراءة.

ماذا يفعل من لم يحفظ
الفاتحة وأذكار الصالة؟

من اأ�صلم حديثًا ومل يحفظ الفاحتة واأذكار ال�صاة 
فاإن عليه االآتي:

عليه اأن يجتهد يف حفظ االأذكار الواجبة يف ال�صاة   •
فهي ال ت�صح اإال باللغة العربية وهي :

و�صمع  العظيم،  ربي  و�صبحان  والتكبري،  الفاحتة 
اهلل ملن حمده، ربنا لك احلمد، و�صبحان ربي االأعلى، 
ال�صام  النبي،  على  وال�صاة  الت�صهد  اغفريل،  ربي 

عليكم ورحمة اهلل.
احلفظ  يتم  اأن  قبل  �صلواته  يف  امل�صلم  على  يجب   •
والتكبري  والتحميد  الت�صبيح  من  يعرفه  ما  يكرر  اأن 
اأثناء  يحفظها  التي  االآية  يعيد  اأو  ال�صاة  اأثناء  يف 
ا�ْصَتَطْعُتْم}  َما   َ اهلَلّ ُقوا  {َفاَتّ تعاىل:  قال  كما  القيام 

.)16 )التغابن: 

التام على ال�صاة  ينبغي له يف هذه الفرتة احلر�ض   •
مع اجلماعة لي�صبط �صاته والأن االإمام يتحمل قدرًا 

من تق�صري املاأموم.

8 ي�صرع له بعد قراءة الفاحتة اأو اال�صتماع اإليها يف 
اأن يقول:)اآمني(، ومعناها: اللهم  قراءة االإمام 

ا�صتجب.

يقراأ بعد الفاحتة يف الركعتني االأُوليني �صورة   9
الثالثة  الركعة  اأما  �صورة،  من  اآيات  اأو  اأخرى 

والرابعة فيقت�صر فيها على الفاحتة.

وقراءة الفاحتة وما بعدها تكون جهرًا يف �صاة   •
والع�صاء،  املغرب  من  االأوليني  والركعتني  الفجر 

وتكون �صرًا يف الظهر والع�صر.

اأما بقية اأذكار ال�صاة فتقال �صرًا.  •
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ومعنى �ضورة الفاحتة كالتايل:
بجميع  اهلل  على  اأُثني  اْلَعامَلنَِي}:  َربِّ   ِ هلِلَّ ْمُد  {احْلَ
املحبة  مع  والباطنة  الظاهرة  ونعمه  واأفعاله  �صفاته 
والتعظيم له، والرب هو اخلالق املالك املت�صرف املنعم، 
والعاملني هو كل ما �صوى اهلل عز وجل من عوامل االإن�ض 

واجلن واملائكة واحليوانات وغري ذلك.

اهلل،  اأ�صماء  من  ِحيِم}:ا�صمان  الرَّ ْحَمِن  {الرَّ
كل  و�صعت  التي  العامة  الرحمة  ذي  مبعنى  فالرحمن 
�صيء، والرحيم املت�صف ب�صفة الرحمة التي ت�صل اإىل 

عباده املوؤمنني.

يوم  يف  املت�صرف  املالك  اأي  يِن}:  الدِّ َيْ�ِم  {َماِلِك 
باليوم  للم�صلم  تذكري  ذلك  ويف  واحل�صاب،  اجلزاء 

االآخر وحث له على العمل ال�صالح.

اَك َن�ْصَتِعنُي}: نحن نخ�صك وحدك  اَك َنْعُبُد َواإِيَّ {اإِيَّ
ياربنا بالعبادة، ال ن�صرك معك غريك يف اأي نوع من اأنواع 
اأمورنا،  جميع  يف  وحدك  منك  العون  ونطلب  العبادة، 

فاالأمر كله بيدك ال ميلك اأحد منه مثقال ذرة.

واأر�صدنا  دلنا  امْلُ�ْصَتِقيَم}:  َراَط  ال�صِّ {اهِدَنا 
نلقاك،  عليه حتى  وثبتنا  امل�صتقيم  الطريق  اإىل  ووفقنا 
املو�صل  الوا�صح  االإ�صام  دين  هو  امل�صتقيم  وال�صراط 
االأنبياء  عليه خامت  دل  والذي  وجنته،  ر�صوان اهلل  اإىل 
اإىل  �صبيل  وال  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  حممد  واملر�صلني 

�صعادة العبد اإال باال�صتقامة عليه.

طريق  اأي  َعلَْيِهْم}:  اأَْنَعْمَت  الَِّذيَن  َراَط  {�صِ
النبيني  من  واال�صتقامة  بالهداية  عليهم  اأنعمت  من 

وال�صاحلني الذي عرفوا احلق واتبعوه.

اأبعدنا  اأي  الِّنَي}:  ال�صَّ َوَل  َعلَْيِهْم  �ِب  امْلَْغ�صُ {َغرْيِ 
الأنهم  و�صخطت؛  عليهم  غ�صبت  من  طريق  من  وجننا 
على  ومن  اليهود  وهم  به  يعملوا  ومل  احلق  عرفوا 
مل  الذين  وهم  ال�صالني  طريق  عن  واأبعدنا  �صاكلتهم، 
يهتدوا اإىل احلق جلهلهم وهم الن�صارى ومن �صابههم.
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اأعلى جاعًا  اأو  اإىل منكبيه  يديه  رافعًا  ثّم يكرب للركوع   10
يف  فعل  كما  القبلة  جهة  كفيه  بطن 

التكبرية االأوىل.

11 يركع باأن يحني ظهره جهة القبلة، 
وي�صع  م�صتويًا،  وراأ�صه  ظهره  ويكون 

)�صبحان  ويقول:  ركبتيه،  على  يديه 
ربي العظيم( وي�صتحب تكرار الت�صبيح ثاثًا، 

تعظيم  مو�صع  والركوع  فقط،  واحدة  مرة  والواجب 
ومتجيد هلل تعاىل.

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

حذو  يديه  رافٌع  وهو  القيام  و�صع  اإىل  الركوع  من  يرتفع   12
اهلل  )�صمع  قائا:  �صبق  كما  القبلة  جهة  اإىل  وبطونهما  منكبيه 
ولك  )ربنـــا  اجلمي������ع:  يقول  ثم  منفردًا  اأو  اإماما  كان  اإن  حمده(  ملن 
احلمــــد(، وي�صتح���ب له اأن يزي���د فيق����ول بعدها: )...حمداً كثرياً طيباً 

مباركاً فيه, ملَء ال�صماء وملء الأر�س وملء ما �صئت من �صيء بعد(.
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على  و�صاجدًا  مكربًا  االأر�ض  على  ذلك  بعد  يخر   13
االأنف،  مع  اجلبهة  وهي  ال�صبعة،  اأع�صائه 

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

الفخذين،  عن  البطن  ويباعد 
الرجلني  عن  الفخذين  ويباعد 

عن  �صاعديه  ويرفع  �صجوده،  يف 
االأر�ض.

14 ويقول يف �صجوده: )�صبحان ربي الأعلى( مرة واحدة على الوجوب، وي�صتحب تكرارها ثاثًا.

اأراد من خريي  اأعظم مواطن الدعاء هلل عز وجل فيدعو االإن�صان فيه بعد الذكر الواجب مبا  وال�صجود من 
الدنيا واالآخرة، قال �صلى اهلل عليه و�صلم:"اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �صاجد فاأكرثوا الدعاء" )م�صلم 482(.

�ض اهلل االأعلى يف عظمته وقدره واالأعلى فوق �صماواته عن جميع النقائ�ض  معنى )�صبحان ربي الأعلى(: اأُقدِّ  •
والعيوب، وفيها تنبيه لل�صاجد املا�صق لاأر�ض خ�صوعًا وذاًل، ليتذكر الفارق بينه وبني خالقه االأعلى فيخبت 

لربه ويخ�صع ملواله.

15 ثّم يقول: )اهلل اأكرب(، ويجل�ض بني ال�صجدتني، وي�صتحب له اأن يجل�ض على 
رجله الي�صرى وين�صب اليمنى، وي�صع يديه على مقدمة فخذيه مما يلي 

الركبتني. 

وجميع جل�صات ال�صاة ي�صتحب فيها هذه الطريقة يف اجللو�ض، اإال يف الت�صهد   •
االأخري في�صتحب له اأن ين�صب اليمنى كذلك ولكنه يخرج الي�صرى من حتتها 

ومقعدته على االأر�ض.

اأو  االأول  للت�صهد  املذكورة  بالطريقة  ال�صاة  يف  اجللو�ض  ي�صتطع  مل  من   •
الثاين، الأمل يف ركبتيه اأو الأنه مل يعتد عليها، فيجل�ض باأقرب و�صعية لها 

بحيث يرتاح يف جلو�صه.

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

17  ثّم ي�صجد مرة ثانية ك�صجوده االأول.
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ثم ينه�ض من ال�صجود الثاين اإىل و�صع القيام قائًا )اهلل اأكرب(.  18

وي�صلي الركعة الثانية كاالأوىل متامًا.  19

والطيبات,  وال�صل�ات  هلل  )التحيات  ويقول:  االأول  للت�صهد  يجل�ض  الثانية  الركعة  يف  الثاين  �صجوده  بعد   20
ال�صالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته, ال�صالم علينا وعلى عباد اهلل ال�صاحلني, اأ�صهد اأن ل اإله 

اإل اهلل, واأ�صهد اأن حممدا عبده ور�ص�له(.

اأنه  اإال  ركعات،  اأربع  اأو  ثاث  ال�صاة  كانت  اإن  �صاته  لبقية  يقوم  ثّم   21
يقت�صر يف قراءته يف الركعة الثالثة والرابعة على الفاحتة فقط.

كما  االأخري  بالت�صهد  ياأتي  فاإنه  كالفجر  ركعتني  ال�صاة  كانت  اإن  اأما   •
�صياأتي.

للت�صهد  يجل�ض  الثاين  ال�صجود  بعد  االأخرية  الركعة  يف  ثّم   22
االأخري، و�صفته كالت�صهد االأول مع زيادة ال�صاة على النبي 
حممد  اآل  وعلى  حممد  على  �صل  )اللهم  التالية:  بال�صفة 

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

وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد(.

جهنم,  عذاب  من  باهلل  )اأع�ذ  ذلك:  بعد  يقول  اأن  له  وي�صتحب   •
امل�صيح  فتنة  ومن  واملمات,  املحيا  فتنة  ومن  القرب,  ومن عذاب 

الدجال( واأن يدعو مبا اأحب.
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23    ثّم يلتفت اإىل جهة اليمني قائًا: )ال�صالم عليكم ورحمة اهلل( ثم اإىل جهة ال�صمال مثلها.

•  وبالت�صليم يكون امل�صلم قد انته����ى من �صات����ه كما ق����ال �صلى اهلل عليه و�صلم "حترميه���ا التكبي���ر وحتليلها 
الت�صليم" )اأبو داود: 61 ، الرتمذي: 3( اأي اأن ال�صاة يدخل فيها بالتكبرية االأوىل ويخرج منها بالت�صليم. 

24 ي�صتحب للم�صلم بعد ال�صام من �صاة الفري�صة اأن يقول:

1. )اأ�صتغفر اهلل( ثاث مرات.

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

3. ثم يقول )�صبحان اهلل( يكررها 33 مرة و)احلمد هلل( 33 مرة و )اهلل اأكرب( 33 مرة ويكمل املائة بقول: 
)ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له, له امللك وله احلمد وه� على كل �صيء قدير(.
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1

3

2

)اهلل  ويقول  واقفًا  يقوم 
اأكرب( وهو رافع يديه اإىل 

ما بني منكبيه واأذنيه.

يكرب رافعًا يديه ثم يحني 
وي�صع  القبلة  جهة  ظهره 
ويقول  ركبتيه  على  يديه 
العظيم(  ربي  )�صبحان 

ثاثًا.

على  اليمنى  يده  ي�صع 
الي�صرى على �صدره ويقراأ 
�صورة الفاحتة ويقراأ معها 
اإن  القراآن  من  تي�صر  ما 
اأو  االأوىل  الركعة  يف  كان 

الثانية.

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

6

5

وهو  قائمًا  وينت�صب  الركوع  من  يرفع 
اإن  ويقول  التكبري  هيئة  على  يديه  رافع 
ملن  اهلل  )�صمع  منفردًا  اأو  اإمامًا  كان 
)ربنا  ذلك  بعد  اجلميع  ويقول  حمده( 

ولك احلمد(.

نا�صبًا  ال�صجدتني  بني  يجل�ض 
على  جال�صًا  اليمنى  رجله 
على  يديه  وا�صعًا  الي�صرى 
)رب  ويقول:  فخذيه  مقدمة 
اغفريل وارحمني( ثم ي�صجد 

مرة اأخرى كما فعل �صابقًا.

يهوي لل�صجود مكربًا بدون 
على  وي�صجد  يديه  رفع 
اجلبهة  ال�صبعة:  اأع�صائه 
واالأنف، اليدان، الركبتان، 
الرجان، ويقول: )�صبحان 

ربي الأعلى( ثاثًا.
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7

ويقوم  ال�صجود  من  يرفع 
ويفع���ل  الثاني�����ة  للركع����ة 
الركع���ة  يف  فعله  ما  فيها 
القي���ام  من  متامًا  االأوىل 
والرفع  والركوع  والقراءة 

منه وال�صجود.

8

9

الثانية  الركعة  من  الثاين  ال�صجود  ي�صجد  اأن  بعد 
يجل�ض للت�صهد االأول كجلو�صه بني ال�صجدتني ويقول: 
)التحيات هلل وال�صل�ات والطيبات ال�صالم عليك 
علينا  ال�صالم  وبركاته  اهلل  ورحمة  النبي  اأيها 
وعلى عباد اهلل ال�صاحلني اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل 

واأ�صهد اأن حممداً عبده ور�ص�له(. 

اإن كانت ال�صاة ثاث ركعات اأو اأربع ركعات قام للركعة الثالثة 
ويفعل فيها فعله يف الركعة االأوىل والثانية ولكنه ال يقراأ �صورة بعد 

الفاحتة، وبقية االأفعال واالأقوال كما �صبق.

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

11

ويقول  ال�صجود  بعد  يجل�ض  االأخرية  الركعة  يف 
اهلل  �صلى  النبي  على  ال�صاة  ثم  االأول  الت�صهد 
)اللهم �صلي على حممد  و�صلم و�صفتها:  عليه 
وعلى اآل حممد كما �صليت على اإبراهيم وعلى 
على  وبارك  جميد,  حميد  اإنك  اإبراهيم  اآل 
حممد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم 

وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد(.

اليمني  جهة  اإىل  يلتفت  باأن  ي�صلم  ثم 
قائًا: )ال�صالم عليكم ورحمة اهلل( ثم 
)ال�صالم عليكم  قائًا:  الي�صار  جهة  اإىل 

ورحمة اهلل(.
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< أركان الصالة وواجباتها
اأركان ال�ضالة: هي اأجزاء ال�صاة الرئي�صة التي تبطل ال�صاة برتكها عمدًا اأو �صهوًا.

وهي كالتايل:

بني  اجللو�ض  ال�صجود،  منه،  الرفع  الركوع،  املاأموم،  لغري  الفاحتة  قراءة  القدرة،  مع  القيام  االإحرام،  تكبرية 
ال�صجدتني، الت�صهد االأخري واجللو�ض له ، الطماأنينة، ال�صام.

واجبات ال�ضالة: وهي االأجزاء الواجبة يف ال�صاة والتي تبطل ال�صاة برتكها عمدًا، ولكنه اإن ن�صيها اأو 
غفل عنها في�صرع له ما يكمل ذلك النق�ض ب�صجود ال�صهو، كما �صياأتي.

وواجبات ال�ضالة كالتايل:
جميع التكبريات غري تكبرية االإحرام، قول �صبحان ربي العظيم مرة واحدة، قول �صمع اهلل ملن حمده للمنفرد 
واالإمام، قول ربنا ولك احلمد للجميع، قول �صبحان ربي االأعلى مرة يف ال�صجود،قول رب اغفر يل مرة يف اجللو�ض 

بني ال�صجدتني، الت�صهد االأول. فهذه الواجبات ت�صقط بال�صهو، ويجربها �صجود ال�صهو.

ينبغي  لل�صاة  واأفعال فهو �صنة مكملة  اأقوال  ال�صاة وواجباتها من  اأركان  لي�ض من  ال�صاة: كل ما  �صنن 
املحافظة عليها، ولكن ال�صاة ال تبطل برتكها.

سجود السهو:
وهو �صجدتان �صرعها اهلل جلرب النق�ض واخللل يف ال�صاة.

متى ي�ضرع؟
ي�صرع �صجود ال�صهو يف احلاالت التالية:

اإذا زاد االإن�صان يف ال�صاة ركوعا اأو �صجودا اأو قياما اأو قعودا ب�صبب الن�صيان واخلطاأ في�صجد لل�صهو.  1

اإذا نق�ض �صيئا من االأركان فعليه اأن ياأتي بالركن الناق�ض وي�صجد لل�صهو يف اآخر �صاته.  2

اإذا ترك واجبًا من واجبات ال�صاة كالت�صهد االأول �صهوًا ون�صيانًا فاإنه ي�صجد لل�صهو.  3

اإذا�صك يف عدد الركعات فاإنه يبني على اليقني وهو االأقل وي�صجد لل�صهو.  4

�ضفة ال�ضجود: ي�صجد �صجدتني يجل�ض بينهما كما يف ال�صجود واجللو�ض بني ال�صجدتني يف ال�صاة.
وقت ال�ضجود: ل�صجود ال�صهو وقتان له اأن يفعله يف اأيهما �صاء:

قبل ال�صام وبعد الت�صهد االأخري ي�صجد ثم ي�صلم.  •
بعد اأن ي�صلم من ال�صاة ي�صجد �صجدتي ال�صهو ثم ي�صلم مرة اأخرى.  •
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مفسدات الصالة:
اأو �صرط وهو يقدر  تبطل ال�صاة برتك ركن   1

عليه عمدا اأو �صهوا.

تبطل برتك واجب من واجبات ال�صاة عمدا.  2

تبطل ال�صاة بالكام عمدا.  3

ال�صحك  وه�����ي  بالقهقه�����ة  ال�صاة  تبطل   4
ب�صوت.

لغري  متوالية  كثرية  كانت  اإذا  باحلركة  تبطل   5
�صرورة.

مكروهات الصالة:
وهي االأعمال التي تنق�ض من اأجر ال�صاة وتذهب 

خ�صوعها وهيبتها وهي كالتايل:

النبي  الأن  ال�صـــــــــــالة؛  يكــــــره اللتفـــــات يف   1
االلتفات  عن  �ُصئل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
يختل�صه  اختا�ض  فقال:"هو  ال�صاة؟  يف 

ال�صيطان من �صاة العبد" )البخاري 718(.

يكــــــــــره العبث باليـــــــــد وال�جـــــــه, وو�صع اليد   2
على اخلا�صرة، وت�صبيك اأ�صابعه وفرقعتها.

يكره اأن يدخل ال�صالة وقلبه م�صتغل عنها   3
قال  كما  للطعام،  اأو حاجته  للحمام  بحاجته 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: "ال �صاة بح�صرة 

طعام، وال وهو يدافعه االأخبثان" )م�صلم560(.

< ماهي الصلوات المستحبة؟

يجب على امل�صلم يف كل يوم وليلة خم�ض �صلوات فقط.

ومع ذلك فال�صرع يحث امل�صلم اأي�صًا على اأن ي�صل���ي �صلوات م�صتحبة فهي �صبب ملحبة اهلل للعب��د، وُتكمل ما 
نق������ض م�����ن الفرائ�ض.

والنوافل كثرية واأهمها:
ال�ضنن الرواتب: و�صميت بذلك الأنها تكون   1
مازمة للفرائ�ض مقارنة لها، والأن امل�صلم ال 

يدعها.

وقد قال �صلى اهلل عليه و�صلم: "ما من عبد م�صلم 
غري  تطوعا  ركعة  ع�صرة  ثنتي  يوم  كل  هلل  ي�صلي 

فري�صة اإال بنى اهلل له بيتا يف اجلنة" )م�صلم 728(.

 وهي كالتايل:

ركعتان قبل �صالة الفجر1

اأربع ركعات قبل �صالة الظهر ي�صلم بعد 2
كل ركعتني, ثم ركعتان بعد �صالة الظهر

ركعتان بعد �صالة املغرب3
ركعتان بعد �صالة الع�صاء4

الوتــــــر: و�صميت بذلك الأن عدد ركعاتها   2
فردي وهي من اأف�صل النوافل، قال �صلى اهلل 
)الرتمذي  اأهل القراآن"  "اأوتروا يا  عليه و�صلم: 

453، ابن ماجه 1170(.

ك
الت

ص

99



واأف�صل وقتها يف اآخر الليل، وللم�صلم اأن ي�صليها يف اأي وقت من بعد �صاة الع�صاء وحتى طلوع الفجر.

عدد ركعاتها ال حد له، فاأقلها ركعة واحدة، واالأف�صل ثاث ركعات، وميكن له اأن يزيد ما �صاء، وكان ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم ي�صليها اأحد ع�صر ركعة.

واالأ�صل يف �صاة النافلة اأن تكون بركعات ثنائية في�صلي ركعتني ثم ي�صلم وهكذا، و�صاة الوتر كذلك ولكنه 
اإذا اأراد اأن يختم �صاته ي�صلي ركعة واحدة يف النهاية، ي�صرع له فيها بعد رفعه من الركوع وقبل ال�صجود: اأن 

ياأتي بالذكر الوارد ثم يرفع يديه ويدعو اهلل تعاىل مبا اأراد وهو ما ي�صمى بدعاء القنوت.

أوقات النهي عن صالة التطوع:
كل االأوقات يجوز للم�صلم اأن ي�صلي فيها �صاة النافلة مطلقًا اإال اأوقات النهي التي نهى االإ�صام عن ال�صاة 
كتحية  �صبب  لها  التي  النوافل  اأو  الفائتة  الفرائ�ض  ق�صاء  اإال  فيها  ي�صلي  الكفار فا  لعبادات  وقت  الأنها  فيها؛ 

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

واأوقات النهي كالتايل:

من بعد �صاة الفجر اإىل اأن ت�صرق ال�صم�ض وترتفع يف ال�صماء ارتفاعًا ي�صريًا حمددًا يف 1
ال�صرع بقدر رمح، ويف الباد املعتدلة يح�صل هذا االرتفاع بعد ال�صروق ب� 20 دقيقة تقريبًا.

اإذا تعامدت ال�صم�ض يف ال�صماء اإىل اأن تزول، وهو زمن ي�صري ي�صبق دخول وقت الظهر.2

من بعد �صاة الع�صر حتى تغرب ال�صم�ض.3

< صالة الجماعة

اأمر اهلل الرجال باجلماعة لل�صلوات اخلم�ض، وقد ورد يف ف�صلها االأجر العظيم، وقال �صلى اهلل عليه و�صلم: 
"�صاة اجلماعة اأف�صل من �صاة الفذ ب�صبع وع�صرين درجة" )البخاري 619، م�صلم650(.

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

معنى الئتمام:
اأن يربط امل�صلي املاأموُم �صاَته باإمامه، فيتابعه يف ركوعه و�صجوده وي�صتمع اإىل قراءته، وال ي�صبقه اأو يخالفه 

يف �صيء من ذلك بل يفعل الفعل بعد اإمامه مبا�صرة.

ركع  واإذا  يكرب،  حتى  تكربوا  وال  فكربوا  كرب  فاإذا  به،  ليوؤمت  االإمام  جعل  "اإمنا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال 
فاركعوا، وال تركعوا حتى يركع، واإذا قال: �صمع اهلل ملن حمده فقولوا: ربنا ولك احلمد. واإذا �صجد فا�صجدوا وال 

ت�صجدوا حتى ي�صجد.. " )البخاري 701، م�صلم 414، اأبو داود 603(.
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من يقدم لإلمامة؟
اهلل  لكت����������اب  االأحف��ظ  لاإمام�����ة  ويق����دم 
عليه  اهلل  �صلى  ق�����ال  كما  فاالأوىل،  االأول����ى  ث����م 
و�صلم:"ي����وؤم القوم اأقروؤهم لكتاب اهلل، فاإن كانوا يف 

القراءة �صواء فاأعلمهم بال�صنة.. " )م�صلم 673(.

أين يقف اإلمام والمأمومون؟
املاأمومون  يرتا�ض  واأن  االإمام،  يتقدم  اأن  ينبغي 
كان  واإن  فاالأول،  االأول  ال�صف  ويكملوا  خلفه،  �صفًا 

املاأموم واحدًا وقف عن ميني االإمام.

كيف يتم ما فاته مع اإلمام؟
من دخل مع االإمام بعد اأن فاته �صيء من ال�صاة فاإنه يدخل معه حتى ي�صلم االإمام ثم يتم ما بقي من �صاته.

ويح�صب ما اأدركه مع االإمام اأول �صاته، وما يفعله بعد ذلك اآخر �صاته.

بماذا تدرك الركعة؟
نح�صب ال�صاة بعدد الركعات، ومن اأدرك الركوع مع االإمام فقد اأدرك الركعة كاملة، ومن فاته الركوع فيدخل 

مع االإمام، ولكن ما بقي من اأفعال واأقوال تلك الركعة التي فاتته ال حت�صب من ركعاته.

الركعة  الفجر  االإمام يف �صاة  اأدرك مع  من 
ليتم  يقوم  اأن  االإمام  �صام  بعد  فيلزمه  الثانية 
الركعة الباقية عليه وال ي�صلم حتى ينتهي منها؛ 
الأن �صاة الفجر ركعتان وهو مل يدرك اإال واحدة.

االأخري  الت�صهد  يف  وهو  االإمام  اأدرك  من 
اأن  االإمام  �صام  بعد  فيلزمه  املغرب  �صاة  يف 
االإمام  اأدرك  ي�صلي ثاث ركعات كامات؛ الأنه 
باإدراك  الركعة  تدرك  واإمنا  االأخري  الت�صهد  يف 

الركوع مع االإمام.

الثالثة  اأدرك االإمام وهو يف ركوع الركعة  من 
من �صاة الظهر فقد اأدرك ركعتني 
للماأموم  بالن�صبة  )وهي  االإمام  مع 
الركعتان االأوليان من الظهر( فاإذا 
ويتم ما  اأن يقوم  االإمام فعليه  �صلم 
والرابعة؛  الثالثة  الركعتان  هنا  وهي  عليه،  بقي 

الأن الظهر �صاة رباعية.

اأمثلة الإمتام ملن فاته 
اأول ال�صالة مع الإمام 
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< األذان

ينادي  تبعثون رجًا  اأوال  بن اخلطاب:  فقال عمر  اليهود،  قرن  مثل  قرنًا  بل 
بال�صاة، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: "يا بال قم فناد بال�صاة" 

)البخاري 579، م�صلم 377(.

الأذان:

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

2 اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل، اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل.

3 اأ�صهد اأن حممدًا ر�صول اهلل، اأ�صهد اأن حممدًا ر�صول اهلل. 

4 حي على ال�صاة، حي على ال�صاة.

5 حي على الفاح، حي على الفاح.

6 اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

7 ال اإله اإال اهلل.

< االأذان من اأجلِّ االأعمال 
عند اهلل تعاىل.

بوقت  الإعامهم  االإقامة  و�صرع  وقتها  بدخول  واإعامهم  لل�صاة  النا�ض  لنداء  االأذان  للم�صلمني  اهلل  �ضرع 
ال�صروع يف ال�صاة وبدايتها. وقد كان امل�صلمون يجتمعون فيتحينون ال�صاة ولي�ض ينادي بها اأحد، فتكلموا يوًما 

يف ذلك، فقال بع�صهم: اتخذوا ناقو�صًا مثل ناقو�ض الن�صارى، وقال بع�صهم: 

صفة األذان واإلقامة:
دون  اجلماعة  على  واالإقامة  االأذان  يجب   •
الفرد الواحد، واإذا تركوهما عمدًا �صحت 

�صاتهم مع االإثم.

اإلقاء االأذان ب�صوت جهوري ح�صن  وي�صرع   •
حتى ي�صمع النا�ض فياأتون لل�صاة.

وقد ورد لاأذان واالإقامة عدة �صفات ثابتة   •
عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صهرها ما 

يلي:
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الإقامة:

1 اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

2 اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل.

3 اأ�صهد اأن حممدًا ر�صول اهلل.

4 حي على ال�صاة.

5 حي على الفاح.

6 قد قامت ال�صاة، قد قامت ال�صاة.

7 اهلل اأكرب، اهلل اأكرب.

8 ال اإله اإال اهلل.

الترديد خلف المؤذن:
خلف  يردد  اأن  االأذان  �صمع  ملن  وي�صتحب 
املوؤذن فيقول مثل مايقول املوؤذن متامًا، اإال اإذا 
قال املوؤذن حي على ال�صاة اأو حي على الفاح 

فيقول: )ل ح�ل ول ق�ة اإل باهلل(.

ترديده  بعد  االأذان  ا�صتمع  من  يقول  ثم 
وال�صالة  التامة  الدع�ة  هذه  رب  )اللهم 
القائمة اآت حممداً ال��صيلة والف�صيلة وابعثه 

املقام املحم�د الذي وعدته(.
<  ُيثيب اهلل �صبحانه وتعاىل امل�صلم بكل خطوة يخطوها اإىل امل�صجد.
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< الخشوع في الصالة
اخل�ضوع يف ال�صاة هو حقيقة 
ال�صاة وجوهرها، ومعناه ح�صور 
ال�صاة  يف  اهلل  يدي  بني  قلبي 
باخل�صوع والذل م�صت�صعرًا ملا اأقول 

من االآيات واالأدعية واالأذكار.

