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 (هذا هو اإلسالمحبث ) ملخص

 سسس

 ، وعلى آله وصحبه ومن وااله.احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل

أما بعد  فهذا ملخص الكتاب الفائز  باملركز األول للمسابقة العاملية )هذا هو اإلسالم( اليت تنظمها اهليئة العاملية 

 (:اإلسالم: حقيقُته _ شرائُعه _ عقائُده _ ُنُظُمهللتعريف باإلسالم التابعة لرابطة العامل اإلسالم وعنوان البحث هو )

 هو اإلسالم( )هذا

 وسيكون احلديث يف هذا امللخص عن بيان خطة البحث، وعمل الباحث، وجممل ما ورد يف البحث.

 أما خطته فقد اشتملت على: مقدمة، ومثانية أبواب، وخامتة وذلك كما يلي: خطة البحث:

 .حقيقة الدين اإلسالمي، ومصادر تشريعه، وأركانهالباب األول: 

 .ميانأركان اإلالباب الثاني: 

 .حممد" خامت األنبياء واملرسلنيالباب الثالث: 

 .مسائل يف علم الغيبالباب الرابع: 

 .مسائل يف الذنوب والتوبة والدعاءالباب اخلامس: 

 .يف اإلسالم النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألسريالباب السادس: 

 .موقف اإلسالم من بعض القضايا املعاصرةالباب السابع: 

 .الدالئل على حقيقة اإلسالمالباب الثامن: 

فهذه هي أبواب البحث، وحتت كل باب عدد من الفصول،  وحتت كل فصل عدد من املباحث، ورمبا 

 احتوت الفصول أو املباحث على متهيد حبسب احلاجة والسياق.

 وفيها خالصة موجزة ملا جاء يف البحث.اخلامتة: 

 ًا عديدة منها:عمل الباحث: لقد راعى الباحث أمور

_ كان احلرص شديدًا بأن تكون حماور البحث مستقلًة عن بعض, وأن تكون يف الوقت نفسه مرتابطة؛ فتكون 1

مستقلة من جهة صالحها ألن ُتْفرد, وتكون مرتابطة من جهة أن البحث يكمِّل بعضه بعضًا, ويؤيد بعضه بعضًا؛ 

 ض.ألن اإلسالم دين حمكم مرتابط ال ينفك بعضه عن بع

_ أن تكون لغة البحث هادئة تراعي العقلية غري املسلمة، وخصوصًا العقلية الغربية, وأن تكون بعيدة عن لغة 2

 االنهزام, أو االستفزاز؛ ليكون أدعى للقبول.

ويتسنى ذلك بالتأكد من صحة املعلومة، واحلرص على بيان احلق بدليله بعيدًا عن لغة التعالي واالستفزاز، 

 ة واالنهزام؛ فاألوىل تصد عن قبول احلق، والثانية ختذله، أو تضعف جانبه.ولغة التبعي

ويتسنى _أيضًا_ باجلمع بني األصالة واملعاصرة؛ فاألصالة تعطي البحث قوة، واملعاصرة تعني على فهم أحوال 

 املخاطبني، وتنزيل الكالم على تلك األحوال.
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 يبة، ومعرض حسن، وذلك من خالل أمور منها:_ روعي يف البحِث احلرُص على إظهاره يف حلة قش3

 أ_ مراعاة قواعد البحث من عزو، وختريج، وما جرى جمرى ذلك.

 ب_ احلرص على سالمة اللغة، ومراعاة قواعد اإلمالء، وعالمات الرتقيم.

 ج_ مراعاة لغة البحث، واحلرص على أن تكون حااًل بني حالني: بني السوقي القريب، والوحشي الغريب.

 الرجوع إىل املصادر األصيلة املوثوقة سواء كانت قدمية أو حديثة. د_

 هـ_ مالحظة مادة التشويق، وذلك من خالل وضع العناصر، والتنويع يف االستشهاد والنقل.

 و_ احلرص على أن يكون البحث متسمًا بالروح واملائية بعيدًا عن اجلفاء، واجلفاف، وعنف املمارسة.

 على فهم املقصود، وطرد امللل، وإمكانية جتزئة البحث، أو استالل أحباث منه. إىل غري ذلك مما يعني

_ كثري من حماور البحث متقاربة متداخلة يصعب فصل بعضها عن بعض، لذا حرصت على أن ُيبحث كلُّ 4

 حمور على حدة، وأن يكمل البحث بعُضه بعضًا.

 فهذه هي خطة البحث, ومشكلته, وما سار عليه.



 

 

 3 

 (هذا هو اإلسالمحبث ) ملخص

 (هذا هو اإلسالم) خالصة حبث

 أواًل: حقيقة الدين اإلسالمي

 _ مدخل يف قصة البشرية1

طررد  قصة البشرية بدأت خبلق آدم _عليه السالم_ وأمِر اهلِل املالئكَة أن يسجدوا له، واستكبار إبليس عن ذلك، و

شرجر مرن ال كرل  لريس  دم باأل غرواء إب نرة، وإ كرل آدم إبليس، وإهباطه إىل األرض، وإسكان آدم وزوجه اجل ة، وأ

 منها، وإهباطه إىل األرض، وقيام العداوة بني إبليس وذريته من جهة، وآدم وذريته من جهة.

يره  نروح _عل سرال  شررر، وإر صرول ال ثرم ح يرد،  لرى التوح ثم ما كان بقاء آدم وذريته من بعده عشرة قرون ع

إىل نبينا حممد" ليكون خامت األنبياء السالم_ لدعوة الناس إىل التوحيد، ثم تتابع األنبياء من بعده إىل أن وصلت 

 واملرسلني، ولتكون رسالته هي اخلامتة، وكتابه القرآن هو رسالة اهلل األخرية للبشرية.
 

 _ بيان مفهوم اإلسالم2

شرهرهاأ_  عران أ برول، اإلسالم يف اللغة يطلق على م خرالص، والق عرة، واإل سرالم، والطا يراد، واالست ، االنق

 وإظهار اخلضوع.

 هو استسالم العبد، وخضوعه هلل، والتزام ما جاء به نيب من األنبياء، وإظهار ذلك. م العام:_ اإلسالب

 ".حممد هو االستسالم، واالنقياد هلل، وااللتزام مبا جاء به النيب _ اإلسالم اخلاص:ج
 

 _ اإلسالم دين الفطرة3

 هي ما فطر اهلل عليه اخللق من املعرفة به. _ الفطرة يف اللغة:أ

سرالم،  يف الشرع:وب_  يرن اإل كرام د قرابلني ألح هرم  يره: أن اهلل خلق هي دين اإلسالم، ومعنى فطر الناس عل

 وجعل تعاليمه مناسبة خِللقتهم.

ير ومعنى وصف اإلسالم بأنه فطرة اهلل:ج_  يرة ههو أن أصل االعتقاد ف طررة العقل ضرى الف لرى مقت ، دون جرار  ع

 منافاة هلا.
 