وهو من اأف�ضل العبادات واأجل 
الطاعات؛ ولهذا اأكد اهلل يف كتابه 
قال  كما  املوؤمنني،  اأنه من �صفات 
 • امْلُوؤِْمُنوَن  اأَْفَلَح  {َقْد  وعا:  جل 
َاِتِهْم َخا�ِصُعوَن}  ِذيَن ُهْم يِف �صَ الَّ

)املوؤمنون: 2-1(.

ومن عا�س اخل�صوع يف ال�صاة ذاق لذة العبادة واالإميان ولهذا كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: 
"وجعلت قرة عيني يف ال�صاة")الن�صائي 3940(. قرة العني مبعنى بالغ ال�صرور وال�صعادة واالأن�ض واللذة.

الوسائل المعينة على الخشوع في الصالة:
هناك و�صائل كثرية تعني على اخل�صوع يف ال�صاة منها:

ال�ضتعداد لل�ضالة والتهيوؤ لها:  1

ويكون ذلك بالتبكري اإليها يف امل�صجد للرجال 
ولب�ض  ال�صاة،  ت�صبق  التي  بال�صنن  واالإتيان 
اللبا�ض احل�صن املنا�صب وامل�صي اإليها بالوقار 

وال�صكينة. 

اإبعاد كل امل�ضغالت واملنغ�ضات:  2
ال�صور  من  ي�صغله  ما  واأمامه  ي�صلي  فا 
من  ي�صغله  ما  ي�صمع  وهو  اأو  وامللهيات، 
حمتاج  وهو  لل�صاة  يقدم  وال  االأ�صوات، 
لدورة املياه، وال وهو جائع اأو ظماآن بح�صرة 
ذهن  لي�صفو  ذلك  وكل  وال�صراب،  الطعام 
امل�صلي وين�صغل باالأمر العظيم الذي �صيقبل 

عليه وهو �صاته ومناجاته لربه.

< اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �صاجد.
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الطماأنينة يف ال�ضالة:  3

وقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يطمئن 
يف ركوعه و�صجوده حتى يرجع كل عظم اإىل 
باأن  ال�صاة  يح�صن  مل  من  واأمر  مو�صعه، 
عن  ونهى  كلها،  ال�صاة  اأفعال  يف  يطمئن 

َهها بنقر الغراب. ال�صرعة و�صبَّ

النا�ض  "اأ�صواأ  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  وقال 
�صرقة الذي ي�صرق من �صاته"، قالوا: يا ر�صول اهلل 
وال  ركوعها  يتم  "ال  قال:  �صاته؟  من  ي�صرق  وكيف 

�صجودها" )اأحمد 22642(.

يخ�صع؛  اأن  ميكن  ال  �صاته  يف  يطمئن  ال  والذي 
يذهب  الغراب  ونقر  باخل�صوع،  تذهب  ال�صرعة  الأن 

بالثواب.

ا�ضتح�ضار عظمة من �ضيقف بني   4
يديه:

فيتذكر عظمة اخلالق وجاله و�صعف نف�صه 
يناجيه  ربه  يدي  بني  �صيقف  واأنه  وذلها 
ما  ويتذكر  وانك�صارًا،  وذاًل  خ�صوعًا  ويدعوه 
اأعده اهلل يف االآخرة للموؤمنني من الثواب وما 
العقاب، ويتذكر موقفه  للم�صركني من  اأعده 

بني يدي اهلل يف االآخرة.

كمن  كان  �صاته  يف  ذلك  املوؤمن  ا�صتح�صر  فاإذا 
اأنهم ماقو  و�صفهم اهلل يف كتابه من الذين يظنون 
ا�ِصِعنَي •  َها َلَكِبرَيٌة اإِالَّ َعَلى اخْلَ ربهم، قال تعاىل: {َواإِنَّ
ُهْم اإَِلْيِه َراِجُعوَن}  ِهْم َواأَنَّ ُهْم ُمَاُقو َربِّ ِذيَن َيُظنُّوَن اأَنَّ الَّ

)البقرة: 46-45(.

ي�صمعه  �صبحانه  اهلل  اأن  امل�صلي  ا�صتح�صر  فاإذا 
ويعطيه ويجيبه ح�صل له اخل�صوع بقدر ا�صتح�صاره. 

اأذكار  وبقية  املقروءة  الآيات  تدبر   5
ال�ضالة والتفاعل معها:

ُمَباَرٌك  َلْيَك  اإِ اأَْنَزْلَناُه  {ِكَتاٌب  للتدبر  نزل  القراآن 
يح�صل  وال  ااْلأَْلَباِب}  اأُوُلو  َر  َوِلَيَتَذكَّ اآََياِتِه  ُروا  بَّ ِلَيدَّ
اإال بالعلم مبعنى ما يقراأ من االآيات واالأذكار  التدبر 
التفّكر يف حاله وواقعه من  واالأدعية، فيمكنه حينها 
فينتج  جهة  من  واالأذكار  االآيات  تلك  ومعاين  جهة 
اخل�صوع واخل�صوع والتاأثر ورمبا ذرفت عيناه بالدموع، 
ومل متر عليه االآيات بدون تاأثر وكاأنه ال ي�صمع وال يرى 
ِهْم  ُروا ِباآََياِت َربِّ ِذيَن اإَِذا ُذكِّ كما قال اهلل تعاىل: {َوالَّ

ا َوُعْمَياًنا} )الفرقان: 73(. مًّ وا َعَلْيَها �صُ مَلْ َيِخرُّ

ك
الت

ص

105



< صالة الجمعة

يف  اجلمعة  يوم  اهلل  فر�س 
من  �صاًة  الظهر  �صاة  وقت 
واآك�����د  االإ�صام  �صعائر  اأعظم 
امل�صلمون  فيها  يجتمع  فرائ�صه 
فيها  وي�صتمعون  االأ�صبوع،  يف  مرة 
التي  والتوجيه���ات  للمواع�����ظ 
يقدمها له���م اإم���ام اجلمع����ة، ث����م 

ي�صلون �صاة اجلمعة.

فضل يوم الجمعة:
يوم اجلمعة اأعظم اأيام االأ�صبوع 
اهلل  ا�صطفاه  فقد  �صرًفا،  واأجلها 
له  تعاىل على غريه من االأيام، وف�صّ
على ما �صواه من االأوقات بعدد من 

املزايا منها:

االأمم  دون غريها من  به  اأمة حممد  اأن اهلل خ�ض   •
كما قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: "اأ�صل اهلل 
عن اجلمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم ال�صبت، 
فهدانا  بنا،  اهلل  فجاء  االأحد،  يوم  للن�صارى  وكان 

ليوم اجلمعة" )م�صلم 856(.

�صلى  قال  ال�صاعةكما  تقوم  وفيه  اآدم  خلق  فيه  اأنه   •
ال�صم�ض  عليه  طلعت  يوم  "خري  و�صلم:  عليه  اهلل 
يوم اجلمعة، فيه خلق اآدم، وفيه اأدخل اجلنة، وفيه 
اجلمعة"  يوم  اإال يف  ال�صاعة  تقوم  وال  منها،  اأخرج 

)م�صلم 854(.

على من تجب الجمعة؟
جتب �صالة اجلمعة على:

رجل: فا جتب على املراأة.  1

مكلف: فا جتب على املجنون وال ال�صغري   2
الذي مل يبلغ.

م�صت�طن: فا جتب على امل�صافر وال من   3
ي�صكن يف البوادي خارج املدن والقرى.

ال  مري�ض  على  جتب  فا  البدن:  �صحيح   4
ميكنه ح�صور اجلمعة.

<  يجب على امل�صلني اال�صتماع خلطبة اجلمعة وعدم االن�صغال عنها.
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صفة وأحكام صالة الجمعة:
�صاة  قبل  الغت�ضال  للم�ضلم  ي�ضتحب   1
بداية  قبل  امل�صجد  اإىل  والتبكري  اجلمعة 

اخلطبة ولب�ض اأح�صن الثياب.

ويتقدمهم  اجلامع  يف  امل�ضلمون  يجتمع   2
امل�صلني  فيواجه  املنرب  على  فريقى  االإمام 
ويلقي عليهم خطبتني يف�صل بينهما بجلو�ض 
رهم فيها بتقوى اهلل، ويقدم لهم  ي�صري، يذكِّ

التوجيهات واملواعظ واالآيات.

يجب على امل�ضلني ال�ضتماع للخطبة،   3
عن  االن�صغال  اأو  الكام  عليهم  ويحرم 
بالعبث  ذلك  كان  ولو  حتى  منها  اال�صتفادة 

بال�صجاد اأو احل�صى والرتاب.

ثم ينزل الإمام من املنرب وتقام ال�صاة   4
فيهما  يجهر  ركعتني  بالنا�ض  في�صلي 

بالقراءة. 

عدد  باجتماع  ت�ضرع  اإمنا  اجلمعة  �ضالة   5
لعذر  عنها  تخلف  اأو  فاتته  فمن  النا�ض  من 
فاإنه ي�صلي الظهر بداًل عنها، وال ت�صح منه 

اجلمعة.

من تاأخر عن �ضالة اجلمعة فلم يدرك   6
مع االإمام اإال اأقل من ركعة فاإنه يتم ال�صاة 

ظهرًا.

كاملراأة  اجلمعة  عليه  جتب  ل  من  كل   7
مع  �صاها  اإذا  منه  ت�صح  فاإنها  وامل�صافر 
�صاة  بها  عنه  وت�صقط  امل�صلمني،  جماعة 

الظهر.

من يعذر في حضور الجمعة؟
اأكد ال�ضرع على وجوب ح�صور �صاة اجلمعة ملن 
جتب عليهم، وحذر من االن�صغال عنها مبتاع الدنيا، 
َاِة  ِلل�صَّ ُنوِدَي  اإَِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  فقال تعاىل:{َيا 
اْلَبْيَع  َوَذُروا  اهلِل  ِذْكِر  اإِىَل  َفا�ْصَعْوا  ُمَعِة  اجْلُ َيْوِم  ِمْن 

َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون} )اجلمعة 9(.

وحذر من يتخلف عنها بدون عذر �صرعي باخلتم 
ترك  "من  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  فقال  قلبه،  على 
ثاث 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�صاة.

والعذر املبيح للتخلف عن اجلمعة: كل ما يح�صل 
منه  يخاف  اأو  معتادة،  غري  �صديدة  م�صقة  منه  لك 
كاملري�ض  و�صحتك  معي�صتك  على  البالغ  ال�صرر 

واحلاالت الطارئة.
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هل دوام العمل والوظيفة عذر في التخلف عن الجمعة؟

َجاَرِة} )اجلمعة: 11( َن اللْهِو َوِمَن التِّ <  { ُقْل َما ِعنَد اهلِل َخرْيٌ مِّ

متى يكون العمل عذراً في التخلف عن الجمعة؟
ال يعترب العمل الدائم واملتكرر عذرًا للتخلف عن �صاة اجلمعة ملن وجبت عليه اإال يف حالتني:

اأن يك�ن يف العمل م�صلحة عظيمة ل تتحقق اإل ببقائه يف العمل وتركه للجمعة, وبرتكه لعمله   1
حت�صل مف�صدة عظيمة, ول ي�جد من ين�به على ذلك العمل.

2 اإذا كان العمل ه� امل�صدر ال�حيد لرزقه, ول مينحه �صاحب العمل فر�صة ل�صالة اجلمعة, ولي�س 
لديه ما يغطي نفقته ال�صرورية من الطعام وال�صراب والأم�ر ال�صرورية له ولعائلته �ص�ى ذلك 
العمل, فيجوز له البقاء يف العمل وتركه ل�صاة اجلمعة �صرورة حتى يجد عمًا اآخر، اأو يجد ما يغنيه 

من الطعام وال�صراب واالأمور ال�صرورية الكافية له وملن يعول.

الطبيب يف االإ�صعاف الذي يعالج احلاالت واالإ�صابات العاجلة.  •
ال�صرقة  من  ودورهم  النا�ض  اأموال  يحفظ  الذي  وال�صرطي  احلار�ض   •

واالأعمال االإجرامية.

يلزم  والتي  ونحوها  الكبرية  امل�صانع  اأعمال  متابعة  على  يقوم  من   •
متابعتها حلظيًا.

اأمثلة

واالأ�صغال  االأعمال  اأن  الأ�ضل 
الدائمة لي�صت عذرًا للم�صلم يف التخلف 
عن �صاة اجلمعة، واهلل تعاىل ياأمرنا 
لل�صاة،  ونتفرغ  اأعمالنا  نرتك  باأن 
ُنوِدَي  اإَِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  فيقول:{َيا 
اإِىَل  َفا�ْصَعْوا  ُمَعِة  اجْلُ َيْوِم  ِمْن  َاِة  ِلل�صَّ
ِذْكِر اهلِل َوَذُروا اْلَبْيَع})اجلمعة: 9(. وينبغي 
للم�صلم اختيار االأعمال والوظائف التي 
يتمكن فيها من اأداء �صعائر اهلل ولو كان 

عائدها املادي اأقل من غريها.

َفُهَو  ْل َعَلى اهلِل  َيَتَوكَّ َوَمْن  َيْحَت�ِصُب  اَل  ِمْن َحْيُث  َوَيْرُزْقُه   • َرًجا  َلُه خَمْ َيْجَعْل  َيتَِّق اهلَل  واهلل تعاىل يقول: {َوَمْن 
َح�ْصُبه})الطاق 3-2(.
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< صالة المسافر

املوؤقتة  اإقامته  اأو  انتقاله  حال  للم�ضافر  ي�ضن   •
التي تقل عن اأربعة اأيام اأن يق�صر ال�صاة ذات 

االأربع ركعات اإىل ركعتني.

في�صلي الظهر والع�صر والع�صاء ركعتني بدل اأربع 
يف  فيتابعه  مقيم  اإمام  مع  �صاها  اإذا  اإال  ركعات 

�صاته وي�صلي اأربع ركعات مثله.

ي�ضرع له ترك ال�صنن الراتبة اإال راتبة الفجر.  •

وبني  والع�صر،  الظهر  بني  اجلمع  له  يجوز   •
اإن  ال�صيما  اإحداهما،  وقت  يف  والع�صاء  املغرب 
ورحمة  تخفيفًا  و�صفره  انتقاله  حال  ذلك  كان 

ورفعًا للحرج.

< صالة المريض

دام  ما  اأحواله  كل  يف  امل�صلم  على  واجبة  ال�صاة 
اختاف  اأمر  راعى  االإ�صام  اأن  اإال  ووعيه،  بعقله 

ظروف النا�ض وحاجاتهم، ومن ذلك املري�ض.

 ولتو�ضيح ذلك يقال:

املري�ض  عن  ال�صاة  يف  القيـــــــــام  ي�ضقـــط   •
الذي ال ي�صتطيع القيام، اأو كان القيام ي�صق عليه 

اأو يبطئ يف عاجه.

قال  فعلى جنبه،  ي�صتطع  فاإن مل  وي�صلي جال�صًا،   
ت�صتطع  مل  فاإن  قائما،  "�صل  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 

فقاعدا فاإن مل ت�صتطع فعلى جنب" )البخاري 1066(.

من مل ي�ضتطع الركوع اأو ال�صجود فاإنه يومئ به   •
قدر امل�صتطاع.

جل�ض  االأر�ض  على  اجللو�س  عليه  �ضعب  من   •
على الكر�صي ونحو ذلك.

من �ضق عليه التطهر لكل �صاة ب�صبب مر�صه   •
فيجوز له اجلمع بني الظهر والع�صر وبني املغرب 

والع�صاء.

املر�ض  ب�صبب  املاء  ا�ضتعمال  عليه  ي�ضق  من   •
يجوز له التيمم الأداء ال�صاة. 
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صيامك



4
فر���ض اهلل عل��ى امل�ش��لمني ال�شي��ام �ش��هرًا واحدًا يف 
ال�ش��نة، ه��و �ش��هر رم�ش��ان املب��ارك، وجعل��ه الرك��ن 
الرابع من اأركان الإ�ش��ام ومباني��ه العظام، قال اهلل 
َياُم َكَما  ِذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�شِّ تعاىل:{َي��ا اأَيَُّها الَّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقون} )البقرة: 183(. ُكِتَب َعَلى الَّ

فهرس الفصل 
معنى ال�صيام

ف�صل �صهر رم�صان
احلكمة من ال�صيام

ف�صل ال�صيام
املفطرات

من عذرهم اهلل يف ال�صيام
  املري�ض
  العاجز
  امل�شافر

  احلائ�ض والنف�شاء
  احلامل واملر�شع

�صيام التطوع
عيد الفطر املبارك

  ماذا ي�شرع يوم العيد؟



صيام رمضان

معنى الصيام:
هلل  التعبد  الإ�صـــــــالم:  يف  ال�صيـــــام  معنى 
بالإم�شاك والمتناع عن الأكل وال�شرب واجلماع وبقية 
املفطرات من طلوع الفجر -وهو موعد اأذان الفجر- 

اإىل غروب ال�شم�ض-وهو موعد اأذان املغرب-.

< فضل شهر رمضان

الأ�شهر  من  التا�شع  ال�شهر  هو  رم�شان  �شهر 
اأ�شهر  اأف�شل  وهو  الإ�شامي،  التقومي  يف  القمرية 
الف�شائل عن غريه  بالعديد من  ال�شنة، اخت�شه اهلل 

من الأ�شهر، ومن تلك الف�شائل:
اأعظم  بنزول  اهلل  اخت�شه  الذي  ال�شهر  اأنه 
اهلل  قال  الكرمي،  القراآن  واأ�شرفها:  الكتب 
اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن  تعاىل:{�َشْهُر َرَم�شَ
َواْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى  ِمَن  َناٍت  َوَبيِّ ا�ِض  ِللنَّ ُهًدى 
ْمُه} )البقرة:185(. ْهَر َفْلَي�شُ َفَمْن �َشِهَد ِمْنُكُم ال�شَّ

قال �شلى اهلل عليه و�شلم: "اإذا دخل رم�شان 
جهنم،  اأبواب  وغلقت  اجلنة،  اأبواب  فتحت 
و�شل�شلت ال�شياطني" )البخاري 3103، م�شلم 1079(، فقد 
هياأه اهلل لعباده لاإقبال عليه بفعل الطاعات 

وترك املنكرات.

اأن من �شام نهاره وقام ليله غفر له ما تقدم 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قال  ذنبه،  من 
له  غفر  واحت�شابًا  اإميانًا  رم�شان  �شام  "من 
)البخاري 1910، م�شلم 760(، وقال:  ما تقدم من ذنبه" 
"من قام رم�شان اإميانًا واحت�شابًا غفر له ما 

تقدم من ذنبه" )البخاري 1905، م�شلم 759(.

1

2

التي 3 القدر،  ليلة  العام:  ليايل  اأعظم  فيه  اأن 
اأخرب اهلل يف كتابه اأن العمل ال�شالح فيها خري 
من العمل يف اأزمان كثرية، فقال: {َلْيَلُة اْلَقْدِر 
َخرْيٌ ِمْن اأَْلِف �َشْهٍر} )القدر: 3(، ومن قامها اإميانًا 
واحت�شابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة 
من الليايل الع�شر الأخرية من رم�شان، ول يعلم 

اأحد موعدها على التحديد.

4

<  �ش��هر رم�شان هو ال�ش��هر التا�ش��ع من الأ�ش��هر القمرية يف 
التقومي الإ�شامي.
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< الحكمة من الصيام

متعددة  ولطائف  ال�شيام 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�شه  في�شبط  �شهواته،  وقمع  حمبوباته، 
وزمان،  مكان  كل  يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ومراقبة 
يف �شره وعانيته، ولهذا يقول اهلل �شبحانه: {َيا اأَيَُّها 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن  ِذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�شِّ الَّ

ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} )البقرة: 183(.

تدريب على الإقالع عن املعا�صي   2

والذنوب:

فاإذا امتنع ال�شائم عن املباحات امتثاًل  لأمر اهلل 
ف�شيكون اأقدر على جلم �شهواته عن املعا�شي والذنوب 
الباطل،  التمادي يف  والوقوف عند حدود اهلل وعدم 
الزور  قول  يدع  مل  "من  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال 
والعمل به فلي�ض هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�شرابه" 
القول  يف  الكذب  عن  ينته  مل  من  اإنَّ  اأي   )1804 )البخاري 

والعمل فاإنه مل يحقق مق�شود ال�شيام.

3  تذكر املحرومني وموا�صاتهم:

واجلوع،  احلرمان  ملقا�شاة  جتربة  فيه  لأنَّ  وذلك 
الدهر،  اأبد  يقا�شون احلرمان  الذين  الفقراء  ر  وتذكُّ
يعانون  اأنَّهم  وكيف  الفقراء  اإخوانه  العبد  فيتذكر 
يد  تقدمي  يف  فيجتهد  والعط�ض  اجلوع  من  ين  الأمرَّ

العون وامل�شاعدة لهم.

< فضل الصيام

لل�شيام ف�شائل كثرية وردت يف ال�شرع منها ما يلي:

وامتثاًل  باهلل  �إمياناً  رم�ضان  �ضام  من  �أن 
لأوامره وت�شديقًا ملا ورد يف ف�شله حمت�شبًا 
ذنبه،  من  تقدم  ما  له  غفر  اهلل  عند  الأجر 
�شام  "من  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال  كما 
رم�شان اإميانًا واحت�شابًا غفر له ما تقدم من 

ذنبه" )البخاري 1910، م�شلم 760(.

1
�لأجر  من  يالقي  مبا  يفرح  �ل�ضائم  �أن 
�شيامه،  ب�شبب  اهلل  ماقاة  عند  والنعيم 
"لل�شائم  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال  كما 
فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء 

ربه" )البخاري 1805، م�شلم 1151(.

يدخل  ل  �لريان  له  يقال  باباً  �جلنة  يف  �أن 
منه اإل ال�شائمون، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: 
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�شائمون 
غريهم، يقال: اأين ال�شائمون؟، فيقومون، ل 
يدخل منه اأحد غريهم، فاإذا دخلوا اأغلق فلم 

يدخل منه اأحد" )البخاري 1797، م�شلم 1152(.

�أن �هلل ن�ضـــــــب جز�ء �ل�ضيــــــــام واملثوبة عليه 
اإليه �شبحانه، ومن كانت مثوبته وجزاوؤه من 
اأعده  مبا  فليب�شر  رحيم  جواد  عظيم  كرمي 
اهلل له، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: "كل عمل 
اأجزي  واأنا  يل  فاإنه  ال�شيام  اإل  له  اآدم  ابن 

به" )البخاري 1805، م�شلم 1151(.

< المفطرات

وهي الأمور التي يجب على ال�شائم المتناع عنها 
لأنها تف�شد ال�شيام. وهي كالتايل:

َوا�ْشَرُبوا  تعاىل:{َوُكُلوا  قال  وال�صرب  الأكل   1

ْيِط  اْلَ ِمَن  اْلأَْبَي�ُض  ْيُط  اْلَ َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى 
َياَم اإِىَل اللَّْيل}  وا ال�شِّ اْلأَ�ْشَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ اأَِتُّ

)البقرة: 187(.

ومن اأكل اأو �شرب نا�شيًا؛ ف�شيامه �شحيح ول اإثم 
عليه، كما قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: "من ن�شي 
اأو �شرب فليتم �شومه فاإمنا اأطعمه  وهو �شائم فاأكل 

اهلل و�شقاه" )البخاري 1831، م�شلم 1155(.

2  ما كان يف معنى الأكل وال�صرب، واأمثلته:

اجل�شم  اإىل  ت�شل  التي  �ملغذية  و�لإبر  �ملحاليل   •
فاإنها  والغذاء،  الأماح  من  ينق�شه  مبا  لتمده 

تقوم مقام الأكل وال�شرب فتاأخذ حكمها.

الأكل  غاية  هو  الدم  لأن  للمري�ض؛  �لدم  َحقن   •
وال�شرب.

�لتدخني باأنو�عه فاإنه مفطر؛ لأنه ميد اجل�شم   •
بال�شموم عن طريق ا�شتن�شاق الدخان.

4

املراأة،  فرج  يف  الذكر  راأ�ض  باإياج  اجلماع   3

�شواء اأنزل الرجل املني اأم مل ينزل.

4 اإنزال املني باختياره مببا�شرة، اأو ا�شتمناء، 

ونحو ذلك.

اأما الحتام الذي يح�شل يف النوم فلي�ض مبفطر.

كان  اإذا  ذلك  ونحو  زوجته  تقبيل  للرجل  ويجوز 
قادرًا على �شبط نف�شه حتى ل يقع يف الإفطار.

5 التقيوؤ عمدًا، اأما من خرج منه القيء بدون 

عليه  اهلل  �شلى  قال  عليه،  �شيء  فا  اختياره 
فلي�ض  �شائم  وهو  القيء  ذرعه  "من  و�شلم: 
)الرتمذي 720،  عليه ق�شاء، ومن ا�شتقاء فليق�ض" 

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�شًا فطهرت  اأو  املراأة،  اأفطرت  فقد 
تكون  و  �شومها،  ي�شح  مل  الفجر  طلوع  بعد 
مفطرة ذلك اليوم، لقول النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم: "األي�ض اإذا حا�شت مل ت�شل ومل ت�شم" 

)البخاري 1850(.

اأما الدم الذي يخرج من املراأة ب�شبب مر�ض، وهو 
وغري  ال�شهر  يف  حمددة  اأيامًا  املعتاد  احلي�ض  غري 
من  مينع  فا  الولدة،  بعد  يخرج  الذي  النفا�ض  دم 

ال�شيام.
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< من عذرهم اهلل في الصيام

 رخ�ض �هلل لأ�ضناٍف من �لنا�ض �لفطر يف رم�ضان تخفيفاً ورحمة وتي�ضري�ً لهم، وهم كالتايل:

بال�شوم،  يت�شرر  الذي  املريـــــ�س 
بعد  ذلك  ويق�شي  الفطر  له  فيجوز 

رم�شان.

1

ل  مر�ض  اأو  لكرب  ال�صوم  عن  العاجز 
وُيطعم  الفطر  له  فيجوز  �شفاوؤه،  يرجى 
عن كل يوم م�شكينا يعطيه ما مقداره كيلو 

ون�شف من قوت البلد.

2

امل�صافر اأثناء �شفره واإقامته املوؤقتة لأقل 
اأيام، فيجوز له الفطر ويق�شي  اأربعة  من 

ذلك بعد رم�شان.
َعَلى  اأَْو  ا  َمِري�شً َكاَن  {َوَمْن  تعاىل:  قال   
ِبُكُم  اهلُل  ُيِريُد  اأَُخَر  اٍم  اأَيَّ ِمْن  ٌة  َفِعدَّ �َشَفٍر 

اْلُي�ْشَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْشَر} )البقرة: 185(.

3

عليهما  يحرم  والنف�صاء،  احلائ�س 
وعليهما  منهما،  ي�شح  ول  ال�شيام 

الق�شاء بعد رم�شان  )انظر �ض 76(.

4

احلامــــل واملر�صـــع، اإذا خافتا ال�شرر 
على النف�ض اأو على الولد اأفطرتا وق�شيتا 

ذلك اليوم.

5
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ما حكم من اأفطر فـي رم�صان؟
كل من اأفطر بغري عذر فعليه التوبة اإىل اهلل لرتكابه اإثمًا عظيمًا وع�شيانه لأمر الالق �شبحانه وتعاىل، 
لتلك  كفارة  مع ذلك  وعليه  اليوم،  يق�شي ذلك  فاإنه  باجلماع،  اأفطر  اإل من  اليوم فقط،  ق�شاء ذلك  ويلزمه 
الرق  الإن�شان من  اأهمية حترير  على  يوؤكد  والإ�شام  واإعتاقه،  م�شلم  رقيق  ب�شراء  اأي  رقبة،  باإعتاق  املع�شية 
والعبودية يف كل منا�شبة، واإذا مل يوجد ذلك كما هو احلال اليوم في�شوم �شهرين متتابعني، فاإن مل ي�شتطع 

م�شكينا. �شتني  فيطعم 

< صيام التطوع

فر�ض اهلل �شيام �شهر واحد يف ال�شنة، ولكنه رغب 
ب�شيام اأيام اأخرى ملن وجد يف نف�شه القدرة والرغبة 

يف ذلك ابتغاء زيادة الأجر واملثوبة،ومن تلك الأيام:

ويوم  بعده،  اأو  قبله  ويوم  عا�صوراء  يوم   1

حمرم  �شهر  من  العا�شر  اليوم  هو  عا�شوراء 
ال�شهر الأول يف التقومي الإ�شامي، وهو اليوم 
الذي جنا اهلل فيه نبي اهلل مو�شى من فرعون 
امل�شلم  في�شومه  معه،  ومن  فرعون  واأغرق 
لر�شولنا  واتباعًا  مو�شى  جناة  على  هلل  �شكرًا 
�شلى اهلل عليه و�شلم ملا �شامه وقال:"�شوموا 
�شئل  وملا   ،)2154 )اأحمد  يومًا"  بعده  اأو  يومًا  قبله 
�شلى اهلل عليه و�شلم عن �شيامه قال: "يكفر 

ال�شنة املا�شية" )م�شلم 1162(.

�شهر  من  التا�شع  اليوم  وهو  عرفة،  يوم   2

التقومي  من  ع�شر  الثاين  ال�شهر  احلجة،  ذي 
الإ�شامي، وهذا اليوم يجتمع فيه حجاج بيت 
ويبتهلون  اهلل يف عرفة فيدعون اهلل عز وجل 
لغري  وي�شرع  العام،  اأيام  اأف�شل  وهو من  اإليه، 
عليه  اهلل  �شلى  �ُشئل  وملا  �شيامه،  احلجاج 
و�شلم عن �شوم يوم عرفة قال: "يكفر ال�شنة 

املا�شية والباقية" )م�شلم 1162(.

ال�شهر  هو  و�شوال  �صوال،  من  اأيام  �صتة   3

العا�شر، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: "من �شام 
كان ك�شيام  �شوال  �شتًا من  اأتبعه  ثم  رم�شان 

الدهر" )م�شلم 1164(. 
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< عيد الفطر المبارك

الأعياد من �صعائر الدين الظاهرة، وملا قدم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم املدينة ووجد الأن�شار -وهم 
"ما هذان اليومان"؟ قالوا: كنا نلعب  اأهل املدينة- يلعبون ويفرحون يف يومني من ال�شنة فقال:  امل�شلمون من 
فيهما يف اجلاهلية، فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم: "اإن اهلل قد اأبدلكم بهما خريًا منهما: يوم الأ�شحى، 
ويوم الفطر" )اأبو داود 1134(، وقال �شلى اهلل عليه و�شلم مبينًا اأن الأعياد هي �شعار الأديان: "اإن لكل قوم عيدًا، وهذا 

عيدنا" )البخاري 909، م�شلم 892(.

العيد في اإلسالم:
باإتام  الفرح  يوم يظهر فيه  الإ�شام هو  العيد يف 
العبادة �شكرًا هلل تعاىل على هدايته وتوفيقه للعبادة، 
وي�شرع فيه اإدخال ال�شرور يف قلوب النا�ض عمومًا بلب�ض 
الو�شائل  وبكل  للمحتاجني،  والإح�شان  الثياب  اأجمل 
ال�شرور  تدخل  التي  والفعاليات  كالحتفالت  املباحة 

على قلوب اجلميع وتذكرهم بنعمة اهلل عليهم.

أعياد المسلمين:
ول  فيهما،  يحتفلون  ال�شنة  يف  عيدان  للم�شلمني 
عيدًا  النا�ض  يتخذه  الأيام  من  يوم  تخ�شي�ض  يجوز 
غريهما، وهما: عيد الفطر وهو اليوم الأول من �شهر 
�شوال، وعيد الأ�شحى وهو اليوم العا�شر من �شهر ذي 

كاحلجة.
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عيد الفطر:
وهو اليوم الأول من �شهر �شوال ال�شهر العا�شر، وياأتي بعد انتهاء اآخر ليلة من �شهر رم�شان، ولهذا �شمي عيد 
باإفطار هذا اليوم كما تعبدوا هلل ب�شيام رم�شان، فهم يحتفلون بالعيد  الفطر، وذلك لأن النا�ض يتعبدون هلل 
َة  �شكرًا على تام نعمة اهلل وف�شله باأن ي�شر لهم اإكمال �شي��ام �شهر رم�ش���ان املبارك، قال تعال��ى: {َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

وا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْشُكُرون} )البقرة: 185(. ُ َوِلُتَكربِّ

ماذا يشرع يوم العيد؟
الإ�شام  اأكد  �شاة  وهي  العيد:  �صالة 
عليهاوحث امل�شلمني على الروج لأدائها مع 
الن�شاء والأطفال، وقتها من ارتفاع ال�شم�ض 

قيد رمح بعد ال�شروق اإىل زوال ال�شم�ض.
فيهما  يجهر  ركعتان  العيد  �شاة  �صفتها: 
خطبتني،  ال�شاة  بعد  ويخطب  بالقراءة،  الإمام 
وي�شرع يف �شاة العيد الزيادة يف التكبري يف بداية 
كل ركعة، فيكرب يف الركعة الأوىل قبل القراءة �شت 
الثانية  يف  ويكرب  الإحرام،  تكبرية  غري  تكبريات 

خم�ض تكبريات غري تكبرية القيام من ال�شجود.

زكاة الفطر: فقد اأوجب اهلل على من 
العيد  يوم  يف  يحتاجه  عما  زيادة  ميلك 
�شاع  قدر  يخرج  اأن  الطعام  من  وليلته 
القمح  اأو  الرز  من  البلد  اأهل  طعام  من 
اأو التمر للفقراء وامل�شاكني من امل�شلمني، 

حتى ل يبقى يف يوم العيد حمتاج.

ووقتها: من مغرب اآخر يوم من رم�شان اإىل 
اأو  بليلة  العيد  قبل  تقدميها  ويجوز  العيد،  �شاة 

ليلتني.

ومقدارها �شاع من قوت اأهل البلد من القمح 
اأو الأرز اأو التمر ونحو ذلك، وال�شاع مقدار كيل، 
باملقايي�ض  لل�شبط  اأي�شر  بالوزن  تقديره  لكن 

احلديثة، وهو ي�شاوي وزنًا 3 كيلو غرام تقريبًا.

1

2
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<  امل�شلمون بعد خروجهم من �شاة العيد.

وجتب عليه عن نف�شه وعن من تلزمه نفقته كزوجته واأولده، وي�شتحب اإخراجها عن اجلنني يف بطن الأم، 
فيخرج عن كل نف�ض �شاعًا من طعام البلد اأي 3 كيلو غرام تقريبًا.

وقد فر�شها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم "ُطهرة لل�شائم من اللغو والرفث، وُطعمة للم�شاكني، فمن اأداها 
قبل ال�شاة فهي زكاة مقبولة، ومن اأداها بعد ال�شاة فهي �شدقة من ال�شدقات" )اأبو داود 1609(.

يف  وال�صرور  الفرحة  ن�صر  ي�صــــرع 
والرجال  والكبار  ال�شغار  من  العائلة 
والن�شاء بكل و�شيلة مباحة، ولب�ض اأجمل 
بالإفطار  هلل  والتعبد  واأح�شنها،  الثياب 
يحرم  ولذلك  اليوم،  ذلك  نهار  والأكل 

�شيام يوم العيد.
العيد  ليلة  وجل  عز  هلل  التكبري  ي�صرع 
وينتهي  العيد،  اإىل �شاة  وعند الروج 
وذلك  العيد،  ب�شاة  التكبري  وقت 
رم�ش����ان  �شوم  باإتام  للفرح  اإظهارًا 
املبارك و�شك��رًا لنعمة اهلل علينا وهدايته 
َة  لنا لل�شيام، قال تعاىل: {َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ
َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى  اهلَل  وا  ُ َوِلُتَكربِّ

َت�ْشُكُرون} )البقرة: 185(.
�إله  �أكرب، ل  �أكرب �هلل  �هلل  و�صفة التكبري: 

�إل �هلل، �هلل �أكرب �هلل �أكرب وهلل �حلمد.
هلل  و�حلمد  كبري�ً،  �أكرب  �هلل  اأي�شًا:  ويقول 

كثري�ً، و�ضبحان �هلل بكرة و�أ�ضياًل.
اأ�شواته��م  بها  الرج���ال  يرف���ع  اأن  وي�ش����رع 
بالطريقة التي ل توؤذي النا�ض اأو ت�شو�ض عليهم، 

ويخف�ض الن�شاء اأ�شواتهم بها.
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5
فر���ض �هلل �ل��زكاة، وجعله��ا �لركن �لثال��ث من �أركان 
�لإ�ش��ام، وتوعد من تركها بالعقوبة �ل�ش��ديدة، وربط 
�لأخ��وة م��ع �مل�ش��لمني بالتوب��ة و�إق��ام �ل�ش��اة و�إيت��اء 
َاَة  �ل��زكاة، كما ق��ال تعاىل:{َفاإِْن َتاُب��و� َو�أََقاُمو� �ل�شَّ

يِن} )�لتوبة: 11(. َكاَة َفاإِْخَو�ُنُكْم ِف �لدِّ َو�آَتُو� �لزَّ
وقال �شلى �هلل عليه و�شلم: "بني �لإ�شام على خم�ض.. 

و�إقام �ل�شاة و�إيتاء �لزكاة" )�لبخاري 8، م�شلم 16(.

فهرس الفصل 
مقا�صد الزكاة 

الأمور التي جتب فيها الزكاة:
  �لذهب و�لف�شة

  �لأمو�ل و�ل�شيولة
  عرو�ض �لتجارة

  �خلارج من �لأر�ض
  �لرثوة �حليو�نية

ملن ت�صرف الزكاة؟



الزكاة

اهلل  اأوجبه  املال  من  ي�صري  قدر  الزكاة 
ال�صر  لرفع  الأغنياء  ُيخرجه  امل�صلمني،  على 
وملقا�صد  وامل�صاكني  الفقراء  عن  واحلاجة 

واأهداف اأخرى.

مقاصد الزكاة:
ملقا�صد  امل�صلمني  على  الزكاة  اهلل  فر�ض 

عظيمة نذكر بع�صها:
�لإن�شان  �إن�شانية حتمل  �ملال غريزة  �أن حب 
�ملحافظة  على  كل �حلر�ض  يحر�ض  �أن  على 
�لزكاة  �أد�ء  �ل�شرع  فاأوجب  به،  و�لتم�شك 
و�لطمع،  �لبخل  رذيلة  من  للنف�ض  تطهريً� 
باأهد�بها،  و�لتم�شك  �لدنيا  حب  و�إز�لة 
َدَقًة  �شَ �أَْمَو�ِلِهْم  ِمْن  تعاىل:{ُخْذ  �هلل  قال 

يِهْم ِبَها} )�لتوبة: 103(. ُرُهْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ

�أد�ء �لزكاة يتحقق به مبد�أ �لرت�بط و�لألفة، 
حب  على  جبلت  �لب�شرية  �لنف�ض  لأن  ذلك 

1

2

�أفر�د  يعي�ض  وبذلك  �إليها،  �أح�شن  من 
�ملجتمع �مل�شلم متحابني متما�شكني كالبنيان 
حو�دث  وتقل  بع�شا،  بع�شه  ي�شد  �ملر�شو�ض 

�ل�شرقة و�لنهب و�لختا�ض.

و�خل�ش���وع  �لعبودي������ة  معنى  بها  يتحق����ق 
�لعاملني،  رب  هلل  �لتام  و�ل�شت�شام  �ملطلق 
مطبق  فهو  ماله  زكاة  �لغني  يخرج  عندما 
�إخر�جها  وف  لأمره،  منفذ  �هلل،  ل�شرع 
�شكر �ملنعم على تلك �لنعم���ة،{َلِئْن �َشَكْرُتْ 

ُكْم})�إبر�هيم: 7(. َلأَِزيَدنَّ

�ل�شم�����ان  مفه��وم  باأد�ئها  يتحق���ق 
فئات  بني  �لن�شبي  و�لتو�زن  �لجتماع����ي، 
م�شتحقيها  �إىل  فباإخر�جها  �ملجتمع، 
فئات  ف  مكد�شة  �ملالية  �لرثوة  تبقى  ل 
لديهم.  وحمتكرة  �ملجتمع  من  حم�شورة 
َبنْيَ  ُدوَلًة  َيُكوَن  َل  تعاىل:{َكْي  �هلل  يقول 

�ْلأَْغِنَياِء ِمْنُكْم} )�حل�شر: 7(.

3

4

<  حب �ملال غريزة ف �لنف�ض �لب�شرية وقد دعى �لإ�شام �إىل تطهري �لنف�ض وعدم �لتعلق به.
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ما األموال التي تجب فيها الزكاة؟
ل جتب �لزكاة ف ما ميلكه �لإن�شان لانتفاع بذ�ته كمنزله �لذي ي�شكن فيه مهما غا ثمنه، ول 

ف �شيارته �لتي ي�شتخدمها و�إن كانت فارهة، وهكذ� ماب�شه و�أكله وم�شربه.

و�إمنا �أوجب �هلل �لزكاة ف �أنو�ع من �لأمو�ل تت�شف باأنها لي�شت من حاجاته �مل�شتخدمة، ومن 
طبيعتها �لنماء و�لزيادة كالتايل:

1 الذهب والف�صة الذي ل ي�صتخدم يف اللبا�ض والتحلي:

ول جتب �لزكاة فيه �إل �إذ� بلغ �ملقد�ر �ل�شرعي )�لن�شاب( ومرت 
عليه �شنة قمرية كاملة ومقد�رها 354 يومًا.

 ون�صاب الزكاة فيهما كالتايل:
�لذهب 85 جر�مًا تقريبًا، �لف�شة 595 جر�مًا.

زكاتها  فيخرج  �شنة  ومرت  �ملقد�ر  �مل�شلم هذ�  ملك  كان ف  فاإذ� 
.%2.5

2 الأموال وال�صيولة من العمالت باختالف اأنواعها �صواء 
كانت حتت يده اأو اأر�صدة يف البنوك:

من  يقابله  مبا  و�لعمات  �لأمو�ل  ن�شاب  يح�شب  زكاتها:  اإخراج 
�لذهب، فاإن كان ي�شاوي ن�شاب �لذهب �أو �أكرث منه، وهو 85 جر�م 
تقريبًاف وقت وجوب �لزكاة،ومر على �ملال �شنة قمرية وهو ف ملكه، 

فيخرج منه %2،5.

مثال: �شعر �لذهب متغري ولو �فرت�شنا �أن �شعر جر�م �لذهب حال 
وجوب �لزكاة ي�شاوي )25( دولرً� فيكون ن�شاب �ملال كالتايل:

25 )�شعر جر�م �لذهب وهو متغري( × 85 )عدد �جلر�مات وهو 
ثابت( = 2125 دولر هو ن�شاب �ملال. 
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3 عرو�ض التجارة:

و�ملباين  كالعقار  �أ�شول  من  للتجارة  �أعد  ما  كل  بها:  واملراد 
و�لعمار�ت، �أو عرو�ض كاملو�د �لغذ�ئية و�ل�شتهاكية.

�تخذه  ما  جميع  قيمة  �ل�شخ�ُض  زكاتها:يح�شب  اإخراج  كيفية 
للتجارة �إذ� مر عليه عام كامل، ويكون �لتقومي ب�شعر �ل�شوق ف ذلك 
ي فيه، فاإذ� بلغ ذلك ن�شاب �ملال �أخرج عنه  �ليوم �لذي �أر�د �أن يزِكّ

ربع �لع�شر %2،5.

4 اخلارج من الأر�ض من الزروع والثمار واحلبوب:

َباِت َما َك�َشْبُتْم  ِذيَن �آَمُنو� �أَْنِفُقو� ِمْن َطيِّ قال �هلل تعاىل:{َيا �أَيَُّها �لَّ
ا �أَْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن �ْلأَْر�ض} )�لبقرة: 267(. َوِمَّ

كلها،  فيها  ولي�ض  �ملزروعات  من  حمددة  �أنو�ع  ف  �لزكاة  وجتب 
ب�شرط �أن تبلغ قدرً� حمددً� �شرعًا.

ويفرق بني ما ي�شقى بالأمطار و�لأنهار وما ي�شقى باملوؤونة و�لعمل 
ف مقد�ر �لو�جب من �لزكاة مر�عاة لأحو�ل �لنا�ض.

اإذا   فقط  والغنم،  والإبل  البقر  من  احليوانية  الرثوة   5
كانت ت�صوم وترعى ول يتكلف مالكها العلف والأكل لها.
 فاإن كان ياأتي بالأكل لها �ل�شنة كلها �أو �أغلبها فا جتب فيها �لزكاة.

 ون�شاب زكاتها ومقد�ر �لزكاة له تف�شيل ُيرجع له ف كتب �لفقه.
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لمن تصرف الزكاة؟
فيها  ت�صرف  التي  امل�صارف  الإ�صالم  حدد 
و�حد  �شنف  ف  ي�شعها  �أن  للم�شلم  ويجوز  الزكاة. 
للموؤ�ش�شات  يعطيها  �أو  �لأ�شناف،  هذه  من  �أكرث  �أو 
و�لهيئات �خلريية �لتي تقوم بتوزيعها على م�شتحقيها 

من �مل�شلمني، و�لأوىل �أن توزع ف د�خل �لبلد.

واأ�صناف امل�صتحقني للزكاة كالتايل:
يجدون  ل  من  وهم  وامل�صاكني  الفقراء 
كفايتهم من �لأمور �ل�شرورية و�لحتياجات 

�لأ�شا�شية.
من يعملون على جباية الزكاة وتوزيعها.

�صيده  نف�صه من  الذي ي�صرتي  الرقيق 
فيعان ويعطى من �لزكاة ليكون حرً�.

�صداده  ي�صتطيع  ول  دينًا  حتمل  من 
�شو�ء كان �لدين مل�شلحة عامة وعمل �خلري 

للنا�ض �أو مل�شلحته �خلا�شة.

�لذين  وهم  اهلل،  �صبيل  يف  املجاهدون 
يقاتلون دفاعًا عن دينهم و�أوطانهم ويدخل 
و�إعز�ز  لاإ�شام  ن�شر  فيه  عمل  كل  فيه 

لكلمة �هلل.

املوؤلفة قلوبهم، وهم �لكفار �لذين �أ�شلمو� 
�لكفار،  من  �إ�شامه  يرجى  من  �أو  حديثًا 
وهذ� �ل�شنف ل يعطى من قبل �لأفر�د و�إمنا 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شلمني  �أمر  ويل  وظيفة  هي 

�خلريية �لتي تقّدر �مل�شلحة ف ذلك.
�ل�شبل  به  �نقطعت  �لذي  الغريب  امل�صافر 
بلده  ف  ميلك  كان  ولو  حتى  للمال  و�حتاج 

ماًل كثريً�.

1

2

3

4

5

6

7

�لو�جبة:  �لزكاة  م�شارف  مبينًا  تعاىل  �هلل  قال 
َو�ْلَعاِمِلنَي  َو�مْلَ�َشاِكنِي  ِلْلُفَقَر�ِء  َدَقاُت  �ل�شَّ ا  َ {�إمنَّ
َوِف  َو�ْلَغاِرِمنَي  َقاِب  �لرِّ َوِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َو�مْلُوؤَلَّ َعَلْيَها 

ِبيِل})�لتوبة : 60 (. �َشِبيِل �هلِل َوِ�ْبِن �ل�شَّ

<  �لفقر�ء هم �لذين ل يجدون كفايتهم من �لأمور �ل�شرورية 
و�لحتياجات �لأ�شا�شية.
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6
احلج اإىل مكة هو الركن اخلام���س من اأركان الإ�سالم، 
وهو عبادة جتتمع فيها اأنواع العبادات البدنية والقلبية 
واملالي��ة، ويج��ب اأداوؤه عل��ى الق��ادر بدني��ًا ومالي��ًا م��رة 

واحدة يف العمر.
َم��ِن  اْلَبْي��ِت  ِح��جُّ  ا���ِس  النَّ َعَل��ى  {َوِلِ  تع��اىل:  ق��ال 
ا�ْس��َتَطاَع اإلي��ه �س��بياًل َوَم��ْن َكَف��َر َف��اإِنَّ اَل َغِن��يٌّ َع��ِن 

 .)97 )اآل عمران:  اْلَعامَلِني} 

فهر�س الف�سل 
ف�سائل مكة وامل�سجد احلرام

معنى احلج
اأحوال ا�ستطاعة امل�سلم للحج

ا�سرتاط املحرم حلج املراأة
ف�سائل احلج
مقا�سد احلج

العمرة
عيد الأ�سحى املبارك:

  ماذا ي�سرع يف يوم العيد؟
  �سروط احليوان املذكى به.

  ماذا يفعل بالأ�سحية؟
زيارة املدينة النبوية



الحـــج

فضائل مكة والمسجد الحرام:
غرب  املكرمة  مكة  يف  احلرام  امل�سجد  يقع 
ف�سائل  الإ�سالم  يف  وله  العربية،  اجلزيرة 

كثرية منها:

اأن فيه الكعبة امل�سرفة:
وتقع  تقريبًا،  ٌب  وُمَكعَّ ٌع  ُمَربَّ بناٌء  والكعبة هي 

يف و�سط امل�سجد احلرام مبكة املكرمة.
حال  امل�سلمون  اإليها  ه  يتوجَّ التي  الِقْبَلُة  وهي 
اأمر ال  ال�سالة وغريها من العبادات التي 

بها.
اإ�سماعيل  وابنه  اخلليل  اإبراهيم  بناها  وقد 
َعزَّ  ال  من  باأمر  وال�سالم  ال�سالة  عليهما 

َد بناوؤها مرارًا. ، ثم ُجدِّ وَجلَّ
اإِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  {َواإِْذ  وَجّل:  َعزَّ  ال  قال 
ا  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ َنا  َربَّ َواإِ�ْسَماِعيُل  اْلَبْيِت  ِمَن  اْلَقَواِعَد 

ِميُع اْلَعِليم} )البقرة: 127(. َك اأَنَت ال�سَّ اإِنَّ
وقد ا�سرتك الّنبي حممد �سلى ال عليه و�سلم مع قبائل مكة املكرمة يف و�سع احلجر الأ�سود يف مكانه 

حينما اأعادوا بناءها.

 اأنه اأول م�سجد على وجه الأر�ض:
 وملا �ساأل اأحد ال�سحابة ر�سوَل ال �سلى ال عليه و�سلم: يا ر�سول ال اأي م�سجد و�سع يف الأر�س اأول؟ قال: 
"امل�سجد احلرام"، قال: قلت: ثم اأي؟ قال:"امل�سجد الأق�سى"، قلت: كم كان بينهما؟ قال: "اأربعون �سنة، 

لِّه، فاإن الف�سل فيه" )البخاري 3186، م�سلم 520(. ثم اأينما اأدركتك ال�سالة بعد ف�سَ
م�ساعفة اأجر ال�سلوات فيه:

فقد قال ر�سول ال �سلى ال عليه و�سلم: "�سالة يف م�سجدي هذا -يعني م�سجد املدينة- اأف�سل من 
األف �سالة فيما �سواه من امل�ساجد اإل امل�سجد احلرام، و�سالة يف امل�سجد احلرام اأف�سل من مائة األف 

�سالة فيما �سواه" )ابن ماجه 1406، اأحمد 14694(.
اأنها حرم اهلل ور�سوله: 

ِمَن  اأَُكوَن  اأَْن  َواأُِمْرُت  �َسْيٍء  ُكلُّ  َوَلُه  َمَها  َحرَّ الَِّذي  اْلَبْلَدِة  َهِذِه  َربَّ  اأَْعُبَد  اأَْن  اأُِمْرُت  ا  َ قال ال تعاىل: {اإِنَّ
امْلُ�ْسِلِمني} )النمل: 91(.
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<  باب الكعبة وقد كتبت فيه عدد من الآيات القراآنية.
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فمكة حرمها ال على خلقه اأن ي�سفكوا فيها دمًا، اأو يظلموا فيها اأحدًا، اأو ي�ساد �سيدها، اأو يقطع �سيء 
من اأ�سجارها وح�سائ�سها.

قال �سلى ال عليه و�سلم: "اإن مكة حرمها ال، ومل يحرمها النا�س، فال يحل لمرئ يوؤمن بال واليوم 
الآخر اأن ي�سفك فيها دما، ول يع�سد فيها �سجرة" )البخاري 104، م�سلم 1354(.

اأنها اأحب البالد اإىل اهلل واإىل ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
)وهو  باحلزورة  واقفًا  راحلته  على  وهو  و�سلم  عليه  ال  �سلى  ال  ر�سول  راأيت  ال�سحابة:  اأحد  قال 
اأُخِرجت منك ما  اأر�س ال اإىل ال، ولول اأين  اأر�س ال واأحب  "وال اإنك خلري  حي مبكة( يقول: 

خرجت")الرتمذي 3925، الن�سائي يف الكربى 4252(.

اأن اهلل فر�ض احلج لبيته احلرام ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال:
فقد نادى اإبراهيم عليه ال�سالم النا�َس باأن يحجوا، فتوافد النا�س عليه من كل مكان، وحج اإليه الأنبياء 
عليهم ال�سالم، كما اأخرب بذلك الر�سول �سلى ال عليه و�سلم، قال ال تعاىل اإخبارًا عن اأمره لإبراهيم: 

اِمٍر َياأِْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق} )احلج: 27(. جِّ َياأُْتوَك ِرَجاًل َوَعَلى ُكلِّ �سَ ا�ِس ِباحْلَ ْن يِف النَّ {َواأَذِّ

< معنى الحج

واحلج هو ق�سد بيت ال احلرام لأداء املنا�سك، وهي اأفعال واأقوال جاءت عن النبي �سلى ال عليه و�سلم، 
فا واملروة والوقوف يف عرفة ورمي  كالإحرام والطواف بالبيت احلرام �سبع مرات وال�سعي �سبعا بني جبلي ال�سّ

اجلمرات مبنى وغري ذلك.

بني  والتعارف  للحجاج،  حت�سل  التي  العظيمة  واملغفرة  ل،  التوحيد  اإعالن  من  للعباد  عظيمة  منافع  وفيه   
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؟
ي�سرتط لوجوب احلج اأن يكون امل�سلم املكلف م�ستطيعًا )ومعنى املكلف - كما �سبق - العاقل البالغ(.

ومعنى ال�ستطاعة:
 اإمكان الو�سول اإىل البيت احلرام بالطرق ال�سحيحة والقانونية، واأداء منا�سك احلج بال م�سقة عظيمة زائدة 
على م�سقة ال�سفر العادية، مع الأمن على النف�س واملال، واأن يكون ما يحتاجه حلجه من النفقة زائدًا عن حوائجه 

الأ�سلية ونفقات من يلزمه نفقتهم.
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هل لديك املال الكايف والقدرة البدنية على احلج ؟

اإذا كنت ال متلك املال الكايف للحج الزائد عن حاجاتك 
وحاجات من تلزمك نفقتهم فال يجب عليك احلج 

وال يلزمك اأن جتمع املال لت�ؤدي احلج.

هل لديك املال الكايف ولكنك ال متلك القدرة البدنية 
على احلج ب�شبب مر�شك الذي ال يت�قع �شفاوؤه اأو 

كرب �شنك؟

يجب عليك احلج بنف�سك.

يجب عليك اأن تبذل املال
 ملن يحج عنك.

نعم

نعم

ل

ل

<  الط��واف ح��ول الكعب��ة �س��بع م��رات اأح��د اأركان 
احلج والعمرة.

< أحوال استطاعة المسلم للحج

اأن ي�ستطيع احلج بنف�سه، مبعنى اأن يكون   1

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�سه،  ل  بغريه  ي�ستطيع  اأن   2

يقدر احلج بنف�سه ملر�س وكرب، ولكنه يجد من 
عنه،  ليحج  له  املال  بذل  وي�ستطيع  عنه،  يحج 

فيلزمه اأن يبذل املال ملن يحج عنه.

بغريه  ول  بنف�سه  احلج  ي�ستطيع  ل  من   3

فهذا ل يجب عليه احلج ما دام غري م�ستطيع.

احتياجاته  عن  الزائد  املال  لديه  لي�س  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
امَلْحَرم،  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 �س 169(

فاإن حجت املراأة بدون حمرم بطريقة تاأمن 
فيها على نف�سها �سح حجها واأجزاأها ذلك.
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< فضائل الحج

ورد يف احلج الكثري من الف�سائل واخلريات، ومن ذلك:
اأنه من اأف�شل االأعمال، ملا �ُسئل النبي �سلى ال عليه و   1

"اإميان بال ور�سوله".  �سلم: اأي الأعمال اأف�سل؟ قال: 
ثم  قيل:  ال".  �سبيل  يف  "جهاد  قال:  ماذا؟  ثم  قيل: 

ماذا؟ قال: "حج مربور" )البخاري 1447، م�سلم 83(.
م��شم عظيم للمغفرة، قال �سلى ال عليه و�سلم: "من   2

حج فلم يرفث، ومل يف�سق، رجع كيوم ولدته اأمه" )البخاري 
1449، م�سلم 1350(، اأي رجع خاليًا من الذنوب كاأنه ولد لتوه.

ال  �سلى  الر�سول  قال  النار،  من  للعتق  كبرية  فر�شة   3

عليه و�سلم: "ما من يوم اأكرث من اأن يعتق ال فيه عبدًا 
من النار من يوم عرفة " )م�سلم 1348(.

"احلج  و�سلم:  عليه  ال  �سلى  قال  اجلنة،  جزاءه  اأن   4

املربور لي�س له جزاء اإل اجلنة" )البخاري 1683، م�سلم 1349(.
وهذه الف�سائل وغريها اإنا تكون ملن �سدقت و�سلحت نيته، وطهرت �سريرته، و�سحت متابعته لر�سول ال 

النبي �سلى ال عليه و�سلم.

< مقاصد الحج

للحج مقا�شـــــد وغايات عظيمة يف النفـــ�س واملجتمـــع، ولهذا قال تعاىل بعد اأن ذكر ما يجب على احلاج من 
وُمَها َوَل ِدَماوؤَُها َوَلِكْن َيَناُلُه التَّْقَوى ِمْنُكْم}  الهدي الذي يذبحه احلاج تقربًا اإىل ال يوم النحر: {َلْن َيَناَل اَل حُلُ
ال�سفا واملروة ورمي اجلمار لإقامة ذكر  بالبيت وبني  الطواف  37(. قال �سلى ال عليه و�سلم:"اإنا جعل  )احلج: 

ال" )اأبو داود 1888(.

ومن هذه الغايات واملقا�سد:

إظهار التذلل والخضوع هلل:
وذلك لأن احلاج يرف�س اأ�سباب الرتف والتزين، ويلب�س ثياب الإحرام مظهرًا فقره لربه، ويتجرد عن 
التي ت�سرفه عن اخللو�س ملوله، فيتعر�س بذلك ملغفرته ورحماه، ثم يقف يف عرفة  الدنيا و�سواغلها 

�سارعًا لربه حامدًا �ساكرًا نعماءه وف�سله، وم�ستغفرًا لذنوبه وعرثاته.

1

<  يج��ب مل��ن اأراد احلج والعم��رة تعلم الأحكام 
ال�سرعية اخلا�سة بها.
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شكر النعمة:
يتمثل ال�سكر يف اأداء فري�سة احلج من جهتني: �سكر على نعمة املال، و�سكر على �سالمة البدن، وهما 
يجهد  حيث  العظيمتني،  النعمتني  هاتني  �سكر  احلج  ففي  الدنيا،  نعم  من  الإن�سان  به  يتمتع  ما  اأعظم 
النعمة واجب تقرره  اأن �سكر  اإليه �سبحانه، ول �سك  الإن�سان نف�سه وينفق ماله يف طاعة ربه والتقرب 

بداهة العقول وتفر�سه �سريعة الدين.