 _ الرب وآثاره4

 لفاظ الشرعية العظيمة اليت ترد كثريًا يف القرآن الكريم والسنة النبوية.أ. الرب من األ

 ب. الرب هو لفظ حيمل يف طياته معاني جامعة، وآثارًا عميقة تدور حول كل خري وفالح.
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ج. من أحسن ما يعرف به الرب أن يقال: الرب اسم جامع يدخل فيه العقائد اإلميانية، وأعمال القلوب، وأعمال 

 .اجلوارح

 ويدخل فيه مجيع املأمورات، وترر املنهيات.

 د. من معاني الرب: الصلة، والطاعة، والتقوى، وحسن اخللق.
 

 _ األخالق5

 أ. لألخالق منزلة سامية يف اإلسالم.

 ب. األخالق مجع خلق، واخللق: حال النفس اليت يفعل بها اإلنسان أفعاله بال روية وال اختيار.

 الناس غريزة وطبعًا، ويف بعضهم ال يكون إال بالرياضة واالجتهاد. ج. اخللق قد يكون يف بعض

سرالمة  كرالم، و يرب ال نرب، وط لرني اجلا جره، و د. حسن اخللق: هو التحلي بالفضائل واملكارم، كطالقة الو

 الصدر، مع البعد عما ينايف ذلك.

 هـ. مجاع اخللق احلسن أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.

 خللق العظيم: هو الذي وصف اهلل به نبيه حممدًا" وهو الدين اجلامع جلميع ما أمر اهلل به مطلقًا.و. ا

لرم،  وحقيقته: تردين، واحل شرامل لل املبادرة إىل امتثال ما حيبه اهلل _تعاىل_ بطيب نفس، وانشراح صدر، وهو 

 ا.والعدل، والصرب، والتواضع، والزهد، واجلود، واحلياء، والشجاعة، وحنوه

ثرال  هرو امت ز. جاءت الشريعة اإلسالمية مبا يبني أن حلسن اخللق فضائل عظيمة، تنظم خريي الدنيا وا خرة؛ ف

خررة،  لرنيب" يف ا  ألمر اهلل، واقتداء بالنيب"، وسبب لرفعة الدرجات، ودخول اجلنة، والقرب من جملس ا

 مور.وهو سبب يف نيل حمبة اهلل، وراحة البال، وطيب العيش، وتيسري األ

مرة  ترنهض به لريت  سرباب ا ح. نصوص الشرع دالة على أن تغري الطباع وارد ممكن، وذلك إذا أخذ اإلنسان باأل

 اإلنسان، وخلقه.

 ط. لقد جاءت نصوص كثرية تبني األسباب اليت ترتقي خبلق اإلنسان إذا هو أخذ بها، وحرص على متثلها.
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 ثانيًا: اهلل _جلَّ جالله_ وقدرته _عز وجل_

 هلل جلَّ جالله_ ا1

يرت،  اهلل:_ أ يري، املم شريء، ا  كرل  عرامل ب لره، ال هو رب كل شيء ومليكه، اخلالق وحده، املدبر للكون ك

 الرزاق، القادر، املتصف بكل كمال، املتنزه من كل نقص وعيب، املستحق للعبادة وحده.

يء منها، والقرآن الكريم هلل _عز وجل_ أمساء كثرية مسى بها نفسه، وقد ورد يف ا يات السابقة ش_ ب

 والسنة املطهرة حافالن بذكر أمساء اهلل _عز وجل_.

 هذا وإن أشهر تلك األمساء، وأعظمها، وأجلها هو اسم )اهلل(.

 _ السم )اهلل( من بني أمساء اهلل _عز وجل_ خصائص كثرية أشهرها ما يلي:ج

هو االسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب،  حيث ذكر ذلك مجاعة من أهل العلم أنه  ؛أنه اسم اهلل األعظم _

 وإذا سئل به أعطى.

 وأن باقيها مضافة إليه، وأنه موصوف بها.األصل جلميع أمساء اهلل احلسنى،  وأنه_ 

ملرأثورة،  _ كرار ا مرة األذ بره عا نرت  أن هذا االسم مستلزم جلميع معاني األمساء احلسنى، وأنه االسم الذي اقرت

  يف القرآن الكريم.وأنه أكثر األمساء ورودًا
 

 قدرة اهلل _عز وجل__ 2

 صفة من صفات اهلل الثابتة له، وهي القدرة التامة الكاملة. _ قدرة اهلل _عز وجل_:أ

كرريم، ب قررآن ال مسراء وردت يف ال هرذه األ _ من أمساء اهلل _عز وجل_ القدير، والقادر، واملقتدر، ومجيع 

 قتدر.وأكثرها ورودًا: القدير، ثم القادر، ثم امل

جرودات، _ هذه األمساء تدل على ثبوت ج جرد املو تره أو قردرة؛ فبقدر مرل ال سربحانه_ كا نره _ القدرة صفة هلل، وأ

وبقدرته َدبَّرها، وبقدرته سوَّاها وأحكمها، وبقدرته حييي ومييت، ويبعث العباد للجزاء، وجيازي ا سن بإحسانه، 

يرد، واملسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن شراء وير مرا ي ، فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرِّفها على 

 ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وجيعل املؤمن مؤمنًا، والكافر كافرًا، والربَّ َبّرًا، والفاجر فاجرًا.

سرماواتد لرق ال تره خ مرال قدر يراه، ولك مره إ شراء أن ُيعل  مبرا  مره إال   _ لكمال قدرة اهلل ال حييط أحٌد بشيء من عل

يرن  ضرته أ هرو يف قب برل  تره،  قره وال يفو واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسه من لغوب، وال يعجزه أحٌد من خل

كان، الذي َسِلَمْت قدرُته من اللُّغوب والتعب واإلعياء والعجز عما يريد، ولكمال قدرته كلُّ شيء طوع أمره وحتت 

 تدبريه، فما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن.

 صول اإلميان العظيمة اإلميان بالقدر، ومن ال يؤمن بالقدر ال يؤمن باهلل، فإنكار القدر إنكار لقدرة اهلل._ من أهـ
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 ثالثًا: مصادر التشريع اإلسالمي

بره،  مره، وآدا شررائعه، وأحكا الكتاب والسنة هما مصدرا التشريع اإلسالمي؛ فمنهما ُتستمد عقائد اإلسالم، و

 وما جرى جمرى ذلك.
 

 ن الكريم: ماهيته ومصداقيتهالقرآ_ 1

 _ القرآن يف اللغة مصدر على وزن فعالن كالغفران، والشكران.أ

 ومسي قرآنًا ألنه جيمع السور، فيضمها.وقال بعضهم: معنى القرآن: اجلمع؛ 

 .املتعبد به تالوًة ،" املنقول تواترًا حممد _ عرف القرآن شرعًا بأنه كالم اهلل املعجز املنزل على النيبب

 _ القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وخامتها، وأطوهلا، وأمشلها.ج

_ القرآن الكريم هو املهيمن، والشاهد، واحلاكم على ما قبله من الكتب، ومصدقًا هلا، يعين بصدق ما فيها من د

 الصحيح، وينفي ما وقع فيها من حتريف، وتبديل، وتغيري، وحيكم عليها بالنسخ أو التقرير.

 رآن الكريم فيه نبأ األولني وا خرين، وفيه احلكم واحلكمة._ القهـ

فررتات و نرة، أو  برأقوام معي صرًا  لريس خا نرس، ف جرن واإل _ القرآن الكريم رسالة اهلل األخرية للبشرية، بل عام لل

 معينة.