اجتماع المسلمين:
يجتمع امل�سلمون من اأقطار الأر�س يف احلج، فيتعرف بع�سهم على بع�س، وياألف بع�سهم بع�سًا، هناك 
تتحد  واللغة،  الل�سان  فوارق  واللون،  اجلن�س  فوارق  والفقر،  الغنى  فوارق  النا�س،  بني  الفوارق  تذوب 
كلمة امل�سلمني يف اأعظم موؤمتر ب�سري اجتمعت كلمة اأ�سحابه على الرب والتقوى وعلى التوا�سي باحلق 

والتوا�سي بال�سرب، هدفه العظيم ربط اأ�سباب احلياة باأ�سباب ال�سماء.

تذكير باليوم اآلخر:
فاحلج يذّكر امل�سلم بيوم اللقاء وذلك اإذا جترد احلاج من ثيابه ولبى حمرمًا ووقف ب�سعيد عرفات 
وراأى كرثة النا�س ولبا�سهم واحد ي�سبه الأكفان، فهنا يجول بخاطره مواقف �سيتعر�س لها امل�سلم بعد 

وفاته فيدعوه ذلك لال�ستعداد لها واأخذ الزاد قبل لقاء ال.

إظهار توحيد اهلل عز وجل وإفراده بالعبادة بالقول والفعل:
ف�سعار احلجاج هو التلبية )لبيك اللهم لبيك، لبيك ل �سريك لك لبيك،اإن احلمد والنعمة لك وامللك، 
ل �سريك لك(، ولهذا قال اأحد ال�سحابة يف و�سف تلبية النبي �سلى ال عليه و�سلم:"فاأهل بالتوحيد" 

)م�سلم 1218(، ويظهر التوحيد جليًا يف كل �سعائر احلج واأفعاله واأقواله.
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5

< العمرة

بالكعبة  والطواف  بالإحرام  ل  التعبد  وهي 
�سبع  واملروة  ال�سفا  بني  وال�سعي  مرات  �سبع 

مرات ثم احللق اأو التق�سري.

حكمها: هي واجبة على امل�ستطيعني مرة يف 
العمر، وي�ستحب تكرارها.

ولكنها  العام،  طوال  اأداوؤها  يجوز  وقتها: 
قال  كما  م�ساعف  اأجر  لها  رم�سان  �سهر  يف 
�سلى ال عليه و�سلم: "عمرة يف رم�سان تعدل 

<  جتب العمرة على امل�ستطيع مرة واحدة بالعمر.حجة" )البخاري 1764، م�سلم 1256(.

ك
حج

132



اليوم  يف  وياأتي  للم�سلمني  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�سنة:  اأيام  اأف�سل  من  اأنه   1

�سهر  من  الأوائل  الع�سر  هي  العام  اأيام 
عليه  ال  �سلى  قال  كما  احلجة،  ذي 
ال�سالح  العمل  اأيام  من  "ما  و�سلم: 
الع�سر"  هذه  من  ال  اإىل  اأحب  فيهن 
قال:  ال؟  �سبيل  يف  اجلهاد  ول  قالوا: 
"ول اجلهاد يف �سبيل ال اإل رجل خرج 
ذلك  من  يرجع  مل  ثم  وماله  بنف�سه 

.)757 الرتمذي   ،926 )البخاري  ب�سيء" 

اأنه يوم احلج الأكرب: ففيه اأعظم اأفعال   2

احلج واأهمها واأ�سرفها،كالطواف بالكعبة، 
وذبح الهدي، ورمي جمرة العقبة.

عيد األضحى المبارك

ماذا يشرع في يوم عيد األضحى؟
ي�سرع يف يوم عيد الأ�سحى لغري احلاج جميع ما ي�سرع يف عيد الفطر املبارك، وقد �سبق )�س 117(، اإل زكاة 

الفطر فهي خا�سة بعيد الفطر فقط.

ويتميز عيد الأ�سحى با�ستحباب الأ�سحية تقربًا اإىل ال.

الأ�سحية: وهي ما يذبح من الإبل اأو البقر اأو الغنم تقربًا اإىل ال يوم عيد الأ�سحى من بعد �سالة العيد 
ف�سرت  وقد   )2 )الكوثر:  َواْنَحْر}  َك  ِلَربِّ لِّ  تعاىل: {َف�سَ قال  �سهر ذي احلجة،  من  ع�س��ر  الثالث  اليوم  مغرب  حتى 

ب�سالة العيد والأ�سحية.

حكمها: �سنة موؤكدة للقادر عليها، في�سحي امل�سلم عن نف�سه واأهل بيته.
وي�سرع له اإذا اأراد الأ�سحية اأن ل ياأخذ �سيئًا من �سعره ول اأظفاره وب�سرته �سيئًا من اأول يوم يف �سهر ذي احلجة 

وحتى ذبح الأ�سحية.

<  امل�س��لمون يف الهن��د يوؤدون �س��الة عيد الأ�سحى 
املبارك.
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شروط الحيوان المضحى به:
ي�سرتط اأن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الغنم اأو البقر اأو الإبل، ول ت�سح الأ�سحية 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.

بلوغها ال�سن املطلوبة، وال�سن املطلوبة:يف ال�ساأن �ستة اأ�سهر، ويف املعز �سنة، ويف البقر �سنتان، ويف الإبل 
خم�س �سنني.

�سالمة احليوان من العيوب الظاهرة، قال �سلى ال 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�سائي 4371، الرتمذي 1497(.

ماذا يفعل باألضحية ؟
يحرم بيع �سيء من الأ�سحية.  •

ي�ستحب تق�سيم حلمها اأثالثًا، فياأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويت�سدق على الفقراء بالثلث الباقي.  •

يجوز لالإن�سان توكيل غريه واإعطاء املال للجهات اخلريية املوثوقة التي تقوم بذبح الأ�سحية وتوزيعها على املحتاجني.  •

1

2

3

زيارة المدينة النبوية

املدينة النبوية هي البلد الذي هاجر اإليه النبي �سلى ال 
عليه و�سلم ملا خرج من مكة ب�سبب اإيذاء امل�سركني له.

بناء  هناك  و�سلم  عليه  ال  �سلى  النبي  فعله  ما  اأول  وكان 
امل�سجد النبوي ال�سريف الذي �سار مركزًا للعلم والدعوة ون�سر 

اخلري بني النا�س.

موؤكدًا  ا�ستحبابًا  النبوي  امل�سجد  زيارة  ي�ستحب 
�سواء كان ذلك يف مو�سم احلج اأم يف غريه.

وزيارته ل عالقة لها مبنا�سك احلج،ول تخت�س بوقت دون وقت.

اإىل  اإل  الرحال  ت�سد  "ل  و�سلم:  عليه  ال  �سلى  النبي  قال 
وامل�سجد  هذا،  وم�سجدي  احلرام،  امل�سجد  م�ساجد:  ثالثة 

الأق�سى" )البخاري 1139، م�سلم 1397،اأبو داود 2033(

وقال �سلى ال عليه و�سلم: "�سالة يف م�سجدي هذا خري من األف �سالة فيما �سواه اإل امل�سجد احلرام" )البخاري 
1133، م�سلم 1394(.
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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 ال �سلى ال عليه و�سلم وال�سالة فيه، 

فاإذا جاء املدينة �سرع له زيارة اأمور منها:

ال�شــــالة يف الرو�شــــة ال�شريفــــــة: وهي منطقة حمددة يف مقدمة امل�سجد بني بيت النبي �سلى ال عليه 
و�سلم ومنربه، فلل�سالة هنالك ف�سل عظيم، قال �سلى ال عليه و�سلم: "ما بني بيتي ومنربي رو�سة من 

ريا�س اجلنة" )البخاري 1137، م�سلم 1390(.

ال�شالم على ر�ش�ل اهلل �سلى ال عليه و�سلم: فيذهب اإىل قرب النبي �سلى ال عليه و�سلم فيقف اأمام 
ال  ورحمة  ال  ر�سول  يا  عليك  ال�سالم  �سوت:  وخف�س  باأدب  ويقول  خلفه،  والقبلة  له  م�ستقبال  قربه 
وبركاته اأ�سهد اأنك قد بلغت الر�سالة واأديت الأمانة ون�سحت الأمة وجاهدت يف ال حق جهاده فجزاك 
ال عن اأمتك اأف�سل ما جزى نبيا عن اأمته. وقد قال ر�سول ال �سلى ال عليه و�سلم: "ما من اأحد ي�سلم 

علي اإل رد ال علي روحي حتى اأرد عليه ال�سالم" )اأبو داود 2041(.

ثم يتجه نحو اليمني لي�سلم على اأبي بكر ال�سديق ر�سي ال عنه خليفة ر�سول ال واأف�سل ال�سحابة بعده.

ثم يتنحى ميينًا لي�سلم على عمر ر�سي ال عنه وهو اخلليفة الثاين بعد ر�سول ال واأف�سل �سحابته بعد 
اأبي بكر.

اأو  دعاوؤه  يجوز  فال  �سرًا  ول  نفعًا  لأحد  ميلك  ل  الب�سر  اأف�سل  وهو  و�سلم  عليه  ال  �سلى  ال  ور�سول 
ال�ستغاثة به بل الدعاء وجميع اأنواع العبادة ل وحده ل �سريك له.

زيارة م�شجد قباء: وهو اأول م�سجد بني يف 
اأن يبني النبي �سلى ال عليه  الإ�سالم قبل 
و�سلم م�سجده، وي�ستحب ملن كان باملدينة اأن 
يزور م�سجد قباء، وقد كان ر�سول ال �سلى 
"من  اأي�سًا:  وقال  يزوره،  و�سلم  عليه  ال 
ف�سلى  قباء  م�سجد  اأتى  ثم  بيته  يف  تطهر 
فيه �سالة كان له كاأجر عمرة" )ابن ماجه 1412(.

1
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<  م�سجد قباء اأول م�سجد بني يف الإ�سالم.
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7
و�شع الإ�شالم جميع الأحكام والت�شريعات التي تراعي 
الإن�شان وحتفظ حقوقه املالية واملهنية �شواء كان غنيًا 
اأو فقريًا، وت�ش��اهم يف متا�ش��ك املجتمع وتطوره ورقيه 

يف جميع جمالت احلياة.

فهرس الفصل 
الأ�صل يف املعامالت احلل

املحرم لذاته
املحرم لك�صبه

الربـــــا:
  ربا الدين          ربا القر�ض

  حكم الربا           خطورة الربا على الفرد واملجتمع

الغرر واجلهالة
الظلم واأخذ اأموال النا�س بالباطل

القمار واملي�صر
  اأ�شرار القمار واملي�شر على الفرد واملجتمع

اأخــالق اأكــد عليهــا الإ�صــالم يف التعامــالت 
املالية:

  الأمانة            ال�شدق           الإتقان 



معامالتك المالية

الرزق  لطلب  الأر�س  يف  بال�صعي  اهلل  اأمر 
ورغب يف ذلك ويت�صح ذلك يف اأمور:

النا�ض املال ما دام الإن�شان  فقد نهى عن �شوؤال   
قادرًا على العمل والك�شب بجهده وعمله، واأخرب 
العمل  على  قادر  وهو  املال  النا�ض  �شاأل  من  اأن 
وعند  اهلل  عند  مكانته  يخ�شر  فاإنه  والك�شب 
تزال  "ل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  فقال  النا�ض 
يف  ولي�ض  تعاىل  اهلل  يلقى  حتى  باأحدكم  امل�شالة 

وجهه مزعة حلم" )البخاري 1405، م�شلم 1040(.

و قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "من اأ�شابته 
فاقة فاأنزلها بالنا�ض مل ت�شد فاقته ومن اأنزلها باهلل 

عز وجل اأو�شك اهلل له بالغنى " )اأحمد 3869، اأبو داود 1645(.

وال�شتثمارية  واخلدمية  ال�شناعية  املهن  كل   
نطاق  يف  دامت  ما  فيها  عيب  ل  م�شرفة  اأعمال 
كانوا  الأنبياء  اأن  ال�شرع  يف  جاء  وقد  املباحات، 
يعملون يف مهن اأقوامهم املباحة، كما قال النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم: "ما بعث اهلل نبيا اإل رعى 
الغنم" )البخاري 2143(، وكان زكريا جنارًا )م�شلم 2379(، 
تلك  اأمثال  يعملون يف  الأنبياء كانوا  بقية  وهكذا 

املهن.

على  الإنفاق  يريد  عمله  يف  نيته  اأح�شن  من  اأن   
نف�شه وعائلته، وكفهم عن الحتياج للنا�ض، ونفع 

املحتاجني، كان ماأجورًا على عمله واجتهاده.

األصل في المعامالت الحل:
و�شراء  بيع  من  املالية  التعامالت  جميع  يف  الأ�شل 
وا�شتئجار وغري ذلك مما يتعامل به النا�ض ويحتاجون 
املحرمات  من  ا�شتثني  ما  اإل  واجلواز،  الإباحة  اإليه: 

لذاته اأو لطريقة ك�شبه.

المحرم لذاته:
وهي املحرمات التي نهى اهلل عنها لذاتها فال يجوز 
الجتار بها ول بيعها ول �شراوؤها ول اإيجارها اأو العمل 

يف اإنتاجها ون�شرها بني النا�ض.

اأمثلة ملا حرمه الإ�صالم لذاته:
الكلب واخلنزير.  •

احليوانات امليتة اأو جزء من اأجزائها.  •
اخلمور وامل�شروبات الكحولية.  •

املخدرات وكل ما ي�شر بال�شحة.  •
واملواقع  كالأ�شرطة  النا�ض  بني  الفاح�شة  اإ�شاعة  اأدوات   •

واملجالت الإباحية.
الأ�شنام وكل ما يعبد من دون اهلل.  •

< كل الأعمال املباحة اأعمال م�شرفة ل عيب فيها.
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المحرم لكسبه:
وهو املال املباح يف اأ�شله ولكن التحرمي دخل عليه 
واملجتمع،  بالفرد  ت�شر  التي  ك�شبه  طريقة  ب�شبب 
يف  التحرمي  واأ�شباب  ال�شبب،  لذلك  فحرمت 

املعامالت هي: 

الربا، الغرر واجلهالة، الظلم، القمار واملي�شر.

 و�شنقوم بتو�شيحها كالتايل:

< الربــــــــــــا

الربا: هو الزيادة املحرمة �صرعًا ملا فيها 
من الظلم وال�صرر

وهو عدة اأنواع اأ�شهرها واأ�شدها حترميًا: الربا يف 
القرو�ض والديون، وهي: الزيادة على اأ�شل املال من 

غري بيع اأو �شلعة بني الطرفني، وهو نوعان:

ربا الديــــــن:  

 وهو الزيادة على الدين عند حلول اأجل ال�شداد اإذا 
مل ي�شتطع املدين الوفاء. 

 1000 )خالد(  من  )�شعيد(  اقرت�ض  اإذا  مثاله: 
وجاء  ال�شهر  انتهى  فلما  �شهر،  بعد  لي�شددها  دولر 
املال  وي�شدد  يفي  اأن  ي�شتطع)�شعيد(  ال�شداد مل  وقت 
فا�شرتط عليه الدائن )خالد( اأن ي�شددها الآن بدون 
زيادة اأو ي�شددها بعد �شهر 1100 دولر فاإن مل ي�شتطع 

فبعد �شهرين 1200 دولر وهكذا.

ربا القـــر�س:  
ومعناه اأن يقرت�ض من �شخ�ض اأو من بنك قدرًا من 
املال ب�شرط اأن ي�شدده بفائدة يتفقون على قدرها %5 

�شنويًا اأو اأقل اأو اأكرث.

األف(  )مائة  بقيمة  منزل  �شراء  يريد  اأن  مثاله: 
ولي�ض لديه املال الكايف، فيذهب اإىل البنك ويقرت�ض 
ي�شدده  اأن  على  املنزل  ل�شراء  األف(  )مائة  املال  منه 
ملدة  �شهرية  اأق�شاط  على  األف  وخم�شني  مائة  للبنك 

خم�ض �شنوات.

القر�ض  دام  ما  الذنوب  كبائر  من  حمرم  والربا 
بفائدة، �شواء كان القر�ض ا�شتثماريًا لتمويل جتارة اأو 
�شناعة، اأو ل�شراء اأ�شول مهمة ك�شراء منزل وعقار اأو 

كان ا�شتهالكيًا يف كماليات.

اأما �صراء ال�شلعة بالأق�شاط اأعلى من �شعرها نقدًا 
فلي�ض من الربا.

باألف  اأو  نقدًا  دولر  باألف  اجلهاز  ي�شرتي  من  مثل 
مائة  �شهر  كل  يف  �شنة  ملدة  �شهرية  باأق�شاط  ومائتني 

دولر يدفعها للمتجر املالك لل�شلعة.

< كل قر�ض اأو دين �شبب منفعة للدائن فهو ربا.
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حكم الربا:
القراآن  التحرمي ب�شريح  اأ�شد  الربا حمرم 
وهو  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  واأحاديث 
من  اأحدًا  اهلل  يتوعد  ومل  الذنوب،  كبائر  من 
به،  واملتعامل  الربا  اآكل  اإل  باحلرب  الع�شاة 
ال�شماوية  ال�شرائع  يف  جاء  الربا  وحترمي 
ولكن  فقط،  الإ�شالم  يف  ولي�ض  ال�شابقة 
من  غريه  نال  كما  والع�شيان  التحريف  ناله 
الأحكام، قال تعاىل مبينا �شبب عذابه ومقته 
َبا َوَقْد  ْخِذِهُم الرِّ لأقوام من اأهل الكتاب: {َواأَ

ُنُهوا َعْنه} )الن�شاء: 161(.

عقوبة الربا:
حلرب  نف�شه  يعر�ض  بالربا  املتعامل 
اهلل ور�شوله، في�شري عدوًا هلل ور�شوله، 
قال اهلل تعاىل: {َفاإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َفاأَْذُنوا 
ُتْبُتْم َفَلُكْم  َواإِْن  ِبَحْرٍب ِمَن اهلِل َوَر�ُشوِلِه 
ُرُءو�ُض اأَْمَواِلُكْم َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُمون} 
اآثارها  لها  حرب  وهي   ،)279 )البقرة: 

النف�شية واجل�شدية، وما اأ�شاب النا�ض 
اإل  وحزن  وغم  واكتئاب  قلق  من  الآن 
من  لكل  املعلنة  احلرب  هذه  نتاج  من 
�شاعد  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 
"لعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
و�شاهديه"  وكاتبه  وموكله  الربا  اآكل 

وقال: "هم �شواء" )م�شلم 1598(.

1

2

�شورة  اأ�شنع  على  القيامة  يوم  يبعث  الربا  اآكل  اأن 
ِذيَن  كاملرتنح ب�شبب �شرع وجنون، كما قال تعاىل: {الَّ
ُطُه  َيَتَخبَّ الَِّذي  َيُقوُم  َكَما  اإِلَّ  َيُقوُموَن  َل  َبا  الرِّ َياأُْكُلوَن 

ْيَطاُن ِمَن امْلَ�ّض } )البقرة: 275(. ال�شَّ
اأن املال الربوي واإن كرث فهو ممحوق الربكة، ل يجد فيه 
َحُق  راحة ول �شعادة ول اطمئنانا، كما قال تعاىل: {مَيْ

َدَقات} )البقرة: 276(. َبا َوُيْرِبي ال�شَّ اهلُل الرِّ

خطورة الربا على الفرد والمجتمع:
وقد �شدد الإ�شالم يف �شاأن الربا ملا له من اآثار مدمرة على 

الفرد واملجتمع، ومن ذلك:
اختالل توزيـــع الرثوة 

ون�صوء التفاوت الكبري بني الأغنياء 
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  وبقية من  فاح�شًا، 
هي البيئة اخل�شبة لنت�شار الأحقاد واجلرائم يف املجتمع.

اعتياد الإ�صراف 
وعدم الدخــار:

الإ�شراف  الكثريين على  بفائدة �شجع  القرو�ض  فت�شهيل 
فال  احتاج،  كلما  يقر�شه  من  يجد  لأنه  الدخار؛  وعدم 
حتى  الكماليات  يف  وي�شرف  وم�شتقبله  حلا�شره  يح�شب 
جتتمع عليه الديون وت�شيق عليه احلياة، ويبقى طوال عمره 

مثقاًل بتلك الديون والقرو�ض.
الربــــا �صبـــب لإحجـام الأغنياء
عن ال�صتثمارات النافعة للبالد:

للح�شول  فر�شة  الربوي  النظام  املال يف  �شاحب  فيجد 
عن  ي�شرفه  وهذا  ماله،  على  الربا  من  معينة  ن�شبة  على 
ا�شتثمار ماله يف م�شروعات �شناعية وزراعية وجتارية مهما 
كانت مفيدة للمجتمع؛ لأنها حتتوي على قدر من املخاطرة 

وبحاجة لنوع من اجلهد والعمل.

3

4
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< الربا �شبب ملحق املال وح�شول النهيارات القت�شادية.
هل اأنت الدائن ومن ياأخذ الزيادة )اآكل الربا(؟

اإن كنت ال ت�ستطيع ف�سخ العقد اأو يح�سل لك ب�سبب 
الف�سخ �سرر كبري فاإنك تتم العقد واأنت عازم على اأن ال 

تعود ملثله يف امل�ستقبل.

اإذا كنت من يدفع الزيادة فهل ت�ستطيع ف�سخ العقد
بدون �سرر كبري؟

يجب عليك اأخذ اأ�سل مالك بدون 

زيادة.

يجب عليك ف�سخ العقد اإن كنت 
قادراً وال �سرر عليك يف ذلك.

نعم

نعم

ل

ل

الربــــــــــا �صبــب ملحـــق بركــــة املــــال
وح�صـــــول النهيــارات القت�صادية:

الكبري  والإفال�ض  القت�شادية  النهيارات  وكل 
الربا  يف  التمادي  ب�شبب  كان  اأ�شخا�ض  اأو  ملوؤ�ش�شات 
املحرم وهو اأحد اآثار املحق الذي اأخرب اهلل به، بخالف 
ال�شدقة والإح�شان اإىل النا�ض فهي تبارك املال وتزيده 
َدَقات}  َبا َوُيْرِبي ال�شَّ َحُق اهلُل الرِّ كما قال تعاىل: {مَيْ

)البقرة: 276(.

ما احلكم اإذا اأ�صلم وهو ملتزم بعقد ربوي؟
اإذا اأ�شلم وهو ملتزم بعقد ربوي فله حالتان:

والفائدة  الزيادة  ياأخذ  من  هو  كان  اإذا   .1
ياأخذ  ول  ماله  اأ�شل  ياأخذ  فاإنه  الربا(  )اآكل 
�شيئًا من الزيادة مبجرد اإ�شالمه، كما قال تعاىل: 
َوَل  َتْظِلُموَن  َل  ْمَواِلُكْم  اأَ ُرُءو�ُض  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  {َواإِْن 

ُتْظَلُمون} )البقرة: 279(.  

4

اإذا كان هو من يدفع الزيادة فله حالتان:  .2

اإن ا�شتطاع اأن يف�شخ العقد ويخرج منه بدون   •
�شرر كبري فيجب عليه ذلك.

اإل ب�شرر  العقد  ي�شتطيع ف�شخ  اإن كان ل  اأما   •
بالغ فاإنه يتم العقد وهو عازم على اأن ل يعود 
ملثله، كما قال تعاىل: {َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن 
َوَمْن  اإِىَل اهلِل  َواأَْمُرُه  َفَلُه َما �َشَلَف  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدون}  َحاُب النَّ َعاَد َفاأُوَلِئَك اأَ�شْ

)البقرة: 275(.
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واملراد كل عقد فيه قدر جمهول 
وثغرة رمبا تكون �صببًا للتنازع 

واخل�صومة بني الطرفني اأو ظلم 
اأحدهما لالآخر.

وقد حرمه الإ�شالم �شدًا لذريعة اخل�شام اأو 
الظلم والغنب، فيحرم حتى ولو ترا�شى النا�ض 
عليه، فقد نهى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن 

بيع الغرر )م�شلم: 1513(.

أمثلة لبيع الغرر والجهالة:
�شالحها  يظهر  اأن  قبل  الثمار  بيع 
وتكون جاهزة للقطف، فقد نهى النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم عن ذلك لحتمال 

ف�شادها قبل الن�شج.

اأن يدفع مبلغًا من املال ل�شراء �شندوق 
ل ُيدَرى ما فيه فقد يكون �شيئًا ثمينًا اأو 
�شيئًا تافهًا. ومثله بيع ما ل ميلك وما ل 

يقدر على ت�شليمه.

متى تكون الجهالة مؤثرة؟
حترمي  يف  موؤثرة  واجلهالة  الغرر  يكون  ل 
اأ�شل  يف  وكانت  كثرية  كانت  اإذا  اإل  العقد 

العقد ولي�شت يف توابعه.
واإن  مثاًل  البيت  ي�شرتي  اأن  للم�شلم  فيجوز 
البناء  يف  ا�شتخدمت  التي  املواد  نوع  يعلم  مل 
والطالء ونحو ذلك، لأن هذه اجلهالة ي�شرية، 

ثم هي يف توابع العقد ل يف اأ�شله.

1

2

< الغرر والجهالة

النــاس  أمــوال  وأخــذ  الظلــم   >
بالباطل

وقد  الإ�شالم،  منها  حذر  التي  الأفعال  اأ�شنع  من  الظلم 
القيامة"  يوم  ظلمات  "الظلم  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال 
ولو  حق  بدون  النا�ض  اأموال  واأخذ   ،)2579 م�شلم   ،2315 )البخاري 

مرتكبها  توعد  التي  واجلرائم  الآثام  اأعظم  من  قلياًل  كان 
و�شلم:  قال �شلى اهلل عليه  الآخرة، كما  العقوبات يف  باأ�شد 
يوم  اأر�شني  �شبع  ُطّوقه من  الأر�ض  �شرٍب من  "من ظلم قيد 

.)1610 م�شلم   ،2321 )البخاري  القيامة" 

< اأخذ اأموال النا�ض ظلمًا ولو كان قلياًل من اأعظم الآثام واجلرائم.
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من أمثلة الظلم في المعامالت:
التعامل  على  الإكراه  يجوز  فال  الإكراه: 
الإكراه والقهر، ول ت�شح  اأنواع  باأي نوع من 
العقود اإل بالرتا�شي كما قال �شلى اهلل عليه 
و�شلم: "اإمنا البيع عن ترا�ض" )ابن ماجه 2185(.

الغ�س وخمادعــــة النا�س: لأكل اأموالهم 
بالباطل، وهي من الآثام العظيمة، كما قال 
فلي�ض  غ�شنا  "من  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
منا" )م�شلم 101(، و�شبب احلديث اأن ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم خرج اإىل ال�شوق فوجد 
احلبوب(  من  كومة  )اأي  طعام  من  �شربة 
بلاًل،  فيها  فوجد  ال�شربة  يف  يده  فاأدخل 
"يا �شاحب الطعام ما هذا؟"  فقال للبائع: 
ر�شول  يا  املطر(  )اأي  ال�شماء  اأ�شابته  قال: 
حتى  الطعام  فوق  جعلته  "اأفال  فقال:  اهلل، 
يراه النا�ض؟" ثم قال: "من غ�ض فلي�ض منا" 

)الرتمذي 1315(.

التالعب على القانون: لأخذ املال ظلمًا 
لديه  يكون  الإن�شان قد  اأن  بغري حق، وذلك 
من الذكاء والفطنة ما ميكنه من اأخذ مال 
لكن  واملحاكم،  القانون  طريق  عن  له  لي�ض 
كما  حقًا،  الباطل  يحّول  ل  القا�شي  ق�شاء 
ب�شر  اأنا  "اإمنا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال 
اأن  بع�شكم  ولعل  اإيل،  تخت�شمون  واإنكم 
له  فاأق�شي  بع�ض  من  بحجته  اأحلن  يكون 
بحق  له  ق�شيت  فمن  اأ�شمع،  ما  نحو  على 
اأقطع له قطعة  ياأخذه فاإمنا  اأخيه �شيئا فال 

من النار" )البخاري 6748، م�شلم 1713(.

1
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3

اأو  ماًل  الإن�شان  يدفع  اأن  وهي  الر�صــــوة: 
من  وهي  له  لي�ض  حق  على  ليح�شل  خدمة 
لعن  فقد  الذنوب،  واأ�شد  الظلم  اأنواع  اأ�شنع 
الرا�شي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
)وهو دافع الر�شوة( واملرت�شي )وهو اآخذها( 

)الرتمذي 1337(.

يف�شد  حتى  جمتمع  يف  الر�شوة  انت�شرت  وما 
نظامه ويتفكك، ويتوقف ازدهاره ومنوه. 

4

< لعن ر�شول اهلل دافع الر�شوة واآخذها.

ما حكم من ي�صلم وقد اأخذ ماًل بغري حق زمن 
كفره؟

النا�ض  بظلم  اأخذه  حمرم  مال  وعنده  اأ�شلم  من 
ذلك؛  ونحو  الختال�ض  اأو  بال�شرقة  عليهم  والعتداء 
فينبغي له رده لأ�شحابه اإن كان يعلمهم وكان قادرًا على 

ت�شليمه لهم بدون �شرر عليه.

املال  اأن  اإل  الإ�شالم  قبل  ح�شل  كان  واإن  ذلك  لأن 
فينبغي  يده،  حتت  زال  ما  والعدوان  بالظلم  املاأخوذ 
{اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  لقول  ا�شتطاع،  اإن  الأموال  تلك  اإرجاع 

وا اْلأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها} )الن�شاء: 58(. اهلَل َياأُْمُرُكْم اأَْن ُتوؤَدُّ

منها يف  تخل�ض  الجتهاد  بعد  �شاحبها  يعلم  فاإن مل 
�شيء من وجوه اخلري.
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ما هو الميسر أو القمار ؟
الذي  واللعب  ال�شباقات  يف  يكون  القمار 
اأو  املت�شابقان  اأو  الالعبان  فيه  ي�شرتط 
املال  يك�شب  اأن  اأحدهما  ربح  اإن  املرتاهنان 
من اخلا�شر، فكل م�شارك دائر بني اأن يك�شب 

املال من غريه اأو اأن يخ�شره ليك�شبه غرُيه.

حكمه: 
اأمره  يف  الت�صديد  ورد  حمرم  القمار 

يف القراآن وال�صنةومن ذلك:
و�ش���رره  املي�شر  اإثم  اهلل  جعل 
ومنفعت���ه،  فائ�����دت��ه  م���ن  اأعظ����م 
ْمِر  اخْلَ َعِن  ُلوَنَك  {َي�ْشاأَ تعال����ى:  فقال 
َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َوامْلَْي�ِشِر 
ْفِعِهَما}  نَّ ِمن  اأَْكرَبُ  َواإِْثُمُهَما  ا�ِض  ِللنَّ

)البقرة: 219(.

والقمار  املي�شر  على  اهلل  َحَكَم 
اخلبيثة  لأ�شرارها  املعنوية  بالنجا�شة 
على الفرد واملجتمع، واأمر باجتنابها، 
وجعلها �شببًا للفرقة والبغ�شاء، و�شببًا 
تعاىل:  فقال  والذكر،  ال�شالة  لرتك 
ْمُر  اخْلَ ا  َ اإِمنَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا 
ْزَلُم ِرْج�ٌض ِمْن  اُب َواْلأَ َوامْلَْي�ِشُر َواْلأَْن�شَ
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن  َعَمِل ال�شَّ
َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  اأَْن  ْيَطاُن  ال�شَّ ُيِريُد  ا  َ اإِمنَّ  •
َوامْلَْي�ِشِر  ْمِر  اخْلَ يِف  اَء  َواْلَبْغ�شَ اْلَعَداَوَة 
اَلِة  ال�شَّ َوَعِن  اهلِل  ِذْكِر  َعْن  ُكْم  دَّ َوَي�شُ

َفَهْل اأَْنُتْم ُمْنَتُهون} )املائدة: 91-90(.
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< القمار والميسر

< القمار ي�شيب �شاحبه بالإدمان.

أضرار القمار والميسر على الفرد 
والمجتمع:

من  واملجتمع،  الفرد  على  وكثرية  عظيمة  القمار  اأ�شرار 
اأهمها:

فاإن  النا�ض،  بني  والبغ�صاء  العداوة  يوقع  اأنه 
اأ�شدقاء واأحباب، فمتى  اأنهم  الالعبني يغلب عليهم 
فاز اأحدهم واأخذ اأموالهم فال �شك اأنهم �شيبغ�شونه 
العداوة  له  اأنف�شهم  يف  ويحملون  عليه،  ويحقدون 
واإ�شراره جزاء  به  واحل�شد، ويعملون احليل لالإيقاع 
ما اأوقع بهم من اخل�شارة، وهذا واقع م�شاهد يعلمه 
ُيِريُد  ا  َ {اإمِنَّ تعاىل:  لقوله  م�شداق  وهو  اجلميع، 
ْمِر  اَء يِف اخْلَ ْيَطاُن اأَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�شَ ال�شَّ
َوامْلَْي�ِشر}، ثم اإنه يلهي عن الفرائ�ض وال�شلوات وذكر 
ال�شيطان يف  اهلل، كما قال جل وعال يف ذكر دوافع 
ُكْم َعْن ِذْكِر  دَّ تزيني القمار واملي�شر لالإن�شان: {َوَي�شُ

اَلة}. اهلِل َوَعِن ال�شَّ
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املي�صر ممحق لالأموال ومبدد للرثوات، ويلحق باملقامرين اخل�شارة 
الكثرية.

ي�صيب ممار�صه بالإدمان فهو اإن ك�شب وفاز ازداد ج�شعًا وطمعًا يف 
املقامرة، وا�شرت�شل يف ك�شب املال احلرام، واإن خ�شر لزم القمار لعله 

ي�شرتد ما فقده، وكالهما عائق عن العمل ومف�ض اإىل دمار املجتمع.

2

3

< جمي��ع األع��اب القم��ار احلركي��ة والإلكرتني��ة اأو ب��اأي �شفة 
كانت حمرمة من كبائر الذنوب.

أنواع الميسر
قدميًا  املي�صر  واأنواع  �صور  تتعدد 

وحديثًا، فمن اأنواعه املعا�صرة:
كل لعب ي�ش��رتط فيه الغالب على املغلوب 
اأخذ �شيء من املال، مثل اأن يلعب جماعة 
من النا���ض بالورقة )الكوت�شينة(، وي�شع 
كل واح��د منه��م ق��درًا م��ن امل��ال، فم��ن 

ك�شب منهم اأخذ جميع املال.

املراهن��ات على فوز فري��ق اأو لعب ونحو 
ذلك، في�شع املراهن��ون املال، وكل واحد 
يراهن على فوز فريقه اأو لعبه، فاإن فاز 
فريق��ه ك�ش��ب امل��ال، واإن خ�ش��ر الفري��ق 

خ�شر هو املال. 

ي�ش��رتي  اأن  مث��ل  واحل��ظ،  اليان�شي��ب 
بطاقة ب��دولر لي�ش��ارك يف احتمال فوزه 

باألف دولر عند ال�شحب.

جميع األعاب القمار احلركية و الكهربائية 
واللكرتونية اأو عرب مواقع الإنرتنت والتي 
يك��ون الالع��ب فيه��ا اأم��ام احتمال��ني: اأن 

يك�شب املال اأو يخ�شره. 

1

2

3

4

ية
مال

ك ال
الت

ام
مع

145



اأحكام  الإ�صالم  و�صح  كما 
اأكد  املالية فقد  املعامالت 
من  عــددًا  املتعاملني  على 

الأخالق والآداب منها:

أخالق أكد عليها اإلسالم في التعامالت المالية

األمانة:
الأمانــة يف التعامــالت التجاريــة مــع الآخريــن، �صــواء كانوا 
م�صــلمني اأو كفارًا من اأهم اأخالق امل�صــلم املتبع ل�صرع اهلل، ويظهر 

التاأكيد عليها فيما يلي: 
وا اْلأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها} )الن�شاء: 58(. قال تعاىل: {اإِنَّ اهلَل َياأُْمُرُكْم اأَْن ُتوؤَدُّ  

عد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شياع الأمانة وخيانتها من عالمات   
النف��اق حيث ق��ال: "اآية املنافق ث��الث اإذا حدث ك��ذب واإذا وعد اأخلف 

واإذا اوؤمتن خان" )البخاري 33، م�شلم 59(. 

ْفَلَح امْلُوؤِْمُنون}  الأمان��ة من اأهم �شفات املوؤمنني، كما ق��ال تعاىل: {َقْد اأَ  
َماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعون} )املوؤمنون: 1، 8(، ولهذا  ِذيَن ُهْم ِلأَ اإىل قول��ه: { َوالَّ
نف��ى ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل عليه و�ش��لم الإمي��ان عن من يخ��ون الأمانة، 

فقال �شلى اهلل عليه و�شلم: "ل اإميان ملن ل اأمانة له" )اأحمد 12567(.

وق��د كان ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل علي��ه و�ش��لم ملقب��ًا يف مك��ة قب��ل البعثة   
بال�شادق الأمني، لأنه كان رمزا لالأمانة يف عالقاته وتعامالته.
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الصدق:
وال�صــدق والو�صــوح مــن اأهم املزايــا التي اأكد 

عليها الإ�صالم:
ق��ال �شل��ى اهلل عليه و�ش��لم ع��ن البائع وامل�ش��رتي:   
"فاإن �شدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما، واإن كتما 

وكذبا حمقت بركة بيعهما" )البخاري 1973، م�شلم 1532(.

"عليك��م  و�ش��لم:  علي��ه  اهلل  �شل��ى  النب��ي  ق��ال   
بال�ش��دق، ف��اإن ال�شدق يهدي اإىل ال��رب، واإن الرب 
يهدي اإىل اجلنة، ول يزال الرجل ي�شدق ويتحرى 

ال�شدق حتى يكتب عند اهلل �شديقا" )م�شلم 2607(.

جع��ل الإ�ش��الم م��ن يحل��ف كذب��ًا يف الثن��اء عل��ى   
�شلعته ليبيعها قد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب، 
كم��ا ق��ال �شلى اهلل عليه و�ش��لم: "ثالثة ل يكلمهم 
اهلل ي��وم القيام��ه، ول ينظ��ر اإليه��م، ول يزكيه��م، 
وله��م عذاب األي��م" وذكر منهم: "واملنفق �ش��لعته 

باحللف الكاذب" )م�شلم 106(.

اإلتقان وإحسان العمل:
فيجب على كل �صانع اأو عامل م�صــلم اأن يجعل 
الإتقان واإمتام العمل على اأح�صــن وجه مبداأه 

ومزيته التي ل يتنازل عنها.
فاهلل �ش��بحانه كتب الإح�ش��ان على كل �شيء، واأمر   
ب��ه يف كل مناح��ي احلياة، حت��ى يف الأمور التي قد 
يظه��ر لأول وهل��ة تع��ذر الإح�ش��ان والإتق��ان فيها، 
كال�شي��د والذبح، قال �شلى اهلل عليه و�ش��لم: "اإن 
اهلل كت��ب الإح�ش��ان عل��ى كل �ش��يء، ف��اإذا قتلت��م 
فاأح�ش��نوا القتل��ة، واإذا ذبحت��م فاأح�ش��نوا الذب��ح، 
وليحد اأحدكم �شفرته، فلريح ذبيحته" )م�شلم 1955(.

ح�ش��ر النب��ي �شل��ى اهلل علي��ه و�ش��لم جن��ازة اأحد   
النا���ض، ف��كان يوج��ه ال�شحاب��ة يف ت�ش��وية اللح��د 
واإح�ش��ان الدفن، ثم التفت اإليه��م، وقال: "اأما اإن 
ه��ذا ل ينف��ع امليت ول ي�شره، ولك��ن اهلل يحب من 
العامل اإذا عمل اأن يح�ش��ن" )البيهقي يف �شعب الإميان 5315(، 
ويف لف��ظ: "اإن اهلل يح��ب اإذا عم��ل اأحدك��م عماًل 
اأن يتقن��ه" )اأبو يعلى 4386، �ش��عب الإمي��ان 5312(. )وانظر لبقية 

الأخالق �ض 181(.
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طعامك وشرابك



8
للطع��ام احل��ال مكانة كبرية يف الإ�س��ام فهو �س��بب 

لإجابة الدعاء والربكة يف املال والأهل.
ويراد بالطعام احلال ما كان طعامًا مباحًا ومت ك�سبه 
بطريقة مباحة ومبال مباح بدون ظلم ول اعتداء على 

حقوق الآخرين.

فهرس الفصل 
الأ�شل يف الطعام وال�شراب

املزروعات والثمار
اخلمور والكحول

املخــــدرات
املاأكولت البحرية

حيوانـات البــــــــــر:
الذكاة ال�سرعية  

حكم اللحوم يف مطاعم الكفار وحماتهم  

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 

لينتفعوا به اإل ما حرمه عليهم، فقال: {ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اْلأَْر�ِض َجِميًعا} )البقرة: 29(.

< 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: 
�سواء  )م�سلم 2003(،  وكل خمر حرام"  "كل م�سكر خمر 
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�س،  الدين،  اخلم�ض:  ال�سروريات 

واملال، والن�سل.

التكرمي  وحمور  التكليف،  مناط  هو  فالعقل 
وال�سطفاء الرباين لاإن�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  اخْلَ ا  َ اإَِنّ اآَمُنوْا  اَلِّذيَن  اأَُيَها  {َيا  تعاىل:  قال   • 
َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌض  َوالأَْزَلُم  اُب  َوالأَن�سَ َوامْلَْي�ِسُر 
 )90 ُتْفِلُحون})املائدة:  َلَعَلُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  ال�َسّ
ال�سيطان  اأعمال  من  واأنها  بالنجا�سة  فو�سفها 

واأمرنا باجتنابها اإن اأردنا النجاة والفاح.

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�سلم 2003(.

�سرب  معار�سة  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال   •
اخلمر لاإميان واإنقا�سها له: "ول ي�سرب اخلمر 

حني ي�سربها وهو موؤمن" )البخاري 5256، م�سلم 57(.

فتمتهن  العقوبة،  �ساربها  على  الإ�سام  اأوجب   •
كرامته، وت�سقط يف جمتمعه عدالته.

<  حفظ الإ�س��ام العقل من كل ما يوؤذيه وي�سر به.
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توعد من متادى يف تعاطي اخلمر وما يف حكمها   • 
يقول ر�سول  الأليم،  بالعذاب  يتب  حتى مات ومل 
عز  اهلل  على  "اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
من  ي�سقيه  اأن  امل�سكر  ي�سرب  ملن  عهدا  وجل 
طينة اخلبال" )م�سلم 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 
لاإن�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 
بعباده: {َوَل َتْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم اإِنَّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحيًما} 

)الن�ساء: 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 مت �سيدها 

مباح ما مل تكن م�سرة بال�سحة.

َوَطَعاُمه}  اْلَبْحِر  ْيُد  �سَ َلُكْم  {اأُِحلَّ  تعاىل:  قال 
)املائدة: 96(.

وال�سيد هو ما اأخذ حيًا، والطعام ما األقاه البحر 
بعد موته.
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< حيوانات البر

ي�شرتط جلواز الأكل من حيوانات الرب 
�شرطان:

اأن يتم �سيدها 
اأوذبحها بالطريقة 

ال�سرعية.

اأن تكون حيوانات 
مباحة الأكل.

12

ما هي الحيوانات المباحة؟
دل  ما  اإل  احليوانات  جميع  حل  الأ�شل 

الدليل من القراآن وال�شنة على حترميه.
 واملحرمات من احليوانات كالتايل:

يف  جن�ض  حمرم  حيوان  وهو  اخلزنير: 
الإ�سام بكل اأجزائه واأع�سائه وما ي�ستخرج 
َمْت  {ُحرِّ وتعاىل:  �سبحانه  قال  كما  منه، 
ْنِزيِر} )�سورة املائدة:  ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة َوالدَّ
ُه ِرْج�ض}  َم ِخْنِزيٍر َفاإِنَّ 3(، وقال تعاىل: {اأَْو حَلْ

)الأنعام: 145( والرج�ض يعني النج�ض.

جميع  بها  واملراد  ال�سباع:  من  ناب  ذي  كل 
كبرية  كانت  �سواء  للحوم،  الآكلة  احليوانات 
ونحوها،  كالقطة  اأو �سغرية  والنمر،  كالأ�سد 

ومن ذلك الكلب. 

جميع  وهي  الطيـــــــــر:  من  خملــــب  ذي  كل 
والن�سر،  كال�سقر،  للحوم،  الآكلة  الطيور 

والبومة، ونحو ذلك.

1

2

3

احل�سرات: 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 ماجه 3218(.

اأكلها،  فيحرم  والفئران:  والأفاعي  الثعابني 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال  بقتلها،  واأمرنا 
"خم�ض فوا�سق يقتلن يف احلل واحلرم: احلية، 
العقور،  والكلب  والفاأرة،  الأبقع،  والغراب 

واحلديا" )البخاري 3136، م�سلم 1198(.

الذي  احلمار  وهو  الأهلي:  احلمــــــــــار 
ي�ستخدم يف القرى للركوب وحمل الأغرا�ض 

عليه.

4

5

6

<  جمي��ع احليوان��ات يجوز اأكلها بعد تذكيتها اإل ما 
ا�ستثني يف القراآن وال�سنة.
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أنواع الحيوانات المباحة:
ما اأحله اهلل من هذه احليوانات على ق�شمني:

نوع م�ستاأن�ض ميكن الإم�ساك به: فا 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 وُتري 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 ثاثة من هذه الأربعة.

الذبيحة،  حلت  ال�شروط  هذه  توفرت  فاإذا 
فاإن  ال�شروط  هذه  من  �شرط  اختل  اإذا  اأما 

الذبيحة ل حتل.

1
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أنواع اللحوم 
في المطاعم والمحالت:

كالبوذيني  والكتابي  امل�سلم  غري  ذبحه  ما 
والهندو�ض والادينيني فهذا حمرم، ويدخل 
فيه ما يوجد يف مطاعم وحمات الباد التي 
غالب اأهلها من غري امل�سلمني واأهل الكتاب، 

فحكمه التحرمي حتى يثبت خاف ذلك.

بالطريقة  الكتابي  اأو  امل�سلم  ذبحه  ما 
ال�سرعية فهذا جائز باتفاق.

غري  بطريقة  الكتابي  اأو  امل�سلم  ذبحه  ما 
حمرم  فهذا  والإغراق  كال�سعق  �سرعية 

قطعًا.

الذبح  حال  يعلم  ومل  الكتابي  ذبحه  ما 
وحماتهم  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، 

احلال وا�سحة الإباحة.
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<  اأباح اهلل تعاىل لنا طعام اأهل الكتاب )اليهود والن�سارى( 
اإذا ذبحوا بالطريقة ال�سرعية.
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< الصيد الشرعي

لتذكيتها  عليها  ال�سيطرة  ميكن  ول  اأكلها  يباح  التي  والطيور  للحيوانات  مباح  ال�شيد 
الغزلن  وكذلك  اللحوم،  اآكات  والرباري من غري  الأرياف  الطيور يف  اأنواع  مثل  وذبحها، 

والأرانب الربية ونحو ذلك.

وي�شرتط لل�شيد �شروط منها:
اأن يكون ال�سائد عاقًا قا�سدًا لل�سيد م�سلمًا 

اأو كتابيًا، فا يحل �سيد الوثني ول املجنون.

تذكيته  على  مقدور  غري  احليوان  يكون  اأن 
لنفرته وابتعاده، فاإن كان مقدورًا على تذكيته 

كالدجاج والغنم والبقر فا 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  فا 

وذبحه. 

فيقول: )ب�سم اهلل(  ا�سم اهلل عليه  يذكر  اأن 
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�سرب  الأكل  عن  النهي 
من  ذلك  يف  ملا  بهما،  املطلي  اأو  والف�سة 
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" )البخاري 5110، 

م�سلم 2067(.

غ�سل اليدين قبل الطعام وبعده، ويتاأكد ذلك 
اإن كان فيهما قذر اأو بقايا من الطعام.

اأو  بالطعام  البدء  قبـــل  اهلل(  )ب�سم  قـــــــــول 
اهلل،  با�سم  واأ�ستعني  اأتربك  ومعناها:  ال�سراب 
اهلل  )ب�سم  فيقول  اأكله  اأثناء  وتذكر  ن�سي  فاإن 

َلُه َواآِخَره(. اأَوَّ

1
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3

غامًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  راأى  وقد 
معلمًا:  له  فقال  الأكل،  اآداب  يح�سن  ل  �سغريًا 
مما  وكل  بيمينك،  وكل  اهلل،  �سم  غام  "يا 

يليك" )البخاري 5061، م�سلم 2022(.

اهلل  �سلى  قال  اليمنى،  باليد  وال�سرب  الأكل 
ال�سيطان  فاإن  بال�سمال  تاأكلوا  "ل  و�سلم:  عليه 

ياأكل بال�سمال" )م�سلم 2019(.

ي�ستحب له اأن ل ي�سرب 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 

للغام: "وكل مما يليك".

4

5

6

�شـــــــرع اهلل عـــددًا مــن 
الآداب يف الطعام وال�شراب 
حتقــــق مقا�شد وِحكـَــــمًا 
بنعمـة  كالتذكري  ربانية 
الإن�شــــــــــــان،  على  اهلل 
الأمرا�ض،  من  والوقايـة 
وعدم الإ�شراف والغرور.

ك ومن هذه الآداب:
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ي�ستحب رفع اللقمة اإذا �سقطت 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 )البخاري 5093، م�سلم 2064(.

7

8

منه،  والتخمة  الطعــام  من  الإكثـــــار  عـــــدم 
هو  والتو�سط  والك�سل،  املر�ض  طريق  هو  فذلك 
خري الأمور، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما 
ماأ 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 ماجه 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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< ق��ال �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم: "اإن اهلل لري�س��ى عن العب��د اأن ي��اأكل الأكلة فيحم��ده عليها اأو 
ي�سرب ال�سربة فيحمده عليها" )م�سلم 2734(.
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لباســك



9

اللبا���س نعم��ة من نع��م اهلل على النا���س، كما قال اهلل 
نَزْلَن��ا َعَلْيُكْم ِلَبا�ًس��ا ُيَواِري  تع��اىل: {َيا َبِن��ي اآَدَم َق��ْد اأَ
ْق��َوَى َذِلَك َخ��ْرٌ َذِلَك ِمْن  �َس��ْوَءاِتُكْم َوِري�ًس��ا َوِلَبا���ُس التَّ

ُرون} )الأعراف: 26(. كَّ اآَياِت اهلِل َلَعلَُّهْم َيذَّ

فهرس الفصل 
اللبا�س يف الإ�سالم
الألب�سة املحرمة:

  ما يك�سف العورة
  ما يكون فيه ت�سبه بني اجلن�سني

  ما فيه ت�سبه بالكفار
  ما ي�ساحبه كرب وخيالء

  اإذا كان فيه حرير اأو ذهب
  ما فيه اإ�سراف اأو تبذير



اللباس في اإلسالم
لبا�س املوؤمن ينبغي اأن يكون جميال ونظيفا خا�سة يف عالقته مع النا�س واأدائه لل�سالة، كما 

قال اهلل تعاىل: {َيا َبِني اآَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْسِجد} )الأعراف: 31(.

 وقد �سرع اهلل لالإن�سان اأن يتجمل يف لبا�سه ومظهره لأن ذلك من التحديث بنعم اهلل، قال 
ِللَِّذيَن اآَمُنوْا يِف  ْزِق ُقْل ِهي  َباِت ِمَن الرِّ يِّ ِلِعَباِدِه َواْلطَّ اأَْخَرَج  ِتَي  َم ِزيَنَة اهلِل الَّ تعاىل: {ُقْل َمْن َحرَّ

ُل الآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن} )الأعراف: 32(. ًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�سِّ ْنَيا َخاِل�سَ َياِة الدُّ اْلَ

يحقق اللباس عددا 
من الحاجات:

ي�صرت عن �لأنظار �أع�صاء خم�صو�صة 
يف ج�صم �لإن�صـــــــان مبقت�صى عاطفة 
الياء الفطرية عند النا�س، كما قال 
تعاىل: {َيا َبِني اآَدَم َقْد اأَنَزْلَنا َعَلْيُكْم 

ِلَبا�ًسا ُيَواِري �َسْوَءاِتُكْم} )الأعراف: 26(.

الر  من  �لإن�صان  ج�صم  يحفظ 
من  والر  فالربد  وال�سرر،  والربد 
العتداء  من  وال�سرر  اجلو،  تقلبات 
يف  تعاىل  قال  الإن�سان،  ج�سم  على 
�َسَراِبيَل  َلُكْم  {َوَجَعَل  اللبا�س:  �سفة 
َباأْ�َسُكْم  َتِقيُكم  َو�َسَراِبيَل  رَّ  اْلَ َتِقيُكُم 
َلَعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  ِنْعَمَتُه  ُيِتمُّ  َكَذِلَك 

ُت�ْسِلُمون} )النحل: 81(.        
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<  اللبا�س يحقق عددًا من املنافع لالإن�سان.
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< األصل في اللباس

للنا�س  ي�سرع  ومل  الفطرة،  دين  الإ�سالم 
الفطرة  مع  يتفق  ما  اإل  حياتهم  �س�ؤون  يف 

ال�سليمة و�سريح املعق�ل واملنطق العام.
والأ�سل يف لبا�س امل�سلم وزينته الإباحة:

فالإ�سالم مل يقرر للنا�س نوعا خا�سا من اللبا�س، 
الدور  يوؤدي  دام  ما  لبا�س  كل  ب�سرعية  اعرتف  بل 

املطلوب منه بدون اعتداء ول جتاوز.

 ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لب�س الألب�سة التي 
كانت موجودة يف زمانه، و مل ياأمر بلبا�س حمدد ومل 
ينه عن لبا�س حمدد، واإمنا نهى عن �سفات حمددة 
هو  اللبا�س  ومنها  املعامالت  فالأ�سل يف  اللبا�س،  يف 
العبادات  اإل بدليل، وهذا بعك�س  الإباحة فال حترمي 

التي الأ�سل فيها هو التوقيف فال �سرع اإل بن�س.

"كلوا وت�سدقوا  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:  قال 
والب�سوا يف غر اإ�سراف ول خميلة" )الن�سائي 2559(.

<  مل يح��دد الإ�س��الم نوعًا 
خا�سًا  من اللبا���س والأوىل 
موافق��ة لبا���س اأه��ل البل��د 
م��ا  اإل  املب��اح  لبا�س��هم  يف 

ا�ستثني.

األلبسة المحرمة:
�سرت  امل�سلم  على  فيجب  الع�رة:  يك�سف  ما 
اأَنَزْلَنا  {َقْد  تعاىل:  قال  كما  باللبا�س  عورته 

َعَلْيُكْم ِلَبا�ًسا ُيَواِري �َسْوَءاِتُكْم} )الأعراف: 26(. 
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�س  ال�سرت  يجوز  ول 
اجل�سم، ول ال�سفاف الذي يظهر البدن حتته، ولهذا 
اللبا�س ما ي�سف عورته فقال  يلب�س من  توعد اهلل من 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "�سنفان من اأهل النار" وذكر: 

"ون�ساء كا�سيات عاريات". 
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اأي  اجلن�سني:  بني  ت�سبه  فيه  يك�ن  ما 
ت�سبه الرجال بالن�ساء بلب�س ما يخت�س 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 والركة، فقد "لعن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الرجل يلب�س 
لب�سة املراأة، واملراأة تلب�س 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" )البخاري 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�سبه  فيه  ما 
الرهبان  كلبا�س  اللبا�س،  يف  خ�سائ�سهم 
عالمة  كان  وما  ال�سليب  ولب�س  والكهنة 
خا�سة على دين ما، فيحرم لب�سه حيث قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "من ت�سبه 
يف  ويدخل   ،)4031 داود  )اأبو  منهم"  فهو  بقوم 
خا�سة  رموز  على  املحتوي  اللبا�س  امل�سابهة 
دليل  الت�سبه  فهذا  �سالة،  ومذاهب  بديانة 
على �سعف ال�سلوك وعدم الثقة بالنف�س مبا 

لدى الإن�سان من الق.

اللبا�س  امل�سلم  يلب�س  اأن  الت�سبه  من  ولي�س 
املنت�سر يف بلده ولو كان يلب�سه غالب النا�س 
من الكفار؛ فاإن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
كان يلب�س كما يلب�س م�سركو قري�س اإل ما ورد 

النهي فيه.
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ما ي�ساحبه كرب وخيالء، وقد قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "ل يدخل اجلنة من كان يف 

قلبه مثقال ذرة من كرب" )م�سلم 91(.

 ولهذا نهى الإ�سالم عن جر الثياب واإ�سبالها حتت 
الكعبني للرجال اإذا كان ذلك ي�سبب الكرب واخليالء، 
فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "من جر ثوبه خيالء مل 

ينظر اهلل اإليه يوم القيامة" )البخاري 3465، م�سلم 2085(. 

اإذا  الذي  اللبا�س  وهو  ال�سهرة،  ثوب  عن  ونهى 
النا�س وحتدثوا عنه فا�ستهر  لب�سه الإن�سان ا�ستغربه 
منه  النا�س  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�س ثوب �سهرة يف الدنيا األب�سه اهلل ثوب مذلة 

يوم القيامة" )رواه اأحمد 5664 وابن ماجه 3607(.

4

<  يحرم لب�س ما فيه ت�سبه بالكفار
     اأو يحمل رموزًا لدين غر الإ�سالم.
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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  والرير:  الذهب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  الرجال، 

لإناثهم" )ابن ماجه 3595، اأبو داود 4057(.

واملراد بالرير املحرم على الرجال: الرير الطبيعي الذي تنتجه دودة القز.

ول  اإ�سراف  غر  يف  والب�سوا  وت�سدقوا  "كلوا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  وتبذير،  اإ�سراف  فيه  ما 
خميلة" )الن�سائي 2559(.

وهــــذا يختلف باختـــالف احلـــــــــال، فمن كان غنيًا فله اأن ي�سرتي من الثياب ما ل ينا�سب اأن ي�سرتيه 
الفقر مقارنة مباله ودخله ال�سهري وو�سعه القت�سادي وحقوقه الأخرى التي عليه مراعاتها، فالثوب الواحد قد 

يكون �سرفًا يف حق الفقر ولي�س �سرفًا يف حق الغني.

5

6

يف  الإ�س��راف  يح��رم    >
يختل��ف  وه��ذا  اللبا���س 
الف��رد  دخ��ل  بح�س��ب 

والقوق التي عليه.
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أسرتك



10
وتثبي��ت  �إر�س��اء  عل��ى  �حلر���ص  كل  �لإ�س��ام  حر���ص 
�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.

فهرس الفصل 
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



< ع��دَّ �لق��ر�آن �ل�س��كن و�مل���دة و�لرحمة بني 
�لزوجني من �أعظم �لنعم.

تظهر عناية الإ�سالم بالإ�سرة فيما يلي: 
اأكــد الإ�ســالم علــى مبــدء الــزواج وتكويــن 
الأ�ســرة، وجعلها من �أجل �لأعمال ومن �سنن 
�ملر�س��لني، كم��ا قال �سل��ى �هلل عليه و�س��لم: 
"لكن��ي �أ�س�م و�أفط��ر و�أ�سلي و�أرقد و�أتزوج 
�لن�س��اء، فمن رغب عن �س��نتي فلي���ص مني" 

)�لبخاري 4776، م�سلم 1401(.