نَّا َنْحُن ِإ_ القرآن حمفوظ من الزيادة، والنقص، والتحريف؛ فلقد تكفل اهلل _عز وجل_ حبفظه، قال _تعاىل_: ]ز

 [ أي عن كل ما ال يليق من تصحيف وحتريف، وزيادة، ونقص، وحنو ذلك.َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن

 فال يستطيع أحد أن يزيد فيه باطاًل، أو ينقص من حقًا.

ترأثريح لرو مل _ القرآن له أثر عظيم يف القلوب؛ فما يسمعه أحٌد وهو ملق  َسْمَعه إال وجيد له  سره، و مرًا يف نف ًا عظي

 يفهم معانيه ودالالته.

هلردى، ط مرة وا عرالم احلك عررب أ مرة ال مرن أ _ للقرآن أبلغ األثر يف رقي األمم وفالحها؛ فهو الذي أخرج اهلل به 

 وجعلهم خري أمة أخرجت للناس.

شرتي نره م ظره، وأ عردل _ من خصائص القرآن أن عجائبه ال تنتهي، وأن اهلل يسر تعلمه وتالوته وحف لرى أ مل ع

 األحكام، وأعظمها، وأشرفها.
 

 السنة النبوية_ 2

 هي الطريقة والسرية. :_ السنة يف اللغةأ

كل ما ُأِثَر عن النيب " من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة َخْلقيِّة أو كل ما أثر  أما يف الشرع فهي:ب_ 

 ُخُلقية، أو سرية سواء كانت قبل البعثة، أو بعدها.
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فرل اهلل لنبوية _ السنة اج لرذي تك لروحي ا لرذكر وا هي املصدر الثاني يف التشريع اإلسالمي بعد القرآن، وهي من ا

 حبفظه.

 وال ميكن ملسلم أن يفهم الشريعة إال بالرجوع إىل الكتاب والسنة معًا، وال غنى جملتهد أو عامل عن أحدهما.

ثراني د صردر ال هرا امل سرنة، وكون يرة ال تربني حج كرثرية  لرة  ميران _ هنار أد جروب اإل هرا: و سرالمي، ومن شرريع اإل للت

لرى  سرالمية ع مرة اإل مجراع األ لرك، وإ لرى ذ سرنة ع بالرسول"، وداللة على وجوب طاعة الرسول"، وداللة ال

 وجوب العمل بالسنة.

صروها، _ لقد أوزع اهلل املسلمني العناية بالسنة النبوية، حيث قيض هـ يرة، فمحَّ يرة العنا سرنة غا هلا رجااًل ُعنوا بال

يرنهم، وم مرور د يرع أ هرا يف مج عروا إلي يرل، ورج عرد ج يزوا صحيحها من ضعيفها؛ فنقلها اخللف عن السلف جياًل ب

 .وعملوا مبا فيها، ومتسكوا بها، وحافظوا عليها؛ ليحسنوا التأسي برسول اهلل"

نر جراء يف اعت مرا  حلرديث وا ردثني، و ضرل ا سرلف ويتجلى ذلك بأمور كثرية منها ما جاء يف احرتام السنة، وف اء ال

 باحلديث النبوي، وما جاء يف جهود علماء السنة يف حفظ احلديث.

الكريم؛ تفسر مبهمه, وُتَفصِّل ُمجمله, وتقيِّد ُمْطَلَقه, وُتَخصِّص عامه,  _ جاءت السنة يف اجلملة موافقة للقرآن5

صوله وقواعده, حتقق وتشرح أحكامه ومقاصده, كما جاءت بأحكام مل ينص عليها القرآن الكريم, قائمة على أ

  ملا جاء به القرآن العظيم. عمليًا فكانت السنة تطبيقًا ومقاصده؛أهدافه 
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 رابعًا: أركان اإلسالم

 :أركان اإلسالم أسسه اليت ُيبنى عليها، وهي مخسة أركان

يت اهلل حج ب، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وشهادة أال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل

 احلرام ملن استطاع إليه سبياًل.

سبيل اإلمجال، تلك األركان اليت جتعل من األمة أمة إسالمية تقية تدين بدين  ىهي أركان اإلسالم علهذه 

احلق، وتعامل اخللق بالعدل والصدق؛ ألن ما سوى ذلك من شرائع اإلسالم يصلح بصالح هذه األسس، 

 وتها من صالح أحواهلا بقدر ما فاتها من صالح أمور دينها.واألمة تصلح بصالح أمر دينها، ويف

 وفيما يلي بيان لتلك األركان بإجياز.

 الشهادتان_ 1

: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل؛ فهاتان الشهادتان هما الركن األول من املقصود بالشهادتني-أ

 اإلسالم.

لوه : أي أمبعنى مفعول: أي م ِفعالق إال اهلل )فكلمة )إله( على وزن ال معبود ح معنى ) ال إله إال اهلل( :-ب

 معبود.

 أحدهما النفي يف قوله )إال اهلل( والثاني: اإلثبات يف قوله )إال اهلل( لشهادة )ال إله إال اهلل( ركنان:-ج

 ( نفت اإللوهية عن كل ما سوى اهلل.ال إله: ) ـف

 ه( أثبتت اإللوهية هلل وحدإال اهللو: )

فأوهلا: العلم املنايف للجهل، والثاني: اليقني املنايف للشك، والثالث:  ؛شروط سبعة (ال إله إال اهلل):ـل-د

اإلخالص املنايف للشرر، والرابع: الصدق املنايف للكذب، واخلامس، ا بة املنافية لضدها، والسادس: االنقياد 

 املنايف لالمتناع، والسابع: القبول املنايف للرد.

 ، والعمل مبقتضاها.بل البد من العلم بها ،ال إله إال اهلل ـ:ال يكفي جمرد النطق ب-ـه

طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما نهى عنه وزجر،  :معنى شهادة ) أن حممدًا رسول اهلل(-و

 ق كائنًا من كان.فال يقدم عليه قول أحد من اخلل ؛وأال يعبد اهلل إال مبا شرع، وأن يعظم أمره ونهيه

أن حممدًا رسول اهلل بالشهادة هلل بالتوحيد وجعلهما ركنًا واحدًا مع تعدد املشهود به؛  احلكمة من قرن شهادة -ز

 ألن هاتني الشهادتني أساس صحة األعمال؛ فال يقبل إسالم وال عمل إال باإلخالص هلل، واملتابعة للرسول".

 ال يعبد إال مبا شرعه على لسان رسوله حممدًا".ومعنى ذلك أال يعبد إال اهلل وحده، و
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فباإلخالص تتحقق شهادة أن ال إله إال اهلل، وباملتابعة تتحقق شهادة أن حممدًا رسول اهلل؛ فال تكفي وال تغين 

 إحداهما عن األخرى.

 وبهذا تتحقق الشهادة هلل بالتوحيد، وللرسول بالرسالة.

 الصالة-2

رمحة، والتسبيح، والركوع ى الدعاء، أو الدعاء خبري، وتطلق على التطلق عل الصالة يف اللغة: _أ

 والسجود، والتعظيم.