�هلل  خلقه  ما  و�لآيات  �ملنن  �أعظم  من  �لقر�آن  عد   •
�لرجل  بني  و�لأن�ص  و�لرحمة  و�مل����دة  �ل�سكن  من 
وزوجته، فقال تعاىل: {َوِمْن �آَياِتِه �أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن 
ًة  َمَ�دَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  �إِ ِلَت�ْسُكُن��  ْزَو�ًجا  �أَ �أَْنُف�ِسُكْم 

َوَرْحَمًة} )�لروم: 21(.
و�أمر بتي�سري �لزو�ج و�إعانة من يريد �لنكاح ليعف   •
نف�سه، كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "ثاثة حق 
�لذي  "و�لناكح  منهم:  وذكر  ع�نهم"  �هلل  على 

يريد �لعفاف" )�لرتمذي 1655(.
�أمر �ل�سباب يف �سدة عنف��نهم وق�تهم بالزو�ج،   •
ملا فيه من �ل�سكن و�لطمئنان لهم، و�إيجاد �حلل 

�ل�سرعي لق�ة �سه�تهم ورغبتهم.

اأعطــى الإ�ســالم كل فــرد مــن اأفراد الأ�ســرة 
كامل الحرتام، �س��ء �أكان ذكرً� �أم �أنثى: 

فجع��ل �لإ�س��ام عل��ى �لأب و�لأم م�س���ؤولية عظيمة يف 
تربية �أبنائهم، فعن عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل تعاىل 
عنهما �أنه �سمع ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يق�ل: 
"كلك��م ر�ع وم�س���ؤول ع��ن رعيت��ه: فالإم��ام ر�ع وه��� 
م�س���ؤول عن رعيته، و�لرجل يف �أهله ر�ع وه� م�س���ؤول 
عن رعيته، و�ملر�أة يف بيت زوجها ر�عية وهي م�س�ؤولة 
ع��ن رعيتها، و�خلادم يف مال �س��يده ر�ع وه� م�س���ؤول 

عن رعيته" )�لبخاري 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: 
�لبن��ت فيج��ب عليه��م طاع��ة  �أو  �لب��ن  ك��ر  فمهم��ا 
و�لديه��م و�لإح�س��ان �إليه��م، وق��د ق��رن ذل��ك بعبادته 
�س��بحانه، ونه��ى عن �لتجاوز يف �للف��ظ و�لفعل معهما 
حت��ى ول��� كان ذل��ك باإظهار كلم��ة �أو �س���ت يدل على 
ى  �لت�سج��ر منهما، قال �هلل �س��بحانه وتع��اىل: {َوَق�سَ
ا َيْبُلَغنَّ  اُه َوِباْلَ��ِلَدْيِن �إِْح�َس��اًنا �إِمَّ َربُّ��َك �أَلَّ َتْعُب��ُدو� �إِلَّ �إِيَّ
ِعْنَدَك �ْلِكَرَ �أََحُدُهَما �أَْو ِكَاُهَما َفَا َتُقْل َلُهَما �أُفٍّ َوَل 

َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْ�ًل َكِرمًيا} )�لإ�سر�ء: 23(.

اأمــر بحفظ حقوق الأبنــاء والبنات ووج�ب 
�لعدل بينهم يف �لنفقة و�لأم�ر �لظاهرة.

3

4

< مكانة األسرة في اإلسالم
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فر�س على امل�ســلم �سلــة الرحم، ومعنى 
ذل��ك: ت���سل �لإن�س��ان و�إح�س��انه �إىل �أقاربه 

من جهة �أبيه و�أمه:
كاإخ��ن��ه و�أخ��ته و�أعمامه وعماته و�أبنائهم، و�أخ��له 
وخالت��ه و�أبنائه��م، وع��د ذل��ك م��ن �أعظ��م �لقرب��ات 
و�لطاعات، وحذر من �لقطيعة معهم �أو �لإ�ساءة �إليهم 
وعد ذلك من �لكبائر، قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "ل 

يدخل �جلنة قاطع رحم" )�لبخاري 5638، م�سلم 2556(.

5

< مكانة المرأة في 
اإلسالم

<  غر�ص �لإ�سام مبد�أ �لتقدير لاآباء و�لأمهات.

�أك��رم �لإ�س��ام �مل��ر�أة وحرره��ا من �لعب�دي��ة للرجل، 
وحرره��ا كذلك من �أن تك�ن �س��لعة رخي�سة ل �س��رف 
له��ا ول �حرت�م، ومن �أمثلة �لأح��كام �ملتعلقة باحرت�م 

�ملر�أة: 

يف  املرياث  من  حقها  املراأة  الإ�سالم  اأعطى   •
يف  باملر�أة  �لرجل  ت�ساوي  كرمية،  عادلة  ق�سمة 
م���سع، ويختلف ن�سيبها عنه يف م���سع، بح�سب 

قر�بتها وتكاليف �لنفقة �ملناطة بها.

كثرية  �س�ؤون  يف  واملراأة  الرجل  بني  �ساوى   •
خمتلفة ومن ذلك جميع �لتعامات �ملالية، حتى 

�سقائق  "�لن�ساء  و�ل�سام:  �ل�ساة  عليه  قال 
�لرجال" )�أب� د�ود 236(. 

الزوج،  اختيـــــار  حريــــة  املراأة  اأعطـــى   •
تربية  يف  �مل�س�ؤولية  من  كبريً�  جزءً�  عليها  وجعل 
�لأبناء، قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "و�ملر�أة ر�عية يف 
بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها")�لبخاري 853، م�سلم 1829(.

لأبيها،  انت�سابها  و�سـرف  ا�سمهــا  لها  اأبقـــى   •
منت�سبة  تبقى  بل  �لزو�ج،  بعد  ن�سبتها  تتغري  فا 

لأبيها وعائلتها.

والإنفاق  رعايتهـــا  الرجــــل  على  اأوجب   •
نفقته  جتب  ممن  كانت  �إن  مّنة  بدون  عليها 

كالزوجة و�لأم و�لبنت.

املراأة  خدمـة  وف�سل  �سرف  على  اأكد   •
من  تكن  مل  ول�  �أحد،  لها  لي�ص  �لتي  ال�سعيفة 
�ل�سعي خلدمتها وجعل ذلك  �لأقارب، ورغب يف 
من �أف�سل �لأعمال عند �هلل، فقال �سلى �هلل عليه 
و�سلم: "�ل�ساعي على �لأرملة و�مل�سكني كاملجاهد 
ل  وكال�سائم  يفرت  ل  وكالقائم  �هلل،  �سبيل  يف 

يفطر" )�لبخاري 5661، م�سلم 2982(.

نساء أكد اإلسالم العناية بهن: 
الأم: فعن عن �أبي هريرة ر�سي �هلل تعاىل عنه قال: 
جاء رجل �إىل ر�س���ل �هلل �سلى �هلل عليه و�س��لم فقال: 
يا ر�س���ل �هلل من �أحق �لنا���ص بح�سن �سحابتي؟ قال: 
"�أمك"، قال ثم من؟ قال: "ثم �أمك"، قال: ثم من؟ 
ق��ال: "ث��م �أم��ك"، ق��ال: ثم من؟ ق��ال: "ث��م �أب�ك" 

)�لبخاري 5626، م�سلم 2548(.

البنت: فعن عقبة بن عامر ر�سي �هلل عنه قال: �سمعت 
ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و �سلم يق�ل: "من كان له ثاث 
بن��ات ف�سر عليه��ن و�أطعمهن و�س��قاهن وك�س��اهن من 

جدته كن له حجابا من �لنار ي�م �لقيامة" )�بن ماجه 3669(.
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الزوجــة: فعن عائ�س��ة ر�سي �هلل عنه��ا قالت: قال 
ر�س���ل �هلل �سل��ى �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 �نتهت  فكرة 
�لرجل على �ملر�أة كما يف بع�ص �ملجتمعات �جلاهلية، �أو 
بتمرد �ملر�أة وخروجها عن �سجيتها وطبيعتها �لتي خلقت 
من �أجلها كما يف جمتمعات �أخرى بعيدة عن �سرع �هلل.

�هلل  �سرع  عن  �لبعد  ل�ل  ليح�سل  ذلك  يكن  ومل 
 ��ْ �حلكيم، حيث يق�ل �هلل تبارك وتعاىل: {َوَل َتَتَمنَّ
يٌب  َجاِل َن�سِ ِللرِّ َبْع�ٍص  َعَلى  ُكْم  َبْع�سَ ِبِه  َل �هلُل  َما َف�سَّ
َو��ْساأَُل��  �ْكَت�َسْبَ  ا  مِمَّ يٌب  َن�سِ �َساِء  َوِللنِّ �ْكَت�َسُب��  ا  مِمَّ
خ�سائ�سه  فلكل   ،)32 �لن�ساء:  ِلِه})�س�رة  َف�سْ ِمْن  �هلَل 
ووظائفه وتكرميه، و�لكل ي�سعى لف�سل �هلل ور�س��نه، 
فال�سرع مل ياأت حل�ساب �لرجال، ول حل�ساب �لن�ساء، 

ولكن حل�ساب �لإن�سان وحل�ساب �ملجتمع �مل�سلم.

ففي املنهج الإ�سالمي ل مكان ملعركة و�سراع 
بني اجلن�سني، ول معنى للتناف�ص على �أعر��ص �لدنيا، 
�لرجل؛  على  �حلملة  �أو  �ملر�أة  على  للحملة  طعم  ول 

وحماولة �لنيل من �أحدهما، وثلبه، وتتبع نقائ�سه!

لاإ�سام  فهم  و�س�ء  ناحية،  من  عبث  ذلك  فكل 
وعلى  �أخرى،  ناحية  من  �جلن�سني  وظيفة  وحلقيقة 

�جلميع �أن ي�ساأل�� �هلل من ف�سله.

أقسام المرأة بالنسبة للرجل: 
�ملر�أة بالن�سبة للرجل تنق�سم �إىل �أق�سام: 

اأن تكون املراأة هي زوجته:
ويج�ز للرجل �لنظر و�ل�ستمتاع بزوجته كما �أر�د، 
ويج�ز ذلك للمر�أة مع زوجها، وقد �سّمى �هلل �لزوج لبا�سًا 
للزوجة و�لزوجة لبا�سًا للزوج ك�س�رة ر�ئعة من �لت�سال 
�لنف�سي و�لعاطفي و�جل�سدي بينهما  فقال: {ُهَنّ ِلَبا�ٌص 

} )�لبقرة: 187( )�نظر �ص 173(. َلُكْم َو�أَْنُتْم ِلَبا�ٌص َلُهَنَّ

اأن تكون من حمارمه:
�لرجل  على  يحرم  كل من  باملحارم  و�ملق�س�د 

�لزو�ج بها حترميًا م�ؤبدً�، و�ملحارم كالتايل:

الأم املبا�ش��رة اأو اجل��دة م��ن قب��ل الأب اأو الأم، كاأم الأم واأم الأب 1
واإن علت.

البنت املبا�شرة اأو بنت البن اأو بنت البنت واإن نزلت.2

الأخت ال�شقيقة اأو الأخت لأب اأو الأخت لأم.3

العمة املبا�ش��رة وهي اأخت الأب ال�ش��قيقة اأو لأب اأو لأم، ويدخل 4
فيها عمة الأب وعمة الأم.

اخلال��ة املبا�ش��رة وه��ي اأخ��ت الأم ال�ش��قيقة اأو اأخته��ا لأب اأو لأم، 5
ويدخل فيها خالة الأب وخالة الأم.

بنت الأخ ال�شقيق اأو لأب اأو لأم، واإن نزلت كبنت ابن الأخ.6

بنت الأخت ال�شقيقة اأو لأب اأو لأم، واإن نزلت كبنت بنت الأخت.7

اأم الزوجة �شواء كانت الزوجة معه اأو طلقها، فاأمها من املحارم 8
مطلقاً، وكذلك اأم اأم الزوجة.

بنت الزوجة التي لي�شت من �شلبه.9

زوجة البن، واإن نزل كزوجة ابن البن10

زوجة الأب، واإن عال كزوجة اأب الأب11

12
الأم م��ن الر�شاع��ة، وه��ي امل��راأة الت��ي اأر�شعت��ه يف ال�ش��نتني الأولي��ني 
من ولدته خم�ص مرات م�شبعات، فقد جعل لها الإ�شالم حقاً ب�شبب 

اإر�شاعها له.

13

الأخت من الر�شاعة، وهي بنت املراأة التي اأر�شعته اأثناء �شغره 
كم��ا �ش��بق، وكذل��ك كل القراب��ات م��ن الر�شاع يحرم��ن كحرمة 
القراب��ات م��ن الن�ش��ب، كالعمة واخلالة وبن��ت الأخ وبنت الأخت 

من الر�شاعة.

1

2
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اأم الأمخالة الأم

الأم اخلالة

الأخالزوجة الرجـــــــــــل

بنت الأختبنت الأخ ابن الأختابن الأخ

بنت ابن بنت ابن الأخ
الأخت

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�شكل

فهــوؤلء املحــارم يجوز اأن يخرجن اأمامــه مبا جرت العادة بظهوره اأمــام الأقارب، كالذراعني والرقبة وال�ســعر 
ونحو ذلك، بدون اإ�سفاف اأو جتاوز يف احلد.
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اأن تكون املراأة اأجنبية عنه:
من  لي�ست  �مر�أة  كل  هي  �لأجنبية  �ملر�أة 
وبنت  عمه  كبنت  �أقاربه  من  كانت  �س��ء  حمارمه، 
عمته �أو بنت خاله وبنت خالته، وزوجة �أخيه وقريبات 
عاقة  بها  تربطه  ل  و  �أقاربه  من  لي�ست  �أو  �لعائلة، 

قر�بة �أو م�ساهرة عائلية. 
وقد و�سع �لإ�سام �ل�س��بط و�لق��نني �لتي حتكم 
عاقة �مل�سلم باملر�أة �لأجنبية عنه، حمايًة لاأعر��ص 
خلق  فمن  �لإن�سان،  على  �ل�سيطان  لأب��ب  و�سدً� 
�لإن�سان �أعلم مبا ي�سلح له، كما قال تعاىل: {�أََل َيْعَلُم 

ِبرُي} )�مللك: 14(. َمْن َخَلَق َوُهَ� �للَِّطيُف �خْلَ

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.

ضوابط العالقة بين الرجل 
والمرأة األجنبية: 

غ�س الب�سر: 

ول  �لع�ر�ت،  �إىل  ينظر  ل  �أن  �مل�سلم  على  فيجب   
ينظر �إىل ما يهيج �ل�سه�ة يف �لنف�ص، ول يطيل �لنظر 

�إىل �ملر�أة من غري حاجة.

لأنه  �لب�سر  بغ�ص  جميعًا  �جلن�سني  �هلل  �أمر  وقد 
�لب�سر  �إطاق  �أن  كما  �لأعر��ص،  للعفاف وحفظ  طريق 
{ُقْل  تعاىل:  فقال  و�لف��ح�ص،  �لآثام  طريق  حدود  با 
َذِلَك  ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظ��  اِرِهْم  �أَْب�سَ ِمْن   �� َيُغ�سُّ ِلْلُم�ؤِْمِننَي 
ِلْلُم�ؤِْمَناِت  َوُقْل   • َنُع�َن  َي�سْ ا  مِبَ َخِبرٌي  �هلَل  �إِنَّ  َلُهْم  �أَْزَكى 
} )�لن�ر: 31-30(. اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ ْب�سَ َن ِمْن �أَ �سْ َيْغ�سُ

عليه  فيجب  م�سادفة  �لإن�سان  ونظر  ح�سل  و�إذ� 
جميع  ي�سمل  �لب�سر  وغ�ص  �حلر�م،  عن  نظره  �سرف 
يثري  ما  �إىل  �لنظر  فيحرم  و�لإنرتنت،  �لإعام  و�سائل 

�ل�سه��ت ويهيج �لغر�ئز فيها.

1

<  غ�ص �لب�سر عن ما حرم �هلل طريق للعفاف وحفظ �لأعر��ص.<  و�سع �لإ�سام �لق��عد �لتي حتكم �لعاقة بني �لرجل و�ملر�أة.

ك
ســـــرت

أ

170



التعامل باأدب وخلق: 
فيكل��م �مل��ر�أة �لأجنبي��ة وتكلم��ه ويتعام��ان ب��اأدب 
وخل��ق م��ع �لبعد ع��ن كل ما في��ه حتري��ك للغر�ئز باأي 

طريقة كانت، ولهذ�: 

نهى �هلل �لن�ساء عن �خل�س�ع بالق�ل و�لتك�سر فيه   •
�ل���سح،  بالق�����ل  و�أم����ر  �لأجانب  �لرج����ال  مع 
ْعَن ِباْلَقْ�ِل َفَيْطَمَع �لَِّذي  فقال تعال���ى: {َفَا َتْخ�سَ

يِف َقْلِبِه َمَر�ٌص َوُقْلَن َقْ�ًل َمْعُروًفا} )�لأحز�ب: 32(.

و�حلركة  �مل�سي  يف  �ملثرية  �حلركات  عن  نهى   •
تعاىل:        فقال  �لزينة،  �أن��ع  بع�ص  و�إظهار 
ِمْن  ُيْخِفنَي  َما  ِلُيْعَلَم  ِباأَْرُجِلِهنَّ  ِرْبَن  َي�سْ َوَل   }

.)31 })�لن�ر:  ِزيَنِتِهنَّ

حترمي اخللوة: 
ومعن��ى �خلل���ة �أن ينفرد �لرج��ل بامل��ر�أة �لأجنبية يف 
م��كان ل ير�ه��م فيه �أح��د، وقد حرم �لإ�س��ام �خلل�ة 
لأنه��ا م��ن مد�خ��ل �ل�س��يطان للفاح�س��ة، فق��ال �سل��ى 
�هلل علي��ه و�س��لم: "�أل ل يخل���ن رج��ل بام��ر�أة �إل كان 

�ل�سيطان ثالثهما" )�لرتمذي 2165(.

احلجاب: 
فر���ص �هلل �حلج��اب على �مل��ر�أة دون �لرجل مل��ا �أودع 
فيه��ا م��ن مظاه��ر �جلم��ال وع��م��ل �لإغ��ر�ء، مم��ا 
يجعلها فتنة للرجل �أكرث من �أن يك�ن �لرجل فتنة لها.

وقد �سرع �هلل �حلجاب لعدد من �حلكم منها: 

�حلياة  يف  ر�سالتها  �أد�ء  من  �ملر�أة  تتمكن  حتى   •
و�ملجتمع يف �ملجالت �لعلمية و�لعملية على خري 

وجه مع �حلفاظ على كر�متها وعفتها.

ل�سمان  و�لإثارة  �لغ��ية  فر�ص  وتخفيف  تقليل   •
�ملر�أة  كر�مة  وحلفظ  جهة،  من  �ملجتمع  طهارة 

من جهة ثانية.

2

3

4

�لعفة  على  �ملر�أة  �إىل  �لناظرين  �لرجال  �إعانة   •
و�لن�سباط، فيتعامل�ن معها كاإن�سان يتمتع مبثل 
ما يتمتع�ن به من �ملق�مات �لثقافية و�لعلمية، ل 
�أنها كتلة من �ملهيجات �لغريزية و�أد�ة لله�  على 

و�ملتعة فح�سب.

حدود الحجاب: 
تغطية  �لأجانب  �لرجال  �أمام  �ملر�أة  على  �هلل  فر�ص 
{َوَل  تعاىل:  قال  كما  وكفيها،  وجهها  �إل  بدنها  جميع 
ظهر  وما   ،)31 )�لن�ر:  ِمْنَها}  َظَهَر  َما  �إِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن 
بظه�ر  فتنة  وجدت  �إذ�  �إل  و�لكفان،  �ل�جه  ه�  منها: 

�ل�جه و�لكفني فيجب حينئذ تغطيتهما.

ضوابط الحجاب الساتر: 
يج�ز للمر�أة �أن تلب�ص ما �ساءت من �لأ�سكال و�لأل��ن 

يف �حلجاب بال�سروط �لتالية: 
اأن يكون احلجاب �شاتراً ملا يجب تغطيته.

اأن يك��ون ف�شفا�ش��اً وا�ش��عاً ولي���ص �شيق��اً يح��دد اأع�ش��اء 
اجل�شم.

اأن ل يكون �شفافاً يظهر اأع�شاء البدن حتته.

1

2

3

<  حفظ �حلجاب �ملر�أة ومكنها من �أد�ء ر�س��التها يف �ملجتمع 
باأنقى �س�رة عرفتها �لب�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 166(.

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: 
اأن تكون املراأة م�سلمة اأو كتابية )مبعنى 
�أنها يه�دية �أو ن�سر�نية( ت�ؤمن بدينها، ولكن 
�لإ�س��ام يحثن��ا عل��ى �ختي��ار �مل�س��لمة ذ�ت 
�لدين، لأنها �ستك�ن �أمًا مربية لأبنائك معينة 
ل��ك على �خلري و�ل�س��تقامة، كم��ا قال �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�س��لم: "فاظفر بذ�ت �لدين 

تربت يد�ك" )�لبخاري 4802، م�سلم 1466(.

فيح��رم  حم�سنــة،  عفيفــة  تكــون  اأن 
�لزو�ج من �لتي عرفت بالفح���ص و�لزنى، كما 
ِمَن��اِت  َن��اُت ِم��َن �مْلُ�ؤْ ق��������ال تع��اىل: {َو�مْلُْح�سَ

ِذيَن �أُوُت�� �ْلِكَتاب} )�ملائدة: 5(. َناُت ِمَن �لَّ َو�مْلُْح�سَ

1

2

اأن ل تكــون من حمارمــه �لاتي يحرم 
علي��ه �ل��زو�ج منه������ن عل��ى �لتاأبيد، كم�������ا 
يف  يجم��ع  ول   ،)168 )���ص  بيان��ه  �سب�����ق 
�أو  عمته��ا  �أو  و�أخته��ا  �مل��ر�أة  ب��ني  زو�ج��ه 

خالتها.

شروط اإلسالم في الزوج: 
ي�سرتط �أن يك�ن �لزوج م�سلمًا، ويحرم يف �لإ�سام 
�أو  كان  كتابيًا  دينه  كان  �أيا  �لكافر  �مل�سلمة من  زو�ج 
غري كتابي، وي�ؤكد �لإ�سام على قب�ل �لزوج �إذ� حتلى 

ب�سفتني: 
ال�ستقامة على الدين.  • 

ح�سن اخللق.  • 

�إليكم من  "�إذ� خطب  قال �سلى �هلل عليه و�سلم: 
تر�س�ن دينه وخلقه فزوج�ه" )�لرتمذي 1084، �بن ماجه 1967(.

3

<  �لزو�ج من �أعظم �لعاقات �لتي �أكد عليها �لإ�سام.
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< حقوق الزوج والزوجة

<  يجب على �لرجل �لنفقة على زوجته و�أولده باملعروف.

�أوجب �هلل على كل من �لزوج و�لزوجة حق�قًا، ورغبهم يف كل ما من �ساأنه تط�ير �لعاقة �لزوجية و�حلفاظ عليها، 
فامل�سئ�لية على �لطرفني، وعلى كل من �لزوج و�لزوجة �أن ل يطالب �لآخر مبا ل يقدر عليه، كما قال تعاىل: {َوَلُهنَّ 

ِمْثُل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروف} )�لبقرة: 228(، فابد من �لت�سامح و�لعطاء لت�سري دورة �حلياة وتق�م �لعائلة �لكرمية.

حقوق الزوجة: 
النفقة وال�سكنى:

فيجب على �لزوج �أن ينفق على زوجته يف طعامها   •
�ل�سكن  لها  وي�فر  و�سئ�نها،  ولبا�سها  و�سر�بها 

�ملنا�سب لتعي�ص فيه، حتى ول� كانت غنية.

دخل  ح�سب  باملعروف  �لنفقة  تقدر  �لنفقة:  مقد�ر   •
تعاىل:  قال  كما  تقتري،  ول  �إ�سر�ف  بدون  �لزوج 
ِرْزُقُه  َعَلْيِه  ُقِدَر  َوَمْن  �َسَعِتِه  ِمْن  �َسَعٍة  ُذو  {ِلُيْنِفْق 

.)7 �آََتاُه �هلل} )�لطاق:  ا  مِمَّ َفْلُيْنِفْق 

و�إذلل،  منٍّ  بدون  �لنفقة  تلك  تك�ن  �أن  ينبغي   •
�أي  باملعروف،  وجل  عز  �هلل  و�سفها  كما  بل 
للزوجة  حق  بل  تف�سًا،  لي�ست  فاإنها  باحل�سنى، 

على زوجها �أن يعطيها حقها باملعروف.

�لنفقة على �لزوجة و�لأهل يف �لإ�سام لها �أجر   •
"�إذ�  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قال  عظيم، 
�أنفق �مل�سلم نفقة على �أهله وه� يحت�سبها كانت له 
�سدقة" )�لبخاري 5036، م�سلم 1002(، وقال �سلى �هلل عليه 
و�سلم: "و�إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه �هلل �إل 
�أُجرت عليها حتى �للقمة جتعلها يف يّف �مر�أتك" 
)�لبخاري 56، م�سلم 1628(. ومن �متنع عن �لنفقة �أو ق�سر 

�إثمًا عظيمًا، كما قال  فيها مع قدرته فقد �رتكب 
�سلى �هلل عليه و�سلم: "كفى باملرء �إثمًا �أن ي�سيع 

من يق�ت" )�أب� د�ود 1692(.

1

الع�سرة احل�سنة:
و�ملر�د بالع�س��رة �حل�سنة: ح�س��ن �خللق، و�لتلطف، 
ولني �لكام، وحتمل �لأخطاء و�لتق�سري �لذي ل ي�سلم 
ْن  منه��ا �أحد، قال تع��اىل: {َوَعا�ِس��ُروُهنَّ ِبامْلَْع��ُروِف َفاإِ
َكِرْهُتُم�ُه��نَّ َفَع�َس��ى �أَْن َتْكَرُه���� �َس��ْيًئا َوَيْجَع��َل �هلُل ِفيِه 

� َكِثرًي�} )�لن�ساء: 19(. َخرْيً

قال ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�أكمل �مل�ؤمنني 
�إميان��ًا �أح�س��نهم خلق��ًا، وخيارك��م خيارك��م لن�س��ائهم 

خلقًا" )�لرتمذي 1162(.

ق��ال ر�س���ل �هلل �سل��ى �هلل علي��ه و�س��لم: "�إن �أكمل 
�مل�ؤمنني �إميانًا �أح�سنهم خلقًا و�ألطفهم باأهله" )�لرتمذي 

2612، �أحمد 24677(.

"خريكم  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�س�ل  وقال 
خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي" )�لرتمذي 3895(.

2
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ر�س�ل  يا  فقال:  �هلل  ر�س�ل  �ل�سحابة  �أحد  و�ساأل 
�هلل ما حق زوجة �أحدنا عليه؟ قال: "�أن تطعمها �إذ� 
طعمت، وتك�س�ها �إذ� �كت�سيت، ول ت�سرب �ل�جه، ول 

تقبح ول تهجر �إل يف �لبيت" )�أب� د�ود 2142(.

املداراة والتحمل:

عن  تختلف  �لتي  �ملر�أة  طبيعة  مر�عاة  من  فابد 
طبيعة �لرجل، و�ل�سعي للنظر للحياة من كل ج��نبها، 
و�لنظر  �ل�سر  فعلينا  �لأخطاء،  من  ي�سلم  �أحد  فا 
للنظر  �لزوجني  ينبه  تعاىل  و�هلل  �إيجابية،  بطريقة 
َل َبْيَنُكْم}  للج��نب �لإيجابية فيق�ل {َوَل َتْن�َسُ�� �ْلَف�سْ
)�لبقرة: 237( وقال �سلى �هلل عليه و�سلم: "ل يفرك )�أي 

ل يبغ�ص(م�ؤمن م�ؤمنة، �إن كره منها خلقًا ر�سي منها 
�آخر" )م�سلم 1469(.

�لعناية  على  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  وي�ؤكد 
بالن�ساء ومعا�سرتهن باخلري و�ملعروف مع �لتنبيه �إىل 
�أن طبيعة �ملر�أة �لنف�سية و�لعاطفية تختلف عن �لرجل، 
و�أن هذ� �لختاف تكاملي للعائلة، وينبغي �أن ل يك�ن 
ذلك �لختاف �سببًا للفرقة و�لطاق، كما قال �سلى 
�هلل عليه و�سلم: "��ست��س�� بالن�ساء، �إن �ملر�أة خلقت 
من �سلع لن ت�ستقيم لك على طريقة، فاإن ��ستمتعت بها 
و�إن ذهبت تقيمها ك�سرتها،  ��ستمتعت بها وبها ع�ج، 

وك�سرها طاقها" )�لبخاري 3153، م�سلم 1468(.

املبيت:

ويجب  �مر�أته،  عند  يبيت  �أن  �لرجل  على  ينبغي 
عليه ذلك ما ل يقل عن ي�م كل �أربعة �أيام، كما يجب 
عليه �أن يق�سم بني ن�سائه بالعدل �إن كان متزوجًا �أكرث 

من و�حدة.

الدفاع عنها لأنها عر�سك و�سرفك:

�إذ� تزوج �لرجل �ملر�أة �أ�سبحت عر�سه فيجب عليه 

3

4

5

�إىل قتله،  �أدى  �لعر�ص و�ل�سرف ول�  �لدفاع عن هذ� 
"من ُقتل دون �أهله فه�  لق�له �سلى �هلل عليه و�سلم: 

�سهيد" )�لرتمذي 1421، �أب� د�ود 4772(.

ل يف�سي اأ�سرار الزوجية:

�مر�أته  للرجل �حلديث عن خ�س��سيات  فا يج�ز 
وما يح�سل بني �لزوجني ون�سرها بني �لنا�ص، كما قال 
ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�إن من �أ�سر �لنا�ص 
عند �هلل منزلة ي�م �لقيامة �لرجل يف�سي �إىل �مر�أته 

وتف�سي �إليه 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 �لعاج باحل��ر و�لن�سح و�ل�عظ لت�سحيح   •

�لأخطاء.
يج�ز له �لهجر بالكام على �أن ل يزيد عن ثاثة   •
خروج  بدون  و�ملنام  �مل�سجع  يف  �لهجر  ثم  �أيام، 

من �لبيت.
قالت عائ�سة ر�سي �هلل عنها: "ما �سرب ر�س�ل   •
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سيئًا قط بيده ول �مر�أة 
ول خادمًا �إل �أن يجاهد يف �سبيل �هلل" )م�سلم 2328(.

تعليمها ون�سحها:

يحر�ص  و�أن  وينهاهم،  �أهله  ياأمر  �أن  �لرجل  على 
�لنار عر  ويقيهم من  لنعيم �جلنة  ي��سلهم  على ما 
�ملحرمات  ومنع  عليها،  و�حلث  �لأو�مر  فعل  تي�سري 
بن�سح  تعتني  �أن  كذلك  �ملر�أة  وعلى  منها،  و�لتنفري 
زوجها وت�جيهه ملا فيه �خلري، وتربية �لأبناء �لرتبية 
ُق��  �آََمُن��  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها  {َيا  تعاىل:  قال  �ل�ساحلة، 
�أَْنُف�َسُكْم َو�أَْهِليُكْم َناًر�} )�لتحرمي: 6( وقال �سلى �هلل عليه 
رعيته"  عن  وم�س�ؤول  �أهله  يف  ر�ٍع  "و�لرجل  و�سلم: 

)�لبخاري 2416، م�سلم 1829(.

6
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اللتزام ب�سروط الزوجة :
مباحًا  �أمرً�  لنف�سها  �ملر�أة  ��سرتطت  �إذ� 
و�لنفقة  �ل�سكن  من  خا�ص  كن�ع  �لعقد  �أثناء 
وقبله �لزوج فيجب عليه �ل�فاء به، وهذ� من 
�آكد �ل�سروط يف وج�ب �ل�فاء و�للتز�م به، 
�لعه�د  �أعظم  من  �لزوجية  عقد  لأن  وذلك 
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قال  كما  و�مل��ثيق، 
"�أحق ما �أوفيتم به من �ل�سروط ما ��ستحللتم 

به �لفروج" )�لبخاري: 4856 ، م�سلم 1418(.

حقوق الزوج: 9
وجوب الطاعة باملعروف: 

�مًا على �ملر�أة، مبعنى م�سئ�ًل عن �أمرها   جعل �هلل �لرجل ق�َّ
وت�جيهها ورعايتها، كما يق�م �ل�لة على �لرعية، مبا خ�سه �هلل 
به �لرجل من خ�سائ�ص ومميز�ت، ومبا �أوجب عليه من و�جبات 
َل �هلُل  ا َف�سَّ �َساِء مِبَ �ُم�َن َعَلى �لنِّ َجاُل َق�َّ مالي����ة، قال تعاىل: {�لرِّ

ْمَ��ِلِهْم} )�لن�ساء: 34(. ا �أَْنَفُق�� ِمْن �أَ ُهْم َعَلى َبْع�ٍص َومِبَ َبْع�سَ

متكني الزوج من ال�ستمتاع: 
 ِمن حق �لزوج على زوجته متكينه من �ل�ستمتاع و�جلماع، 
من  �لزوجة  �متنعت  و�إذ�  له،  و�لتجهز  �لتزين  لها  وي�ستحب 
كبرية  و�رتكبت  �ملحذور  يف  وقعت  �جلماع  يف  زوجها  �إجابة 
من كبائر �لذن�ب، �إل �أن تك�ن معذورة بعذر �سرعي كاحلي�ص 

و�س�م �لفر�ص و�ملر�ص وما �سابه ذلك.
قال ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�إذ� دعا �لرجل �مر�أته 
حتى  �ملائكة  لعنتها  عليها  غ�سبان  فبات  فاأبت  فر��سه  �إىل 

ت�سبح" )�لبخاري 3065، م�سلم 1436(.

اإىل  بالدخــول  الــزوج  يكــره  ملــن  الإذن  عــدم 
املنزل: 

فمن حق �لزوج على زوجته �أل تدخل بيته �أحد� يكرهه.
�أن  للمر�أة  يحل  "ل  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�س�ل  قال 
باإذنه"  �إل  بيته  تاأذن يف  ول  باإذنه،  �إل  �ساهد  وزوجها  ت�س�م 

)�لبخاري 4899(. 

عدم اخلروج من البيت اإل باإذن الزوج: 
من حق �لزوج على زوجته �أل تخرج من �لبيت �إل باإذنه، �س��ء 
كان �إذنًا خا�سًا خلروج معني، �أو بالإذن �لعام باخلروج من �ملنزل 

لعملها وحاجتها.

خدمة الزوجة لزوجها:
�لطعام  �سنع  يف  باملعروف  زوجها  خدمة  للزوجة  ي�ستحب 

وجميع �سئ�ن �ملنزل.
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<  يج��ب عل��ى �ل��زوج �للت��ز�م ب�س��روط �لزوج��ة 
�ملذك�رة يف �لعقد.
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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 �لعدل بني �لن�س��اء يف �لأم���ر �ملادية 
�لظاهرة، كالنفقة و�ملبيت ونح� ذلك، ومن مل ي�ستطع 
�لع��دل بينهن حرم علي��ه �لتعدد؛ لق�له تع��اىل: {َفاإِْن 
لَّ َتْعِدُل���� َفَ��ِح��َدة} )�لن�س��اء: 3(، وكان فعله ذلك  ِخْفُت��ْم �أَ
م��ن �أقب��ح �لذن�ب و�أ�س��نعها، كما قال �سل��ى �هلل عليه 
و�سلم: "من كانت له �مر�أتان فمال �إىل �إحد�هما جاء 

ي�م �لقيامة و�سقه مائل" )�أب� د�ود 2133(.
و�أم��ا �لع��دل يف �ملحب��ة �لقلبي��ة فلي���ص ب��ج��ب، لأنه ل 
ي�ستطيعها، وهذ� ه� �ملر�د بق�له تعاىل: {َوَلْن َت�ْسَتِطيُع�� 

ُتْم} )�لن�ساء: 129(. �َساِء َوَلْ� َحَر�سْ �أَْن َتْعِدُل�� َبنْيَ �لنِّ

القدرة على الإنفاق على الزوجات: 
فيجب عليه �أن يك�ن قادرً� على �لإنفاق على 
جميع زوجاته؛ لأن ذلك �سرط جل��ز زو�جه �لأول فه� 

يف �لزو�ج �لثاين من باب �أوىل.

اأن ل يزيد التعدد عن اأربعة ن�سوة: 
فهذ� ه� �حلد �لأق�سى للتعدد يف �لإ�س��ام، 
�َس��اِء  كم��ا قال تع��اىل: {َفاْنِكُح�� َم��ا َطاَب َلُكْم ِمَن �لنِّ
لَّ َتْعِدُل���� َفَ��ِحَدة}  َمْثَن��ى َوُث��َاَث َوُرَباَع َف��اإِْن ِخْفُت��ْم �أَ
)�لن�س��اء: 3(، ومن �أ�س��لم وه� متزوج �أكرث من �أربعة ن�س���ة 

لزمه �أن يختار منهن �أربعا ويفارق �لبقية.

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 �لإ�سام ق��عد و�سروط لتعدد �لزوجات.
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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.

هذه  من  للخروج  و�سيلة  �لطاق  �أباح  لهذ� 
�آخر،  زوجًا  بزوجه  منهما  كل  ولي�ستبدل  �حلالة، 
قد يجد معه ما �فتقده مع �لأول، فيتحقق ق�ل �هلل 
َوَكاَن  �َسَعِتِه  ِمْن  ُكاًّ  �هلُل  ُيْغِن  َقا  َيَتَفرَّ {َو�إِْن  تعاىل: 

.)130 )�لن�ساء:  َحِكيًما}  َو��ِسًعا  �هلُل 

< يح��ث الإ�ش��الم عل��ى ا�ش��تمرار العالق��ة 
الزوجي��ة ويوؤك��د عل��ى ذل��ك ولكنه ي�شع 
م��ن الأحكام ما 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.

يف  زوجته  �لرجل  يطلق  �أن  �ل�سرعي  و�لطاق   •
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 
فاأ�س�����ع ذلك �لب���اب �أو �حفظ����ه" 

)�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 
"�أل �أخركم باأكر  �سلى �هلل عليه و�سلم لل�سحابة: 
�لكبائر؟ " قال��: بلى يا ر�س�ل �هلل. قال: "�لإ�سر�ك 

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  �إِيَّ �إِلَّ  َتْعُبُدوْ�  �أَلَّ  َربَُّك  ى  {َوَق�سَ تعاىل:  �هلل  قال 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك �ْلِكَرَ �أََحُدُهَما �أَْو  َوِباْلَ��ِلَدْيِن �إِْح�َساًنا �إِمَّ
ُهَما َقْ�ًل  ُهَماآ �أُفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ ِكَاُهَما َفَا َتُقل لَّ

َكِرمًيا} )�لإ�سر�ء: 23(.

�لإن�سان  و�أوجب على  �أنه فر�ص  تعاىل يخر  فاهلل 
طاعة و�لديه وعدم نهرهما �أو �لت�سجر منهما ل �سيما 
�لتاأفف  ول� كان ذلك مبجرد  بعد كرهما و�سعفهما 

بدون كام.

• الوالدان الكافران:
يجب على �مل�سلم �لر ب��لديه وطاعتهما و�لإح�سان 
�إليهما ول� كانا كافرين، قال تعاىل: {َو�إِْن َجاَهَد�َك َعلى 
اِحْبُهَما  �أَْن ُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َص َلَك ِبِه ِعْلٌم َفا ُتِطْعُهَما َو�سَ
ْنَيا َمْعُروًفا} )لقمان: 15( و�أوىل �لر و�أعظمه دع�تهم  يِف �لدُّ

وحتبيبهم لاإ�سام باحلكمة و�للطف.

ك
ســـــرت

أ

178



< حقوق األبناء

ال�ساحلة  الزوجة  اختيار   •
�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.

تربيتهــم  يح�ســن  اأن   •
الديــن  مبــادئ  ويعلمهــم 
ويحببهــم فيه، ق��ال �سلى �هلل 
علي��ه و�س��لم "كلكم ر�ع فم�س���ؤول 
ع��ن رعيت��ه، فالأم��ري �ل��ذي على 

�لنا���ص ر�ع وه� م�س���ؤول عنهم، و�لرجل ر�ع على �أهل 
بيته وه� م�س���ؤول عنهم، و�ملر�أة ر�عية على بيت بعلها 
وول��ده وه��ي م�س���ؤولة عنه��م، �أل فكلك��م ر�ع، وكلك��م 

م�س�ؤول عن رعيته" )�لبخاري 2416، م�سلم 1829(.

فاملهم  �لأهم  على  �أبنائهما  برتبية  �ل��لد�ن  فيبد�أ 
�ل�سحيح����ة �خلالية  �لعقي����دة  فيبد�أ برتبيته���م على 
من �ل�س��رك و�لبدع، ثم بالعباد�ت ل �سيما �ل�ساة، ثم 
يعلمهم ويربيهم على �لأخاق و�لآد�ب �حلميدة، وعلى 

كل ف�سيلة وخري، وهذ� من �أجل �لأعمال عند �هلل. 

• النفقــة: فيج��ب عل��ى �لأب �أن ينف��ق عل��ى �أولده 
ول  فيه��ا  �لتق�س��ري  ل��ه  يج���ز  ول  و�لإن��اث،  �لذك���ر 
ت�سييعه��ا، ب��ل يلزم��ه �لقي��ام بها عل��ى �ل�ج��ه �لأكمل 
ح�س��ب ��س��تطاعته وقدرته، قال ر�س���ل �هلل �سلى �هلل 
علي��ه و�س��لم: "كفى بامل��رء �إثمًا �أن ي�سي��ع من يق�ت" 

)�أب� د�ود 1692(. 

�لرعاية  �ساأن  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  وقال 
هذه  من  يلي  "من  خا�سة:  �لبنات  على  و�لإنفاق 
�لنار"  من  �سرتً�  له  كنَّ  �إليهن  فاأح�سن  �سيئًا  �لبنات 

)�لبخاري 5649، م�سلم 2629(.

• العــدل بــني الأولد، ذك�رً� و�إناث��ًا كما قال �سلى 
�هلل علي��ه و�س��لم: "�تق���� �هلل و�عدل�� ب��ني �أولدكم" 
)�لبخ��اري 2447، م�س��لم 1623( ف��ا يج���ز تف�سي��ل �لإن��اث عل��ى 

�لذك���ر كما ل يج���ز تف�سيل �لذك�ر عل��ى �لإناث، لأن 
كذلك يحدث من �ملفا�سد ما �هلل به عليم. 
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أخالقك في اإلسالم



11
االأخللاق يف االإ�سللام لي�سللت ترفًا وال تكميللًا، ولكنها 
جزء را�سللخ مرتبط بالدين من كل جوانبه، فِلاأخاق 
يف االإ�سام اأعظم املراتب واأعلى املنازل. ويظهر ذلك 
يف جميللع اأحللكام االإ�سللام وت�سللريعاته، وبعللث النبللي 

�سلى اهلل عليه و�سلم ليتمم مكارم االأخاق.

فهرس الفصل 
مكانة الأخالق يف الإ�سالم:

اأنها من اأهم مقا�سد البعثة النبوية  
اأن االأخاق جزء وثيق من االإميان واالعتقاد  

اأن االأخاق مرتبطة بكل اأنواع العبادة  
الف�سائللل العظيمللة واالأجر الكبري الللذي اأعده اهلل   

حل�سن اخللق

مزايا الأخالق يف الإ�سالم:
االأخاق الفا�سلة لي�ست خا�سة بنوع من النا�س  

االأخاق الفا�سلة لي�ست خا�سة باالإن�سان  
االأخاق الفا�سلة فلي جميع جماالت احلياة  

االأخاق الفا�سلة فلي جميع احلاالت  

�سور من حياة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:
 التوا�سع            الرحمة

 العدل                االإح�سان 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 اآَياِتِه  َ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  واالأخاق 
قال  وقد  ال�سيئة،  والعادات  االأخاق  من  واالأفعال 
عليه ال�ساة وال�سام بكل و�سوح: "اإمنا بعثت الأمتم 
مكارم االأخاق" )البيهقي 21301( فاأحد اأهم اأ�سباب البعثة 

هو الرقي وال�سمو باأخاق الفرد واملجتمع.

اأن الأخالق جزء وثيق من الإميان 2  
والعتقاد:

اأي  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �ُسئل  وملا 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  اإميانا؟  اأف�سل  املوؤمنني 

"اأح�سنهم اأخاقا" )الرتمذي 1162، اأبو داود 4682(.
{َلْي�َس  تعاىل:  فقال  برًا،  االإميان  اهلل  �سمى  وقد 
َوَلِكنَّ  َوامْلَْغِرِب  امْلَ�ْسِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  اأَْن  اْلِبَّ 
َواْلِكَتاِب  َوامْلََاِئَكِة  ااْلآَِخِر  َواْلَيْوِم  ِباهلِل  اآََمَن  َمْن  اْلِبَّ 
اخلري  الأنواع  جامع  ا�سم  والب   ،)177 ِبيِّنَي})البقرة:  َوالنَّ
من االأخاق واالأقوال واالأفعال، ولهذا قال النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم: "الب ح�سن اخللق" )م�سلم 2553(.

ويظهر االأمر بجاء 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�سلم 35(.

اأن الأخالق مرتبطة بكل اأنواع العبادة:3 
فا جتد اهلل ياأمر بعبادة اإال وينبه اإىل مق�سدها 
االأخاقي اأو اأثرها على النف�س واملجتمع، واأمثلة 

هذا كثرية، منها:

َعِن  َتْنَهى  َاَة  ال�سَّ اإِنَّ  َاَة  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 االأخاق 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  "من مل يدع قول  يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: 
والعمل به فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه" 
)البخاري 1804( فمن مل يوؤثر �سيامه يف نف�سه واأخاِقه مع 

النا�س مل يحقق هدف ال�سوم.

مكانة األخالق في اإلسالم

<  اإمتام االأخاق من اأهم مقا�سد بعثة النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم. 
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الف�سائـــل العظيمــة والأجـــــر الكبيــــر 4 
الذي اأعده اهلل حل�سن اخللق:

واالأدلة على ذلك كثرية من الكتاب وال�سنة ومن 
ذلك:

اأنه اأثقل الأعمال ال�صاحلة يف امليزان يوم القيامة:  

من  "ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  يقول 
واإن  اخللق،  ح�سن  من  اأثقل  امليزان  يف  يو�سع  �سيء 
ال�سوم  به درجة �ساحب  ليبلغ  �ساحب ح�سن اخللق 

وال�ساة" )الرتمذي 2003(.

اأنه اأكرب الأ�صباب لدخول اجلنة:  

ما  "اأكرث  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  يقول 
اخللق"  وح�سن  اهلل  تقوى  اجلنة  النا�س  يدخل 

)الرتمذي 2004، ابن ماجه 4246(.

اأن َح�َصن اخللق اأقرب النا�س منزلة من ر�صول اهلل �صلى   
اهلل عليه و�صلم يوم القيامة:

كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإن من اأحبكم اإيل 
واأقربكم مني جمل�سًا يوم القيامة اأحا�سنكم اأخاقا" 

)الرتمذي 2018(.

اهلل  �صلى  الر�صول  ب�صمان  اجلنة  اأعلى  يف  منزلته  اأن   
عليه و�صلم 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  )اأبو  خلقه"  ح�سن  ملن  اجلنة  اأعلى  يف 

زعيم اأي �سامن.

املزايا  من  بعدد  الإ�ســالم  يف  الأخالق  تتميـز 
العظيم  الدين  هذا  بها  ينفرد  التي  واخل�سائ�س 

ومن ذلك:

الأخالق الفا�سلة لي�ست خا�سة بنوع من   .1
النا�س.

�ستى،  وبلغات  واألوانًا  اأ�سكااًل  النا�س  خلق  فاهلل 
وجعلهم يف ميزان اهلل �سوا�سية ال ف�سل لواحد منهم 
على االآخر اإال بقدر اإميانه وتقواه و�ساحه، كما قال 
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى  ا�ُس اإِنَّ جل وعا: {َيا اأَيَُّها النَّ
َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل 

اأَْتَقاُكْم} )احلجرات: 13(.

بجميع  امل�سلم  عاقة  متيز  احل�سنة  واالأخاق 
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 
امل�سلم الذي يتمثله  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
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الأخالق الفا�سلة لي�ست خا�سة بالإن�سان.  .2
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�سلم 2619(.

وقال عليه ال�ساة وال�سام: "بينما رجل مي�سي بطريق ا�ستد عليه العط�س، فوجد 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 فماأ 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�سلم 2244(.

الأخالق للمحافظة على البيئة:
فيها  العمل  مبعنى  االأر�س  بعمارة  االإ�سام  فياأمرنا 
على  املحافظة  مع  احل�سارة  وت�سييد  واالإنتاج  والتطوير 
هذه النعمة والنهي عن اإف�سادها واالإ�سراف يف ا�ستغال 
اأو  االإن�سان  االإف�ساد يعود على  اأكان ذلك  مواردها، �سواء 
احليوان اأو النبات، فاإنه عمل يرده االإ�سام ويبغ�سه فاهلل 
الف�ساد يف جميع جوانلللب احليللاة، كما  �سبحانه ال يحب 

قللال تعاىل: { َواهلُل اَل ُيِحُب اْلَف�َساَد} )البقرة: 205(.

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(.

الأخالق الفا�سلة يف جميع جمالت احلياة:  .3
الأ�سرة:

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فيقول  العائلة  اأفراد  جميع  بني  االأ�سرة  جمال  يف  االأخاق  اأهمية  على  االإ�سام  يوؤكد 
"خريكم خريكم الأهله، واأنا خريكم الأهلي" )الرتمذي 3895(.

اأهله يف كل �سغرية وكبرية، كما  باأعمال املنزل وي�ساعد  الب�سر يقوم  اأف�سل  وكان �سلى اهلل عليه و�سلم وهو   
تروي زوجتلللله عائ�سلللللة ر�سي اهلل عنها فتقول: "كان يكون يف مهنة اأهله" )البخاري 5048( اأي ي�ساعدهم ويقوم 

مبا يقومون به من اأعمال البيت.

<  االإ�سام يحث على املحافظة على البيئة. 
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وكان ميازح اأهله وياعبهم، 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 للنا�س: تقدموا، فتقدموا، ثم قال يل: تعايل حتى اأ�سابقلللك، 
ف�سابقتللللله ف�سبقته، ف�سكت عني حتى اإذا حملت اللحم وبدنت ون�سيت خرجت معه يف بع�س اأ�سفاره، فقال للنا�س: 

تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعايل حتى اأ�سابقك، ف�سابقته، ف�سبقني، فجعل ي�سحك وهو يقول: هذه بتلك" )اأحمد 26277(.
التجارة:

فرمبا طغى حب املال على االإن�سان فتجاوز احلد ووقع يف املحرم، فياأتي االإ�سام للتاأكيد على اأهمية �سبط 
ذلك باالأخاق الفا�سلة، ومن هذه التاأكيدات:

ينهى االإ�سام عن التجاوز والظلم يف املوازين ويتوعد من فعل ذلك باأ�سلد العقوبلات، كما قال تبارك وتعاىل:   
ا�ِس َي�ْسَتْوُفوَن • َواإَِذا َكاُلوُهْم اأَْو َوَزُنوُهْم ُيْخ�ِسُروَن} )املطففني: 3-1(.  ِ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 رجًا �سمحًا اإذا باع   

واإذا ا�سرتى واإذا اقت�سى" )البخاري 1970(.
ال�سناعة:

اع عددًا من االأخاق واملعايري منها: نَّ يوؤكد االإ�سام على ال�سُ

اإتقان العمل واإخراجه يف اأح�سن �سورة، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمًا   
اأن يتقنه" )اأبو يعلى 4386، البيهقي يف �سعب االإميان 5313(.

االلتزام باملواعيد املبمة مع النا�س، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "اآية املنافق ثاث" وذكر منها: "واإذا وعد   
اأخلف" )البخاري 33(.

الأخالق الفا�سلة يف جميع احلالت:  .4
فال يوجد يف االإ�سام ا�ستثناءات يف باب االأخاق، وامل�سلم حمكوم بتطبيق �سرع اهلل وامتثال االأخاق احل�سنة 

حتى يف احلروب واأ�سد الظروف، فنبل الهدف والغاية ال يبر الو�سيلة ال�سيئة وال يغطي خطاأها و�سالها.

ولهذا و�سع االإ�سام القواعد التي حتكم امل�سلم وت�سبط ت�سرفاته حتى عند العداوة واحلرب، حتى ال يكون 
االأمر خ�سوعًا لغرائز الغ�سب والتع�سب واإ�سباعًا لنوازع احلقد والق�سوة واالأنانية.

من أخالق اإلسالم في الحرب:
الأمر بالعدل والإن�ساف مع الأعداء والنهي عن ظلمهم والعتداء عليهم:  .1

اأي ال يحملكم  )املائدة: 8(  ِللتَّْقَوى}  اأَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  اأَالَّ  َعَلى  َقْوٍم  �َسَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ كما قال تعاىل: {َواَل 
بغ�سكم الأعدائكم اأن تتجاوزوا وتظلموا بل التزموا بالعدل يف اأقوالكم واأفعالكم.

النهي عن الغدر واخليانة مع الأعداء:  .2
اِئِننَي} )االأنفال: 58(. فالغللللدر واخليانة حمرمة حتى مع االأعداء، كما قال تعاىل:{اإِنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ اخْلَ
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النهي عن التعذيب والتمثيل باجلثث:   .3
فيحرم التمثيل باملوتى، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "وال متثلوا" )م�سلم 1731(.

النهي عن قتل املدنيني الذي ل ي�ساركون يف احلروب وعن اإف�ساد الأر�س والبيئة:   .4
وهذا اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه خليفة امل�سلمني واأف�سل ال�سحابة يو�سي اأ�سامة بن زيد حني بعثه قائدًا 
جلي�س اإىل ال�سام: "..ال تقتلوا طفًا �سغريًا، وال �سيخًا كبريًا، وال امراأة، وال تعقروا نخًا وحترقوه، وال تقطعوا 
�سجرة مثمرة، وال تذبحوا �ساة، وال بقرة، وال بعريًا اإال ملاأكلة، و�سوف مترون باأقوام قد فرغوا اأنف�سهم يف ال�سوامع 

فدعوهم وما فرغوا اأنف�سهم له" )ابن ع�ساكر 50/2(.

صور من حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم وأخالقه

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان 
عليه و�سلم مثااًل الأرقى االأخاق 
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 واأخاقه.
<  كان عليه ال�ساة وال�سام اأعظم النا�س خلقًا. 

التواضع:
مل يكن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ير�سى من اأحد اأن يقوم له تعظيًما ل�سخ�سه، بل كان ينهى اأ�سحابه   •
عن فعل ذلك؛ حتى اإن ال�سحابة ر�سوان اهلل عنهم، مع �سدة حبهم له، مل يكونوا يقومون له اإذا راأوه قادمًا، 

وما ذلك اإال لعلمهم اأنه كان يكره ذلك. )اأحمد 12345، البّزار 6637(.

جاءه عدي بن حامت ر�سي اهلل عنه قبل اأن ي�سلم وكان من وجهاء العرب، يريد معرفة حقيقة دعوته، قال   •
عدي: "فاأتيته فاإذا عنده امراأة و�سبيان اأو �سبي -فذكر قربهم من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم- فعرفت اأنه 

لي�س ملك ك�سرى وال قي�سر" )اأحمد 19381( فالتوا�سع خلق االأنبياء جميعًا. 
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كان يجل�س مع اأ�سحابه كواحد منهم، ومل يكن يجل�س جمل�سًا مييزه عمن حوله، حتى اإن الغريب الذي ال يعرفه،   •
اإذا دخل جمل�سًا هو فيه، مل ي�ستطع اأن يفرق بينه وبني اأ�سحابه، فكان ي�ساأل: اأيكم حممد؟ )البخاري 63(.

عن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: "كانت االأمة من اإماء اأهل املدينة لتاأخذ بيد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   •
و�سلم فتنطلق به حيث �ساءت")البخاري 5724(واملق�سود من االأخذ باليد: الرفق واالنقياد لل�سغري وال�سعيف، وقد 
ا�ستمل على اأنواع من املبالغة يف توا�سعه �سلى اهلل عليه و�سلم؛ لذكره املراأة دون الرجل، واالأمة دون احلرة، 

واأنها تاأخذه حيث �ساءت لق�ساء حوائجها.

قال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كب" )م�سلم 91(.  •

الرحمة: 
"الراحمون يرحمهم الرحملللن، ارحمللللوا من يف االأر�س يرحمكلللم من يف  وقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم:   •

ال�سماء" )الرتمذي 1924، اأبو داود 4941(.

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: 
اأن  اأملك  "اأَو  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قائًا: 
نزع اهلل من قلبك الرحمة؟" )البخاري 5652، م�سلم 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�سلم 2318(. 

حامل  وهو  مّرة  وال�سام  ال�ساة  عليه  �سلى   •
�سجد  اإذا  فكان  زينب،  بنت  اأمامة  حفيدته 

و�سعها، واإذا قام حملها. )البخاري 494، م�سلم 543(.

ال�سبّي،  بكاء  ف�سمع  ال�ساة  يف  دخل  اإذا  كان   •
عن  قتادة  اأبي  فعن  وخّففها،  اأدائها  يف  اأ�سرع 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: "اإين الأقوم يف ال�ساة اأريد اأن اأطول فيها، فاأ�سمع بكاء ال�سبي، فاأجتوز 
يف �ساتي، كراهية اأن اأ�سّق على اأّمه" )البخاري 675، م�سلم 470(.
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  رحمته بالن�ساء:

 فقد حّث �سلى اهلل عليه و�سلم على رعاية البنات واالإح�سان اإليهّن، وكان يقول: "من يلي من هذه البنات �سيئًا 
فاأح�سن اإليهن كن له �سرتا من النار" )البخاري 5649، م�سلم 2629(.

 بل اإنه �سّدد يف الو�سية بحق الزوجة واالهتمام ب�سوؤونها ومراعاة ظروفها، واأمر امل�سلمني اأن يو�سي بع�سهم 
بع�سًا يف ذلك فقال: "ا�ستو�سوا بالن�ساء خريا" )البخاري 4890(.

و�سرب �سلى اهلل عليه و�سلم اأروع االأمثلة يف التلّطف مع اأهل بيته، حتى اإنه كان يجل�س عند بعريه في�سع ركبته 
وت�سع �سفية ر�سي اهلل عنها رجلها على ركبته حتى تركب البعري)البخاري 2120(، وكان عندما تاأتيه ابنته فاطمة ر�سي 

اهلل عنها ياأخذ بيدها ويقبلها، ويجل�سها يف مكانه الذي يجل�س فيه )اأبو داود 5217(.

  رحمته بال�سعفاء:

ولهذا حّث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النا�س على   •
يف  اليتيم  وكافل  "اأنا  يقول:  وكان  اليتيم،  كفالة 
وفرج  والو�سطى  بال�سبابة  واأ�سار  هكذا"  اجلنة 

بينهما �سيئا. )البخاري 4998(.