 عبادة تتضمن أقوااًل وأفعااًل خمصوصة مفتتحة بتكبري اهلل، خمتتمة بالتسليم.ب. الصالة يف الشرع: 

لركوع، الشتماهلا على معاني الصالة من الدعاء باخلري، والتسبيح، والتعظيم، وا ج. ومسيت بذلك؛

  والسجود، وحنو ذلك.

  التعبد هلل _تعاىل_ بفعلها على وجه االستقامة، والتمام يف أوقاتها، وهيئاتها. د. ومعنى إقامة الصالة:

فروض، وأركان، وشروط، ومكمالت، ومنقصات، وأحكام يطول ذكرها، وهي مبثوثة يف كثري وللصالة 

 من كتب أهل العلم.

 .تة بالكتاب والسنة واإلمجاع، فهي مما ُعلم من الدين بالضرورةالصالة ثاب هـ. ثبوت الصالة:

ا على سائر الشرائع الواجبة ميزات كثرية ؛ فهي أعظم وأكرب وأهمية كربى, وهل ,ةليَّوللصلوات اخلمس منزله َع

 .أركان اإلسالم, وأنها فرضت يف السماء

ي تكبري اهلل، وحتميده، والثناء عليه، أنها اشتملت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وأمجعها؛ فه و.

 وتنزيهه، وتقديسه، وتالوة كتابه، والصالة والسالم على رسوله" وعلى آله، ودعاء جلميع عباده الصاحلني.

كما أنها مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس، وخفض، ورفع؛ فكل عضو من البدن، وكل 

 ذلك كله القلب احلاضر.فيه له حظه من هذه العبادة، ورأس  َمْفِصل 

 الزكاة-3                                                               

الزكاة يف اللغة تطلق على النماء، والريع، والزيادة، والطهر، والطيب، والتثمري، وحنو  أ. تعريف الزكاة لغة:

  ذلك.

  وصة يف وقت خمصوص.هي حق واجب من مال خاص، لطائفة خمص ب. الزكاة يف الشرع:

  التعبد هلل _تعاىل_ ببذل الَقْدر الواجب يف األموال الزكوية املستحقة. ج. معنى إيتائها:

 بذلك املعنى اللغوي؛ فهي تنمي املال، وتطهره، وتطيِّبه. د. سبب تسميتها

 [.آُتوا الزََّكاَةَوَأِقيُموا الصَّالَة َوحكمها أنها واجبة شرعًا، قال اهلل _تعاىل_: ] هـ. حكم الزكاة:

 وقد أمجع املسلمون على أنها ركن من أركان اإلسالم، ومستند اإلمجاع نصوص الكتاب والسنة.

 .ومن جحد وجوبها كفر، ومن منعها فسق.
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 ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دالئل الكتاب والسنة. الزكاة أحد أركان اإلسالم،_و

 ا يف كتابه العزيز بالصالة يف اثنني ومثانني موضعًا.ومن عظم شأنها أن اهلل _عز وجل_ قرنه

 الذي جاء بالتكافل، والرتاحم، والتعاطف، والتعاون. والزكاة من حماسن اإلسالم _ز

 الزكاة فريضة وعبادة, وهلا أثار اقتصادية تعود على الفرد واجلماعة منها: _ج

فهي وسيلة ؛ فتؤدي إىل مواساة الفقراء : اجملتمعالزكاة وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل, والثروة يف أن_ 

 .العدل االقتصادي,الذي أصبح حمل اتفاق بني االقتصاديني مع االختالف حول تعريفه ووسائله

 .عليها من التآكل أي إن من ميلك أرصدة نقدية البد له من استثمارها حرصًا حد الدوافع حنو االستثمار:أنها أ _

 

حد أسباب أن الفقر ة املناسبة لالنتعاش االقتصادي؛ ألاملشجع على توفري البيئاألمن  أنها وسيلة من وسائل-

 اجلرمية

سهم يف حتسني مستواهم املعيشي أي أنها ُتأنها وسيلة من وسائل حتسني أوضاع الفئات الفقرية يف اجملتمع:  -

 والصحي والتعليمي

نية الدولة لإلنفاق على أصناف من اإلعانات اليت تقدم الذي تتحمله ميزا يف ختفيف العبء املالي ُتسهمأنها  -

 .ام والعجزةتيألاجني كاللمحت

 جتب الزكاة يف أربعة أصناف وهي:-

 وتشمل الذهب والفضة، وما يلحق بهما من العمالت املعاصرة املصنوعة من الورق، أو غريه.األمثان:  _

 م اليت ترعى يف الرباري معظم السنة.وهي البقر، واإلبل، والغنالسائمة من بهيمة األنعام:  _

 كالقمح، والثمار: كالتمر، واملعدن: كاحلديد.اخلارج من األرض من احلبوب:  _

  وهي ما ُأِعدَّ للبيع والشراء بهدف الربح. عروض التجارة: _

وما  فهذه هي األشياء اليت جتب فيها الزكاة، ولكل واحدة منها تفصيالت يطول ذكرها يف مقادير األنصبة،

 منها، وهي مثبوتة مبسوطة يف كتب أهل العلم اليت ُتعنى بهذا الشأن. ُيْخَرُج

ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء _تعاىل_: ] اهلل وقد وردت يف قول ،األوجه اليت تصرف فيهاهي  :مصارف الزكاة-ر

 َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمْن اللَِّه َواللَُّه َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم

 [َعِليٌم َحِكيٌم

 الصيام -4

الصيام يف اللغة يطلق على اإلمسار والرتر، يقال: أمسك عن الطعام، والشراب،  أ. تعريف الصيام لغة:

 ركه.والنكاح، والكالم، ويقال: ت

  هو إمسار بنية عن أشياء خمصوصة، يف زمن معني، من شخص معني. ب. الصيام يف الشرع:

  هو اإلمسار عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس مع النية. أو يقال:

  هو التعبد هلل _تعاىل_ باإلمسار عن املفطرات نهار رمضان. ج. معنى صوم رمضان:
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 ، واجلماع.واملفطرات هي األكل، والشرب

 فرض الصوم يف شهر شعبان يف السنة الثانية من اهلجرة، فصام رسول" تسع رمضانات إمجاعًا. د. فرضية الصيام:

 .وفروضه العظام، وقد دل عليه الكتاب، والسنة، واإلمجاع وصيام شهر رمضان أحد أركان اإلسالم،

أنه من أعظم أسباب التحلي بالتقوى وانه ، ونوبملغفرة ما تقدم من الذنه سبب أ؛ منها: لصيام رمضان فضائل-هـ

أن اهلل _عز وجل_ اختص الصيام بأنه ، ون خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك، وأوقاية، وسرت من النار

 له وهو جيزي به.

 للصيام أسرار وحكم منها :-ز

 ه، وضبِطه باجلد لنوازع اهلزل، واللغو، والعبث. أهوائ يف كُِّمِهَوَتَحالصوُم درٌس مفيٌد يف سياسة املرء لنفسه، _ 1

 راعى فيه غرُي وجِه اهلل_تعاىل_.الصوَم ينمِّي يف النفوس رعايَة األمانة، واإلخالَص يف العمل، وأال ُي_ 2

 وهذه فضيلٌة عظمى تقضي على رذائل املداهنة والرياء والنفاق. 