جعل ال�ساعي على االأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف   •
الليل.  ويقوم  النهار  ي�سوم  وكالذي  اهلل،  �سبيل 

)البخاري 5661، م�سلم 2982(

حقوقهم  واإعطاءهم  ال�سعفاء  على  العطف  جعل   •
�سلى  فقلللال  االأعداء،  على  والن�سلر  للرزق  �سببًا 
فاإمنللا  ال�سعفلللاء؛  "اأبغونلللي  و�سللللم:  عليللله  اهلل 

تن�سلللرون وُترزقون ب�سعفائكم" )اأبو دود 2594(.

  رحمته بالبهائم:

وكان يحّث النا�س على الرفق بها، وعدم حتميلها ما ال تطيق، وعدم اإيذائها، وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   •
و�سلم: "اإن اهلل كتب االإح�سان على كل �سيء، فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة، واإذا ذبحتم فاأح�سنوا الذبح، وليحد 

اأحدكم �سفرته،فلريح ذبيحته" )م�سلم 1955(.

قال اأحد ال�سحابة: وراأى قرية منل قد حرقناها فقال: "من حرق هذه؟" قلنا: نحن، قال: "اإنه ال ينبغي اأن   •
يعذب بالنار اإال رب النار" )اأبو داود 2675(.

<  �سللاوى ر�سللول اهلل �سلللى اهلل عليلله و�سلللم بللني املح�سللن علللى 
االأرملة وامل�سكني واملجاهد يف �سبيل اهلل.  سالم
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العـــــــدل:
وقد كان �سلى اهلل عليه و�سلم عادال يقيم �سرع اهلل تعاىل ولو على اأقرب االأقربني امتثااًل الأمره تعاىل: {َيا اأَيَُّها   •

ْقَرِبنَي} )الن�ساء: 135(. اِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداَء هلِلِ َوَلْو َعَلى اأَْنُف�ِسُكْم اأَِو اْلَواِلَدْيِن َوااْلأَ ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ الَّ

قال عليه ال�ساة وال�سام ملا اأتى بع�س ال�سحابة ي�سفع عند النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حتى ال تقام العقوبة   •
على امراأة لها مكانة يف القبيلة قد �سرقت: "والذي نف�س حممد بيده لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت 

يدها" )البخاري 4053، م�سلم 1688(.

ملا حرم الربا على النا�س بداأ باأقرب النا�س اإليه فمنعه من الربا وهو عمه العبا�س، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم:   •
"واأول ربا اأ�سع ربانا، ربا عبا�س بن عبد املطلب، فاإنه مو�سوع كله" )م�سلم 1218(.

جعل مقيا�س ح�سارة االأمم ورقيها اأن ياأخذ ال�سعيف فيها حقه من القوي غري خائف وال مرتدد فقال �سلى   •
اهلل عليه و�سلم: "ال قد�ست اأمة ال ياأخذ ال�سعيف فيها حقه غري متعتع" )ابن ماجه 2426(.

االإح�سان والكرم:
كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأجود النا�س باخلري وكان اأجود ما يكون يف رم�سان حني يلقاه جبيل، وكان   •
جبيل عليه ال�سام يلقاه كل ليلة يف رم�سان حتى ين�سلخ، يعر�س عليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم القراآن، 

فاإذا لقيه جبيل عليه ال�سام كان اأجود باخلري من الريح املر�سلة. )البخاري 1803، م�سلم 2308(.

ما �سئل �سيئا قط اإال اأعطاه، وجاءه رجل فاأعطاه غنما بني جبلني فرجع اإىل قومه فقال: يا قوم اأ�سلموا فاإن   •
حممدا يعطي عطاء ال يخ�سى الفاقة. )م�سلم 2312(.

وُحِمل اإليه ثمانون األف درهم فو�سعها على ح�سري، ثم مال اإليها فق�سمها، فما رد �سائا حتى فرغ منها. )احلاكم 5423(.  •

وجاءه رجل ف�ساأله فقال: "ما عندي �سيء ولكن ابتع علي فاإذا جاءنا �سيء ق�سيناه")اأي ا�سرت ما تريد ويكون   •
ال�سداد علي( فقال عمر: "يا ر�سول اهلل ما كلفك اهلل ما ال تقدر عليه" فكره النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
". فتب�سم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعرف  " اأنفق وال تخ�س من ذي العر�س اإقاال  ذلك، فقال الرجل: 

ال�سرور يف وجهه )االأحاديث املختارة: 88(.  

اأهل البوادي وحديثو االإ�سام يطلبون منه  ملا رجع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من غزوة حنني جاء   •
اأعطيات من الغنائم فزحموه حتى ا�سطروه اإىل �سجرة فخطفت رداءه فوقف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ال  ثم  بينكم  لق�سمته  نعمًا  االأ�سجار(  )اأي  الع�ساة  هذه  عدد  يل  كان  لو  ردائي  "اأعطوين  وقال:  و�سلم 

جتدوين بخيًا 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 �أعظ��م 
حلظ��ات حيات��ه، وه��ي ولدت��ه �حلقيقي��ة، �لتي عرف 
بعده��ا �س��بب وج��وده يف �حلياة، وكيف يحيى ويعي���ش 

وفق �سريعة �لإ�سام �ل�سمحة.

فهرس الفصل 
كيف يدخل الإن�سان يف الإ�سالم؟

التوبـــــــــة
�سكر نعمة الهداية والتوبة

الدعوة اإىل الإ�سالم:
  ف�سل �لدعوة �إىل �هلل

  �سفات �لدعوة �ل�سحيحة
  دعوة �لأهل

بيئتك وعائلتك
احلياة الأ�سرية بعد الدخول يف الإ�سالم:

  �إذ� �أ�سلم �لزوجان �سويًا
  �إذ� �أ�سلم �لزوج ومل ت�سلم �لزوجة

  �إذ� �أ�سلمت �لزوجة دون زوجها
  �إ�سام �لأطفال

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 )�لبيهقي 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:

الإقالع عن املع�سية:  1

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�.

الندم على ما �سلف من الذنوب   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" )�بن ماجه 4252(.

العزم على عدم العودة:  3

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" )�لبخاري 21، م�سلم 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   •
حتى �ملمات باأي �سيغة و�أي لغة، ومن ذلك ما ورد 

يف �لقر�آن و�ل�سنة:

َنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد �إِْذ َهَدْيَتَنا} )�آل عمر�ن: 8(. {َربَّ  •
دينك"  على  قلبي  ثبت  �لقلوب  مقلب  "يا   •

)�لرتمذي 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} )�لزمر: 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} )�لفرقان: 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". )�لبخاري 21، م�سلم 43(.

<  يجد �مل�سلم حاوة �لإميان �إذ� كره �أن يعود للكفر كما يكره �أن يقذف يف �لنار.
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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 

�لإن�سان متى �ساء، بل دين يحكم كل حياته بحركاتها  �أو هو�ية ميار�سها  جمرد 
و�سكناتها، ولهذ� قال �هلل 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 ِبالَِّذي 

َر�ٍط ُم�ْسَتِقيم} )�لزخرف: 43(. َك َعَلى �سِ نَّ �أُوِحَي �إَِلْيَك �إِ

وينبغي �أن ل يحزن �مل�سلم �أنه لقى �سيئًا من �لباء بعد �إ�سامه، فهذه �سنة �هلل يف 
�لبتاء، ومن هم خري منا �بتلو� �أ�سد �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 يقينك، فكن على قدر هذ� �لمتحان، و��ستم�سك بهذ� �لدين، و�دع �هلل كما كان �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم يكرث من �لدعاء بقوله: "يا مقلب �لقلوب ثبت قلبي على دينك" )�لرتمذي 2140(.

ا  ا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن • َوَلَقْد َفَتنَّ ُكو� �أَْن َيُقوُلو� �آَمنَّ ا�ُش �أَْن ُيرْتَ ويف هذ� �ملعنى يقول �هلل تبارك وتعاىل {�أََح�ِسَب �لنَّ
َدُقو� َوَلَيْعَلَمنَّ �ْلَكاِذِبنَي} )�لعنكبوت: 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:

< 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:

ٌة  1 الدعوة اإىل اهلل هي �سبيل الفالح و�لفوز يف �لدنيا و�لآخرة، كما  قال تعاىل: {َوْلَتُكْن ِمْنُكْم �أُمَّ
رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن �مْلُْنَكِر َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن} )�آل عمر�ن: 104(. َيْدُعوَن �إِىَل �ْلَ
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�لد�عية: {َوَمْن  قول  تعاىل مادحا  قال  �إىل �هلل، كما  و�أحبها  الأقــــــوال  الداعيــة خري  قـــول  اأن   2
ِني ِمَن �مْلُ�ْسِلِمني})ف�سلت: 33(. فا يوجد قول �أح�سن من  ا َوَقاَل �إِنَّ احِلً ْن َدَعا �إِىَل �هلِل َوَعِمَل �سَ �أَْح�َسُن َقْوًل مِمَّ
قوله، فهو دليل �لنا�ش ومر�سدهم �إىل عبادة ربهم وخالقهم ومولهم، وخمرجهم من ظلمات �ل�سرك 

�إىل نور �لإميان.

�َسَنِة  ْكَمِة َو�مْلَْوِعَظِة �حْلَ َك ِباحْلِ 3 الدعوة امتثال لأمر اهلل �سبحانه، كما قال تعاىل: {�ْدُع �إِىَل �َسِبيِل َربِّ
َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسن} )�لنحل: 125(. فيجب على �لد�عية �أن يدعو �إىل �لإ�سام باحلكمة وي�سع �لأمور 
يف مو��سعها، مبعرفته للمدعوين وما ي�سلح لهم وما يحتاجونه من �ملو�عظ �جلميلة �ملوؤثرة، وحماورتهم 

باأح�سن �لطرق و�ألينها و�أقربها لهد�يتهم.

4 اأنها وظيفــــــة املر�سلني جميعـــًا وعلى ر�أ�سهم ر�سولنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، فقد �أر�سله �هلل 
�ساهدً� على �لنا�ش، ومب�سرً� للموؤمنني باجلنة و�لثو�ب، ومنذرً� للكفار و�لع�ساة بالنار و�لعقاب، ود�عيًا 
ا �أَْر�َسْلَناَك  ِبيُّ �إِنَّ �إىل �هلل ين�سر �لنور يف �لب�سرية جمعاء �سلى �هلل عليه و�سلم، كما قال تعاىل: {َيا �أَيَُّها �لنَّ
ًا  ِر �مْلُوؤِْمِننَي ِباأَنَّ َلُهْم ِمَن �هلِل َف�سْ ًر� َوَنِذيًر� • َوَد�ِعًيا �إِىَل �هلِل ِباإِْذِنِه َو�ِسَر�ًجا ُمِنرًي� • َوَب�سِّ �َساِهًد� َوُمَب�سِّ

َكِبرًي�} )�لأحز�ب: 47-45(.

5 الدعوة بـــــاب اخليـــر الذي ل ينقطع، فمن ��ستجاب لدعوتك و�هتدى على يدك فلك مثل �أجره 
و�ساته وعبادته وتعليمه للنا�ش، فما �أعظم نعمة �هلل على �لد�عية، قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "من دعا 

�إىل هدى كان له من �لأجر مثل �أجور من تبعه، ل ينق�ش ذلك من �أجورهم �سيئا" )م�سلم 2674(.

من  ياأخذه  ول  �هلل،  على  �لد�عية  فاأجر  �لدنيا،  متاع  جميع  من  خري  اهلل  اإىل  الداعيـــة  اأجــــر   6
ْيُتْم  َتَولَّ �إل عظيما، كما قال تعاىل: {َفاإِْن  �لعباد، ولذ� كان عظيم �لأجر، فالكرمي ل يعطي ملن يحب 
ْجٍر �إِْن �أَْجِرَي �إِلَّ َعَلى �هلِل َو�أُِمْرُت �أَْن �أَُكوَن ِمَن �مْلُ�ْسِلِمني} )يون�ش: 72(. وقال �لنبي �سلى  ْلُتُكْم ِمْن �أَ َفَما �َساأَ
)�لبخاري 2847،  �أن يكون لك حمر �لنعم"  "لأن يهدي �هلل بك رجًا و�حدً� خري لك من  �هلل عليه و�سلم: 

م�سلم 2406(.

صفات الدعوة الصحيحة:
و�س����ف �هلل �لدع�����وة �ل�سحيحة ب�سف���ات متيزها عن غريها وهي كالتايل:

1 الب�سرية والعلم: 

فيجب على �لد�عية �أن يكون عاملًا مبا يدعو به، عارفًا مبا يقول، كما قال تعاىل: {ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي �أَْدُعو �إِىَل �هلِل 
َبَعِني} )يو�سف: 108(. �أي قل يا �أيها �لنبي هذ� هو طريقي وهديي: �أن �أدعَو �إىل �هلل على علم  رَيٍة �أََنا َوَمِن �تَّ َعَلى َب�سِ

ومعرفة، وهي طريقة من �تبعني من �لدعاة.
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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" )�لبخاري 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} )�لنحل:  َ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 
ل يثري �لنف�ش ويهيج �لأحقاد، ولهذ� مينت �هلل على 
�سمحًا  لينا  كان  باأنه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  ر�سوله 
لتفرق  �سلبًا  غليظًا  �سديدً�  كان  لو  و�أنه  �لنا�ش،  مع 
�هلِل  ِمَن  َرْحَمٍة  {َفِبَما  تعاىل:  قال  كما  عنه،  �لنا�ش 
ِمْن  و�  َلْنَف�سُّ �ْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت 

َحْوِلك} )�آل عمر�ن: 159(.

دعوة األهل:
الإ�سالم  بدخول  عليه  اهلل  اأنعم  ملن  ينبغي 
لأنهم  واأقاربه  اأهله  دعوة  على  يحر�ص  اأن 
ما  على  وال�سرب  اإليه،  واأحبهم  النا�ص  اأقرب 
احلكيمة  الو�سائل  جميع  وبذل  معهم  يالقيه 
يف ذلك، كما قال اهلل تبارك وتعاىل: {َواأُْمْر 

َطرِبْ َعَلْيَها} )طه: 132(. اَلِة َوا�سْ اأَْهَلَك ِبال�سَّ
من  لدعوته  �لقبول  �لدعاة  بع�ش  يجد  وقد 
فيتاأمل  �إليه،  �لنا�ش  �أقرب  من  يجدها  ول  �لبعيدين 
ويبذل  يجتهد  من  �ملوفق  �لد�عية  ولكن  ويتح�سر، 
لهم  �هلل  ويدعو  فيها  ويبدع  وينوعها  �لأ�سباب 

بالهد�ية، ول يياأ�ش حتى يف �أحلك �لظروف.

عمه  مع  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  فعل  كما   
�أبي طالب �لذي كان ينا�سره ويد�فع عنه �أمام قري�ش 
ولكنه مل ي�سلم، وبقيت حماولت �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم يف دعوته حتى �للحظات �لأخرية من حياته وهو 
يقول: "�أي عم قل ل �إله �إل �هلل، كلمة �أحاج لك بها 
�لدعوة  )�لبخاري 3671، م�سلم 24(، ولكنه مل يجب  عند �هلل" 
وم����ات على �لكف����ر، فن���زل ق����ول �هلل تعاىل: {�إِنََّك 
َوُهَو  َي�َساُء  َمْن  َيْهِدي  �هلَل  َوَلِكنَّ  �أَْحَبْبَت  َمْن  َتْهِدي  َل 
يبذل  �أن  �لد�عية  فعلى  )�لق�س�ش: 56(.  ِبامْلُْهَتِدين}  �أَْعَلُم 
ولكن  �لري  �إىل  �لنا�ش  ويدل  �لدين  وين�سر  و�سعه 
�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 اأن 
ير�سخ عالقاته ويح�ســـن تعامالته واأخـالقه مع 
وغريهم،  امل�سلمني  من  واأقاربه  معارفه  جميـــع 

فالإ�سالم ل يدعــو اإىل النطواء والعزلة.
معهم  والتعامـــل  النــــا�ص  اإىل  والإح�سان 
تعريف  خري  هو  واأف�سلها  الأخالق  باأح�ســـن 
�سلى  الكرمي  ر�ســــوله  بعث  الذي  الدين  بهذا 

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 169(.

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:
• �إذ� �أ�سلم �لزوجان �سويًا بقيا على نكاحهما يف �لإ�سام من غري حاجة لتجديد عقد �لزوجية.

 وي�ستثنى من ذلك الأحوال التالية:

اإن كان متزوجًا من اأحد حمارمه، كمن تزوج باأمه �أو �أخته �أو عمته �أو خالته، فيجب �لتفريق بينهم   1
منذ �إ�سامهم )�نظر �ش 173(.

اإذا جمع بني الأختني، �أو بني �ملر�أة وعمتها، �أو بني �ملر�أة وخالتها فيلزمه طاق �إحد�هما.  2

اإذا اأ�سلم هو وزوجاته، وكانت زوجاته �أكرث من �أربع ن�سوة: فا يجوز له �لإبقاء على �أكرث من �أربع،   3
فيختار منهن �أربعًا ويفارق �لباقيات. 
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ما الحكم إذا أسلم الرجل ولم 
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} )�ملائدة: 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 فرتة عدة �ملطلقة وتف�سيلها كما يف �جلدول 
�ملقابل.

�إىل جتديد  �أ�سلمت خالها فهي زوجته ول يحتاج  فاإن   •
للعقد.

و�إن �أبت �لإ�سام حتى �نق�ست عدتها �نف�سخ �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 )�ملمتحنة:  �ْ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 تفارق��ه وتبني من��ه مبجرد 

�لطاق، ويف م�ساألتنا مبجرد �إ�سامه.
ِذي��َن �آََمُن��و� �إَِذ� َنَكْحُتُم  ق��ال تعاىل: {َي��ا �أَيَُّها �لَّ
��وُهنَّ  �سُّ �مْلُوؤِْمَن��اِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل �أَْن مَتَ
وَنَها} )�لأحز�ب: 49(. ٍة َتْعَتدُّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

عــدة احلامــل: تنتهي بو�س��ع حملها �س��و�ء 2
ط��ال ذلك �أو ق�سر، كما قال تعاىل: {َو�أُولُت 
} )�لطاق: 4(. ْعَن َحْمَلُهنَّ �لأَْحَماِل �أََجُلُهنَّ �أَْن َي�سَ

من مل تكن حاماًل وتاأتيها �لدورة �ل�س��هرية 3
ُتها ثاُث حي�سات كاملة بعد  )�حلي�ش(: فِعدَّ
�لطاق �أو بعد �إ�سام �لزوج؛ مبعنى �أن ياأتيها 
�حلي���ش وتطهر، ثم َياأِْتيه��ا وتطهر، ثم ياأتيها 
وتطه��ر، فه��ذه ث��اث حي�س��ات كاملة، �س��و�ٌء 
طال��ت �ملدة بينهن �أم مل تطل، فاإذ� �غت�س��لت 
بع��د طهرها �لثالث فقد �نته��ت عدتها؛ لَقْوِلِه 
َن ِباأَْنُف�ِس��ِهنَّ َثاَثَة  بَّ�سْ تعاىل: {َو�مْلَُطلََّقاُت َيرَتَ

ُقُروء} )�لبقرة: 228(.
التي ل حتي�ص �سو�ء كان ذلك ب�سبب �سغر 4

�س��نها �أو كرب �س��نها و�نتهاء �لطم��ث لديها، �أو 
كان ذل��ك ب�س��بب مر���ش مزمن وعل��ة د�ئمة: 
فعدته��ا ثاَثُة �أَ�ْس��ُهٍر م��ن �أن يطلقها �أو من �أن 
ِئي َيِئ�ْسَن  ي�سلم زوجه��ا؛ لقول���ه تعاىل: {َو�لاَّ
ُتُهنَّ  ِم��َن �مْلَِحي�ِش ِمْن ِن�َس��اِئُكْم �إِِن �ْرَتْبُت��ْم َفِعدَّ

ن} )�لطاق: 4(. َثاَثُة �أَ�ْسُهٍر َو�لاِئي مَلْ َيِح�سْ
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هل هي كتابية)يهودية اأو ن�صرانية(؟

اإن اأبت الإ�صالم حتى انتهت العدة انف�صـخ العقـد ومتى ما اأ�صلمت يجوز لهما اأن يرجعا 
لبع�صهما بعقد جديد.

اإن مل تكن كتابية فيدعوها اإىل الإ�صالم ثم ننظر هل اأ�صلمت فرتة العدة
)انظر العدة يف اجلدول املقابل(؟

النكاح باق على حاله ول يحتاج اإىل جتديد وينبغي للرجل 
دعوة زوجته بكل الو�صائل املنا�صبة.

هي زوجته يف الإ�صالم ول يحتاجان اإىل عقد جديد.

نعم ل

نعم ل

إذا لم تسلم الزوجة :

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 168(.

اأما اإذا اأ�سلمت املراأة واأبى زوجها الإ�سالم:
فبمجرد �إ�سامها ينتقل عقد �لنكاح �إىل عقد جائز غري لزم وللزوجة �أن تختار :

�أن تنتظر وترتب�ش �إ�سام زوجها، وحتاول ب�ستى �لو�سائل و�لطرق تو�سيح �لدين وحقائقه لزوجها، وتدعو   •
�هلل له بالهد�ية، فاإن �أ�سلم ولو بعد مدة طويلة فاإنها ترجع �إليه بالنكاح �لأول ماد�مت تنتظره، ول يحل لها �أن 

متكنه من جماعها ماد�م مل ي�سلم.

ولها �إن �ساءت �أن تطلب �لطاق وف�سخ �لنكاح متى ما �أر�دت �إذ� ر�أت �أنه ل �أمل من �نتظار �إ�سامه.   •
ويف كلتا �حلالتني يحرم عليها متكني زوجها �لكافر من جماعها منذ �أن ت�سلم، كما قال تعاىل: {َفاإِْن َعِلْمُتُموُهنَّ 

} )�ملمتحنة: 10(. اِر ل ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َول ُهْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ ُموؤِْمَناٍت َفا َتْرِجُعوُهنَّ �إِىَل �ْلُكفَّ
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وعلى هذ� فعلى �ملر�أة من بد�ية �إ�سامها �أن تفعل ما يلي:

باحلكمة  �لو�سائل  بكل  لاإ�سام  زوجها  بدعوة  تبادر  اأن  ت�سلم  اأن  منذ  املراأة  على   1
�حل�سنة. و�ملوعظة 

اإن امتنع الزوج عن الإ�سالم ومل تفلح يف �إقناعه بعد �ملحاولت ويئ�ست من ذلك: فيمكن لها   2
�ل�سروع يف �إجر�ء�ت �لنف�سال و�لطاق.

الفرتة التي ت�ستغرقها اإجراءات الطالق ولو طالت يعترب فيها عقد �لنكاح بينهما عقدً�   3
جائزً�، فمتى ما �أ�سلم زوجها يف هذه �لفرتة ولو بعد �لعدة رجع �إليها بالعقد �لأول، و�إذ� �نتهت 

�لإجر�ء�ت فقد ف�سخ �لعقد.

�لطاق،  �إجر�ء�ت  �نتهاء  قبل  �لنتظار  فرتة  يف  الزوجية  بيت  يف  البقاء  للمراأة  يجوز   4
ويحرم عليها �أن متكن زوجها �لكافر من �جلماع منذ �أن ت�سلم.

إسالم األطفال:
و�لإ�سام،  �لفطرة  على  خلقو�  النا�ص  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" )�لبخاري 1292، م�سلم 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" )�لبخاري 1317(.

هل اأ�صلم اأبواه جميعاً اأو اأحدهما؟

من مات من اأطفال الكفار فاإنا نعاملهم باأحكام 
الكفار يف الدنيا واهلل عز وجل يعلم ال�صر واأخفى ول 
يظلم ربك اأحدا، فيمتحنهم ويبتليهم يوم القيامة 

فمن اأطاع دخل اجلنة ومن ع�صى دخل النار.

هل اأ�صلم ا�صتقالًل عن عائلته؟

يحكم باإ�صالمه ويعامل باأحكام 
امل�صلمني.

يحكم باإ�صالمه يف الدنيا على 
ال�صحيح اإن كان مميزاً يعقل ما 
يقول، وينفعه ذلك وينجيه يف 

الآخرة باإجماع امل�صلمني.
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ولكـــن متى نحكم ألطفــال الكفـــار باإلسالم في الدنيا؟
لإثبات اإ�سالم الأطفال اأحوال خمتلفة منها:

اإذا اأ�سلم الأبوان، �أو �أ�سلم �أحدهما، فاإن �لطفل يتبع خري �أبويه دينًا.  1

اإذا اأ�سلم الطفل املميز دون البلوغ ولو مل ي�سلم اأبواه، وقد كان غام يهودي يخدم �لنبي �سلى �هلل   2
عليه و�سلم، فمر�ش، فاأتاه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يعوده، فقعد عند ر�أ�سه، فقال له: "�أ�سلم" فنظر 
�إىل �أبيه وهو عنده، فقال له: �أطع �أبا �لقا�سم -�سلى �هلل عليه و�سلم-، فاأ�سلم، فخرج �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم وهو يقول: "�حلمد هلل �لذي �أنقذه من �لنار" ) �لبخاري 1290(.

بعد  ��سمه  على  �مل�سلم  بقاء  الأ�سل 
تغيري  يكن  ومل  تغيري،  بدون  �إ�سامه 
�ل�سحابة  عهد  يف  معروفًا  �لأ�سماء 
�لكثري  �أ�سلم  فقد  عليهم،  �هلل  ر�سو�ن 
غري  �أ�سمائهم  على  وبقو�  �لنا�ش  من 
�لعربية �إل �إذ� كانت حتمل معنى قبيحًا 

فتغري ب�سبب قبح معناها.

وينبغي تغييـــر ال�ســـم يف الأحـــوال التالية:
دًا لغري اهلل اأو يت�سمن معنى يخالف الإميان:  اأن يكون ُمعبَّ  1

مثل �أن يكون ��سمه عبد �مل�سيح �أو عبد �لنبي �أو ما يف معناه، �أو يكون معنى �ل�سم يخالف �لإميان مثل ��سم 
�سنودة �لذي يعني )�بن �هلل( تعاىل �هلل عن ذلك علوً� كبريً�.

�أو �لت�سمي با�سم هو من خ�سائ�ش �هلل تعاىل و�سفاته:

 كاأن ين�سب للعبد �سيئًا مما يخت�ش به �هلل عز وجل، كالت�سمي مبلك �مللوك ونحو ذلك.

< هل يستحب تغيير االسم بعد اإلسالم؟
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اأن يكون ال�سم داًل على معنى خبيث �سيء تنكره الطبائع والنفو�ص ال�سوية.  2
و�هلل تعاىل قد حرم علينا �لبائث يف �ملطعومات و�مل�سروبات وجميع �أمور �حلياة، فا ينبغي �لت�سمي بال�سم 

خبيث �ملعنى و�لدللة بعد �لإ�سام، كما قال تعاىل: {ِبْئ�َش �ِل�ْسُم �ْلُف�ُسوُق َبْعَد �ْلإِمَياِن} )�حلجر�ت: 11(.

املتدينني من غري  ي�ستهر بني  اأو  امل�سلمني  له دللة دينية عند غري  اأن يكون ال�سم علمًا   3
امل�سلمني حتى �سار عالمة و�سعارًا دينيًا لهم.

مثل : بطر�ش، جرج�ش، ويوحنا، وبول�ش عند �لن�سارى ونحو ذلك.

فيتاأكد تغيريه �إىل ��سم ل يحمل يف طياته معنى �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.

يستحب تغيير االسم:
�إذ� كان �ل�سم �جلديد حمبوبًا �إىل �هلل، 
مثل �أن يكون تغيري �ل�سم �إىل عبد �هلل وعبد 
من  وهي  وجل،  عز  هلل  د  ُعبِّ وما  �لرحمن 
له  عاقة  ل  ذلك  ولكن  �مل�ستحبة  �لأ�سماء 

بدخوله �لإ�سام.

بدون  ولو  ��سمه مطلقًا  تغيري  له  يجوز   •
�لأعجمي  ��سمه  يغري  �أن  مثل  �سبب، 
من  لي�ش  ذلك  ولكن  عربي،  ��سم  �إىل 
يف  بدخوله  مرتبطًا  ولي�ش  �مل�ستحبات 

�لإ�سام.

هل معنى ال�صم يخالف الدين والعتقاد؟

اإذا مل يحمل �صيئاً من املعاين ال�صابقة فال يجب 
تغيريه وقد بقي كثري من امل�صلمني يف اأول انت�صار 
الإ�صالم على اأ�صمائهم غري العربية بدون تغيري.
ويجوز له تغيري ا�صمه مطلقاً ولو بدون �صبب 

وي�صتحب ذلك اإذا كان التغيري ملعنى حمبوب اإىل 
اهلل كـ عبد اهلل وعبد الرحمن.

هل لال�صـــم دللة دينيـــة عنـــد غيــــر امل�صلمــــني اأو 
ي�صتهر بني املتدينني من غري امل�صلمني؟

هل يحمل معنى �صيئاً تنفر منه النفو�س ؟

يجب تغيري ال�صم
الذي يحمل هذا املعنى.

ينبغي تغيريه درءاً للفتنة 
وبعداً عن الت�صبه.

ي�صتحب تغيريه اإىل ا�صم يحمل معنى 
جمياًل يتنا�صب مع دخول ال�صخ�س يف 

الإ�صالم.
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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" )�لبخاري 5552، م�سلم 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.

الإ�صـــــــــــــالم  اأراد   >
يكـــــون  اأن  للم�صــلم 

على اأجمل هيئة.
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ق�ص 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} )�لفاحتة: 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 

ُقو� �هلَل َما ��ْسَتَطْعُتْم } )�لتغابن: 16(. �لعلم م�سد�قًا لاآية �لكرمية: { َفاَتّ



احر�ص 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} )�لكهف: 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")�مل�ستدرك 567(.

ولهذ� فاقرت�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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