األعماِل، فيبعثها إىل بر الوالدين، وصلة األرحام،  يربي يف النفوس مكارَم األخالِق، وحماسَن _ الصوم3

 واإلحسان إىل األهل واجلريان. 

الصحة العامة جبميع معانيها، ففيه صحٌة بدنيٌة حسيٌة، وفيه صحٌة روحيٌة معنويٌة،  _ أنه سبب للحصول على4

 .وفيه صحٌة فكريٌة ذهنية

 احلج-5                                                  

احلج يف اللغة هو القصد، يقال: حجه حيجه حجًا: أي قصده، ورجل حمجوج: أي  . تعريف احلج لغة:-أ

 مقصود.

  هو قصد البيت احلرام ألعمال خمصوصة يف زمن خمصوص. ب. احلج يف الشرع:

ء املناسك، شوال، وذو القعدة، وذو احلجة بنية أدا :أي قصد مكة املكرمة يف وقت احلج، وهي أشهره املعلومة

  وهي اإلحرام من امليقات، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، وغريها من املناسك.

 احلج أحد أركان اإلسالم، ومبانيه العظام. ج. مشروعية احلج:

 وقد ثبت ذلك يف الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني.

 ال جيب احلج يف العمر إال مرة ملن استطاع,  ومن زاد فهو تطوع  -د

سواء على مستوى األفراد أو على للحج أسرار بديعة، وحكم متنوعة، وبركات متعددة، ومنافع مشهودة  -هـ

 .مستوى األمة
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 خامسًا : أركان األميان

الدين اإلسالمي عقيدة وشريعة، وقد مرَّ فيما سبق اإلشارة إىل شيء من شرائعه، ومرَّ احلديث عن أركانه 

 اليت هي أساس لشرائعه. 

من األخبار، واألحكام  " يدة اإلسالمية فهي تشمل اإلميان بكل ما جاء عن اهلل، وعن رسول اهللأما العق

 القطعية، والغيبيات، وحنو ذلك. 

اإلميان ، واإلميان بالكتبة، و اإلميان باملالئك، واإلميان باهللوأسس العقيدة هي أركان اإلميان الستة، وهي: 

 .إلميان بالقدر خريه وشرها، واإلميان باليوم ا خر، وبالرسل

 اإلميان باهلل-ا

ومليكه، وأنه اخلالق وحده، املدبر للكون كله،  رب كل شيء بوجود اهلل، وأنهاالعتقاد اجلازم هو اإلميان باهلل  -أ

_ سبحانه_ وأنه، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده ال شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل، وعبادته باطلة

 .فات الكمال ونعوت اجلالل، منزه عن كل نقص وعيب متصف بص

 اإلميان باهلل يتضمن اإلميان بوجوده, وبربوبيته, وألوهيتة, وأمسائه وصفاته. -ب

، فمن مثراته: حصول اإلميان باهلل يثمر مثرات جليلة تعود على األفراد واجلماعة خبريي الدنيا وا خرة -ج

كله فرع عن ؛ فخري الدنيا وا خرة ستخالف يف األرض، والتمكني و العزةاألمن التام، واالهتداء التام، واال

 اإلميان، مرتتب عليه, واهلالر والنقصان إمنا يكون بفقد اإلميان، أو نقصه.

َشِهَد اللَُّه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ لنفسه حيث قال: ]_عز وجل_  ويكفي منها شهادته ،كثرية جدًادل على وحدانية اهلل -د

 (. [ )آل عمران (18َو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم َقاِئمًا ِباْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )ُه

الفطرة، والشرع، _  على وحدانية اهلل، وعلى تفرده باخللق والرزق، وأنه وحده املستحق للعبادة ولقد دلَّ

 .والعقل، واحلس

البد هلا من ُموِجد وخالق؛ إذ ال ميكن أن توِجد  ذلك أن املخلوقات مجيعًا ؛دانية اهللدل العقل على وح-هـ

نفَسها بنفِسها، وال ميكن أن توَجَد صدفة؛ فهذه املخلوقات ال ميكن أن ُتوِجد نفسها بنفسها؛ ألن الشيء ال خيلق 

 . نفسه؛ ألنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقًا

احلس على ذلك: إجابة الدعوات, وصدق الرسل, ودالله  أدلةومن  وحدانية اهلل, احلس يدل بوضوح على -د

اختالف الطعوم واأللوان, والروائح , وعبودية الكائنات لرب العاملني، واألنفس, وهداية املخلوقات ودالله األفاق

 يف النبات, واختالف األلسن.

 اإلميان باملالئكة-2

هلم من خصائص الربوبية، وال األلوهية نور عابدون هلل _تعاىل_ وليس  خملوقون منعامل غييب  املالئكة -أ

 . ، أو من دون اهللُلقون، وال َيرُزقون، وال جيوز أن يعبدوا مع اهللْخشيء، أي أنهم ال َي

 االنقياد التام ألمره، والقوة على تنفيذه. _عز وجل_ وقد منحهم اهلل

 .واملالئكة عددهم كثري، وال حيصيهم إال اهلل
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 يتضمن اإلميان بوجودهم, ومبا علمنا اسم منهم باسم, ومبا علمنا من صفاتهم وأعماهلم. :اإلميان باملالئكة-ب

 يثمر العلم بعظمة اهلل, وقوته وسلطانه, ويثمر شكره _ عز وجل_.  :اإلميان باملالئكة-ج

 .النصوص بأن املالئكة أجسام صرحتلقد  -هـ

لقه, وحفظهم البن خة, ومن مظاهر تلك العالقة قيام املالئكة على ا دمي عند عالقة املالئكة ببين آدم وثيق-و

 آدم, وحتريك بواعث اخلري يف نفوس العباد, وتسجيل أعمال بين آدم, وإقباهلم على املؤمنني, وبغضهم للكافرين.

 اإلميان بالكتب -3                                                

 مجع كتاب, ومادة )كتب( تدور حول معاني اجلمع والضم :الكتب يف اللغة-أ

على رسله؛ رمحة للخلق، وهداية هلم؛ ليصلوا بها  _ _تعاىلالكتب اليت أنزهلا اهلل هي الكتب يف الشرع:-ب

 .إىل سعادة الدنيا وا خرة

, وما مل همنها بامس همسيتضمن األميان بأنها أنزلت من عند اهلل حقًا, واإلميان مبا علمنا ا اإلميان بالكتب -ج

نؤمن به أمجااًل, وتصديق ما صح من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الكتب السماوية, 

 سخها وهو القرآن الكريم .اوالعمل بآخرها ون

 لإلميان بالكتب أهمية عظمى منها, ومثرات ُجلى. -د

حد وهو أن ُيْعَبَد اهلل وحده ال شريك له، ولتكون منهج وهدف وا ،أنزلت الكتب السماوية لغاية  واحدة-هـ

حياة للبشر الذين يعيشون يف هذه األرض، تقودهم مبا فيها من هداية إىل كل خري، ولتكون روحًا ونورًا حتيي 

 .نفوسهم، وتكشف ظلماتها، وتنري هلم دروب احلياة كلها

 ،امة, والعدلعمسائل العقيدة, والقواعد الوية, تتفق الكتب السماوية يف أمور منها وحدة املصدر والغا-و

 الفساد, والدعوة إىل مكارم األخالق, وكثري من العبادات. ةوالقسط, وحمارب

ختتلف الكتب السماوية يف الشرائع اختالفًا جزئيًا مع االتفاق يف املسائل األساسية, وذلك كعدد الصلوات,  -ز

 ختتلف من شريعة إىل شريعة وهكذا .حيث ع النسك؛ الزكاة, ومواض روأركانها وشروطها, ومقادي

 علمها.نوقد حيل اهلل أمرًا يف شريعة, ثم ُيِحٌله يف شريعة أخرى؛ حلكمة يعلمها اهلل وال يلزم أن 

 اخلبائث.  : إحالل الطيبات وحتريملتكون القاعدة ؛ثم جاءت الشريعة اإلسالمية اخلامتة

امة جلميع الناس إىل قيام الساعة، خبالف الشرائع األخرى، فهي خاصة بقوم ومما متيزت به الشريعة اخلامتة أنها ع

 . دون قوم، أو فرتة دون فرتة

 أعظم الكتب السماوية القرآن, والتوراة واإلجنيل, وقد سبق احلديث عن القرآن.-ج

ا التوراة املوجودة أما التوراة فهي _ يف األصل_ الكتاب العظيم الذي أنزله اهلل على موسى _ عليه السالم_ أم

 اليوم فقد دخلها التحريف والتبديل, والزيادة, والنقصان.

وكذلك اإلجنيل فهو يف األصل الكتاب العظيم الذي انزله اهلل على نبيه عيسى _عليه السالم_ ثم اإلجنيل 

 املوجود اليوم دخله ما دخل التوراة.
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 وقد ورد يف البحث شيء من البسط حول هذه الكتب.

 ان بالرسلاإلمي-4

َتْحُدُث يف الشخص بعد أن يصطفيه اهلل _عز وجل_ فيخربه خبرب السماء،  صفة النبوة والرسالة يف الشرع:-أ

 .ويأمره بتبليغه

 وال يدَّعيها إال أكذب الناس، أو أصدقهم. من أعظم الدعاوى, النبوة-ب

باألعمال العظيمة، واألخالق  والنبوة تثبت بدالئل كثرية أعظمها ا يات اليت تسمى باملعجزات، وتثبت

 الفاضلة، والسري احلميدة.

فمن ادعى النبوة، وأيده اهلل باملعجزات، واشتهر بالصدق، واألمانة، واألخالق الفاضلة، والسرية احلميدة _ 

 فهو نيب موحى إليه، مؤيد من اهلل.

 ز وجل_.وإن كان خبالف ذلك فهو كاذب دجال مدَّع  للنبوة، وال بد أن يفضحه اهلل _ع

 ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء.و األنبياء والرسل بشر خملوقون يوحى إليهم، -ج

 .وغري ذلك ،واحلاجة إىل الطعام والشراب ،واملوت ، والنوم،من املرض وتلحقهم خصائص البشرية

 .ويف سياق الثناء عليهم ا،يف أعلى مقاماته بالعبودية له _تعاىل_وقد وصفهم اهلل 

 من اهلل ال تأتي باالكتساب، واجملاهدة. والرسالة اصطفاء -د

 ، وصفوتهم، وخالصتهم.والرسل خري البشر

 اتفقت األمة على أن األنبياء والرسل معصومون يف حتمُّل الرسالة، وفيما يبلغون به عن ربهم _جل وعال_. -هـ

 من ذلك إال ما كان قد نسخ.فال ُيْنِقُصْوَن شيئًا مما أوحاه اهلل إليهم، وال ينسون شيئًا 

، اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه_، وتعاىل_اإلميان بأن رسالتهم حق من اهلل بالرسل يتضمن  اإلميان -و

العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خامتهم ، وتصديق ما صح عنهم من أخبارومامل نعلمه نؤمن به إمجااًل، و

 .حممد

حيث أرسل إليهم  ؛وعنايته بعباده _تعاىل_العلم برمحة اهلل يثمر مثرات من أعظمها  رسلاإلميان باألنبياء وال-ز

 .ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ذلك ؛ويبينوا هلم كيف يعبدون اهلل _تعاىل_ليهدوهم إىل صراط اهلل  ؛الرسل

 .(1)انتهاء إنباِء اهلِل الناَس، وانقطاع وحي السماء املقصود خبتم النبوة:-خ

أن النبواِت قد ختمت بنبوة النيب حممد" وأن وحي السماء انقطع مبوته _عليه الصالة  ومعنى ذلك اعتقاد

 والسالم_ وأن ذلك من صميم عقيدة املسلمني، وأن من ادعى خالف ذلك فهو كافر باهلل مكذب لنبيه".

 وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع.

 هو ما يكون على خالف مألوف ا دميني، وما كان خارجًا عن طاقتهم. :املعجزة األمر اخلارق للعادة-ط

 اختص اهلل نبينا حممدًا" خبصائص كثري ورد يف هذا البحث ذكر لبعضها.-ي

 

 .16_ انظر عقيدة ختم النبوة ص 1
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 اإلميان باليوم األخر -5

 هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب واجلزاء. اليوم األخر-أ

 , وجبميع تفاصيله, والعمل مبوجب ذلكازم يإتيانهيعنى التصديق اجل اإلميان بذلك اليوم-ب

إذ هو احد أركان اإلميان, ولكثرة وروده يف نصوص الشرع, ولكثرة  لإلميان باليوم ا خر أهمية عظمى؛-ج

 ارتباطه باإلميان باهلل, ولكثرة الثناء على املؤمنني به, والذم للكافرين به, ولكثرة أمسائه, واملؤلفات فيه.

وأخالقًا مجيلة, وعبودياٍت متنوعًة, وآثارًا محيدة تعود على الفرد  , جليلةخر يثمر مثرات باليوم ا اإلميان -د

 واجلماعة يف الدنيا وا خرة.

 .إليه النفخ فيه وقت قيام الساعة َوُوِكَل: هو نفخ إسرافيل يف القرن الذي التقمه النفخ يف الصور: -هـ

هي النفخة اليت ينفخ فيه فيفزع الناس، ويصعقون؛ ذلك أن اهلل ـ عز و الصعق ةنفخ:  عدد النفخات نفختانو

وجل ـ إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل ـ عليه السالم ـ أن ينفخ يف الصور فيصعق كل من يف السموات 

 يف كتابه، واألرض إال من شاء اهلل، وتصبح األرض صعيدًا جرزًا، واجلبال كثيبًا مهياًل، وحيدث كل ما أخرب اهلل

 السيما يف سورة االنفطار والتكوير. 

 وتسمى هذه النفخة نفخة الصعق، ونفخة الفزع، وتسمى بالراجفة، وتسمى بالصيحة. 

 وهي النفخة اليت يقوم الناس فيها من األجداث أحياًء لرب العاملني.  ب ـ نفخة البعث:

 .وتسمى هذه النفخة باألخرى، وتسمى بالرادفة

 املعاد اجلسماني، وإحياء األموات يوم القيامة؛ حلسابهم والقضاء بينهم هوالبعث: -ز

دل عليه الكتاب والسنة، واإلمجاع، والعقل، والفطرة السليمة، وهو مقتضى احلكمة؛  اإلميان بالبعث-ج

 .حيث تقتضي أن جيعل اهلل هلذه اخلليقة معادًا جيازيهم فيه على ما كلفلَّهم به على ألسنة رسله

, ومسيت بذلك لقيام اخللق من قبورهم إليها, أو لقيام الناس لرب يامة اسم من أمساء اليوم األخرالق-ط

 العاملني.

, ال يالقي العبد مثله؛ ملا فيه من الرعب والفزع, وانقطاع العالئق, يوم القيامة يوم عظيم أمره, وشديد هوله-ي

 ولدنو الشمس من اخلالئق.

 ة على أعماهلم يوم القيامة, وإنباؤهم مبا قدموه من خري وشر.هو إطالع اهلل عباداحلساب: -ر

يوقف عباده بني يديه، فيقررهم بذنوبهم ميكن إمجال ذلك بأن يقال: ان اهلل _ عز وجل_  كيفية احلساب:-م

 اليت ارتكبوها، وبأعماهلم اليت عملوها، وبأقواهلم اليت قالوها، ويعرفهم مبا كانوا عليه يف الدنيا من كفر

 .إميان، وطاعة وعصيان، واستقامة واحنراف، وما يستحقونه على ما قدموه من مثوبة أو عقوبةو

ومنه حساب التقرير والتكريم، ومنه حساب التوبيخ والتقريع، ومنه  ,ري ومن اليسرياحلساب من العس -ن

 .، وأحكم احلاكمنيالفضل والصفح، ومنه املؤاخذة واجملازاة، ومتولي ذلك أكرم األكرمني، وأرحم الرامحني

العدل التام, وأال يؤاخذ أحد جبريرة غريه, وأن ُيْطلع العباد على  القواعد اليت حياسب عليها العباد: -س
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 أعماهلم, ومضاعفة احلسنات دون السيئات.

أول من حياسب من األمة أمه حممد", وأول ما حياسب عليه العبد الصالة, وأول ما يقضى فيه بني الناس: -ع

 ء.الدما

امليزان يف الشرع: هو ما يضعه اهلل يوم القيامة لوزن أعمال العباد واحلكمة من نصب امليزان إظهار عدل -ف

 اهلل_ عز وجل_.

كتب األعمال: هي الدواوين والصحائف اليت أحصيت فيها األعمال, ومعنى نشرها: إظهارها يوم  -ص

من يأخذ كتابه بيمنه من أمامه, فيفرح, ويستبشر, والكافر القيامة؛ قآخٌذ بيمينه , وآخذ بشماله وراء ظهره؛ فاملؤ

 يأخذه بشماله من وراء ظهره, فيدعو بالويل والثبور.

 احلوض يف الشرع: هو حوض املاء النازل من الكوثر يف عرصات يوم القيامة للنيب". -ق

 حوض عظيم، ومورد كريم ُيَمدُّ من شراب اجلنة من نهر الكوثر.  : هوصفته -ر

أشد بياضًا من اللنب والوِرق، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح املسك، آنيته  ماؤه

هو يف زيادة فكنجوم السماء، وهو غاية يف االتساع، عرضه شهر، وطوله شهر وزواياه سواء، وكلما ُشِرب منه 

 .واتساع، من شرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبدًا

واملردودون  ,الواردون للحوض هم املؤمنون، الصادقون، املتبعون ودون عنه:الواردون للحوض، واملرد -ش

 عنه هم امُلْحِدثون، املبدِّلون الناكصون على أعقابهم. 

ْغَلَبنَّ عليهم؛ فأقول: يارب! احلوض، َوأُلَناِزعنَّ أقوامًا، ثم أُل أنا فرطكم علىقال رسول اهلل ": =

 متفق عليه+ما أحدثوا بعدر أصحابي، أصحابي، فيقال: إنك ال تدري

، فيقال: إنك ال تدري ما عملوا بعدر، فأقول: سحقًا=وجاء يف صحيح مسلم عن أبي سعيد اخلدري ÷: 

 +ملن بدَّل بعدي سحقًا

فيقول: إنك ال تدري ما عملوا بعدر، ما وجاء يف صحيح مسلم ـ أيضًا ـ عن عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ: =

 .+زالوا يرجعون على أعقابهم

 .هو اجلسر املمدود على جهنم؛ ليعرب الناس عليه إىل اجلنة: الصراط يف الشرع-ت

جاءت صفة الصراط يف أحاديث عديدة منها ما جاء يف حديث أبي سعيد اخلدري الطويل، : صفة الصراط

يها دْحٌض مزلة، فيه خطاطيف، وكالليب، وحسك تكون بنجد فوفيه: =قيل يا رسول اهلل! وما اجلسر؟ قال: = 

 . +شويكة يقال هلا السعدان

 +قال أبو سعـيد: = بلغـين أن اجلسـر أدقُّ من الشعـرة، وأحـدُّ من السيف

فمنهم من مير كلمح البصر، ومنهم من مير كالربق اخلاطف،  مرور الناس على الصراط على قدر أعماهلم؛ 

ركاب اإلبل، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من مير كالريح، ومنهم من مير كالفرس اجلواد، ومنهم من مير ك

ومنهم من ميشي مشيًا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من خيطف خطفًا، ويلقى يف جهنم؛ فإن اجلسر عليه 
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 .كالليب ختطف الناس بأعماهلم، فمن مر على الصراط دخل اجلنة

 اجلنة: هي دار النعيم اليت أعدها اهلل للكافرين الذين كفروا باهلل ورسله. -ث

 اجلنة درجات, والنار دركات.

التصديق اجلازم بوجودهما، وأنهما خملوقتان ا ن، وأنهما باقيتان بإبقاء اهلل : معنى اإلميان باجلنة والنار -خ

 هلما، ال تفنيان أبدًا وال تبيدان. 

 .ألليمويدخل يف ذلك اإلميان بكل ما احتوت عليه اجلنة من النعيم، وما احتوت عليه النار من العذاب ا

 

 اإلميان بالقدر -6

 لكل شيء ههو اإلميان بعلم اهلل ا يط, وكتابته , ومشيئته, وخلق اإلميان بالقدر:-أ

 على الوجه الصحيح يثمر مثرات جليلة على اإلفراد واجملتمعات يف الدنيا وا خرة. اإلميان بالقدر-ب

 واحلس. ،طرة, والعقلدلَّ عليه الكتاب, والسنة, واإلمجاع, والف اإلميان بالقدر-ج

 والكتابة, واملشيئة, واخللق. ،وهي العلم ،يقوم على أربعة أركان تسمى: مراتب القدر ز_ اإلميان بالقدر

ونهيه, فعليه تصديق  وأمرهد يف باب القدر أن يؤمن بقضاء اهلل وقدره, ويؤمن بشرع اهلل بالواجب على الع-و

عاىل_ وإذا أساء استغفر اهلل _تعاىل_ وعلم أن ذلك بقدر اهلل, فهذا هو اخلرب وطاعة األمر, فإذا أحسن محد اهلل _ت

 .الواجب على العبد, وال يلزم كل أحٍد أن يعرف مباحث القدر على وجه التفصيل

اإلميان بالقدر ال ينايف أن يكون للعبد مشيئة يف أفعاله االختيارية, وأن يكون له قدرة عليها, بل له مشيئة -هـ

 تابعتان ملشيئة اهلل وقدرته, واقعتان بها.وقدرة, وهما 

 فعل األسباب ال ينايف اإلميان بالقضاء والقدر, بل إن ذلك من متام اإلميان به -ط

 االحتجاج بالقدر إمنا يسوغ عند املصائب ال املعائب.-ر
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 خامت األنبياء واملرسلني "سادسًا: حممد

 مهيئات النبوة_ 1

 مد" مهيئات كثرية كانت إرهاصًا لبعثته ونبوته. فمن ذلك:لقد هيأ اهلل _ عز وجل_ للنيب حم

 السالم_. مادعوة إبراهيم, وبشرى عيسى _عليه-أ

مستعدة لإلصالح الروحي العام؛ حيث كانت متميزة : اليت كانت كون النيب" خرج من أمة العرب-ب

فس, وشدة البأس, والعدل, مبيزات كثرية منها استقالل الفكر, وسعة احلرية الشخصية, والذكاء, وعزة الن

 والفصاحة, وسالمة الفطرة .

, وامتاز آل النيب" على سائر قومه افقد كان نسبه أشرب األنساب وأصرحه ؛شرف النسب النبوي-ج

اهلل حممدًا"من بين هاشم؛ فكان خري  ىباألخالق العلية، والفواضل العملية، والفضائل النفسية، ثم اصطف

 .ولد آدم، وسيدهم

 " الذروة يف مكارم األخالق قبل النبوة . بلوغه-د

كونه أميًا ال يقرأ وال يكتب, وكونه نشأ يف مكة املكرمة تلك البلد ة الطيبة اليت أختارها اهلل ألول بيت قام يف -هـ

 األرض لتوحيد اهلل, والعبادة اخلالصة, والنسك السليم.

 وحياته "نسب النيب-2

بن مرة بن كعب بن  كالببن ابداملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ع بِنهو حممد بن عبد اهلل  نسبه: -أ

بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن الؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 

 السالم_.  ما_عليه عدنان، وعدنان من العرب، والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم

 نت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وزهرة أخو جد النيب". "هي آمنة بوُأم النيب

وقد تزوج بها عبداهلل والد النيب"وأقام معها يف بيت أهلها ثالثة أيام، فلم تلبث أن محلت بالنيب"ومل 

 .جتد يف محله ثقاًل، وال ومحًا كما هو شأن ا صنات الصحيحات األجسام

الصورة، صحيح اجلسم، وكانت والدته عام الفيل املوافق وقد ولدته أمه َسوّي اخللق، مجيل  والدته: -ب

 للحادي والسبعني بعد اخلمسمائة للميالد. 

وقد ُتويف والده وهو َحْمٌل يف بطن أمه، فكفله جده عبداملطلب، وأرضعته أمه ثالثة أيام ثم عهد جده بإرضاعه 

 .إىل امرأة يقال هلا حليمة السعدية

ارة إىل الشام، وله من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام، وهنار رآه يف جت سافر مع عمه أبي طالب -ج

 )حبريا( الراهب، وبشَّر به عمَّه أبا طالب، وحذَّره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خامت النبوة بني كتفيه. 

ت خويلد، فأعطته أفضل مما كانت ثم إنه سافر مرة أخرى ُمتَّجرًا مبال  خلدجية بنسفره ُمتَِّجرًا مبال خلدجية: د_ 

؛ حيث تزوجت به، وصارت بل جاءت بسعادة الدنيا وا خرة تعطي غريه؛ إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة،

 أم املؤمنني.

هلا من الصيانة،  وكانت خدجية هذه أعقل وأكمل امرأة يف قريش، حتى كانت تدعى يف اجلاهلية: الطاهرة؛ ِلما
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 ل الظاهرة.والعفَّة، والفضائ

 بدء الوحي_ 3

وَقُرب من األربعني، واكتملت قواه العقلية والبدنية، وكان أول ما بدأ به من الوحي  ،َبَلَغ النيب"أُشدَّه-أ

 .الرؤيا الصاحلة، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت ِمْثَل َفَلق الصبح واضحة كما رآها يف منامه

بعد ذلك ُحبَِّب إليه اخلالء، فكان خيلو بنفسه يف غار حراء ثم اختالؤه بغار حراء، ونزول الوحي عليه:  -ب

يف مكة، فيتعبد اهلل الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إىل خدجية فيتزود بالطعام والشراب، حتى جاءه احلق، 

 .وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه يف شهر رمضان

دعوة ربه، حيث أمره وأوحى  " وتتابع، وبلَّغثم محي الوحي بعد ذلك، : بالدعوة هتتابع الوحي وقيام-ج

 إليه بأن يدعو الناس إىل عبادة اهلل وحده، وإىل دين اإلسالم الذي ارتضاه اهلل، وختم به األديان؛ فقام النيب

 .واملوعظة احلسنة، واجملادلة باليت هي أحسنيدعو إىل سبيل ربه باحلكمة،  "

 وأسرار سريته "يف أخالق النيب-4

وأزكى البشرية، وأعالها رتبة، وأجلها قدرًا، وأحسنها خلقًا، وأكرمها على اهلل حممد" هو خري الربية  نبينا-أ

 _تبارر وتعاىل_. 

 اختاره اهلل على علم، وأكرمه بالرسالة، وأيده بالوحي.

خلقه جبله على محيد اخلالل، وفطره على كريم اخلصال، ثم أدبه فأحسن تأديبه، فرباه فأحسن تربيته، فكان 

 .القرآن، كما قالت أم املؤمنني عائشة _رضي هلل عنها_ عن خلقه " ملا سئلت عنه

 لقد أرسل النيب" مفطورًا على الرمحة, وبشريعة أحاطت الرمحة بتصاريفها. -ب

 السرية النبوية مليئة بالعرب, حافلة باألسرار فمن أسرارها : -ج

 أنها  ال تستنفذ مهما كتب فيها وقيل عنها-1

 ن التجين على مقام النبوة يكون سببًا لبعث فضائل النيب"أ-2

 أن اهلل _عز وجل_ أوزع الناس العناية بالسرية -3

 أن مصدَر العناية بالسرية ليس إرضاَء حاجِة العلم والدرس فحسب؛ -4

 للسرية النبوية أبلغ األثر يف تقويم السلور، وتربية العواطف الشريفة؛ -5

 جبميع أطوارها، متجلية هلم دخائلها من كل مناحيها.أنها معلومة للناس  -6

 نها أصح سرية لتاريخ نيب مرسل أو عظيم مصلح-7

 .أن هذه السرية حتكي صورة إنسان ال أسطورة -8

 " بشارة موسى وعيسى _ عليهما السالم مبحمد -5

ْعِلَم اهلل _سبحانه_ مببعثه إن رسواًل عظيمًا كمحمد" يف عموم بعثته، وخلود دينه، وشريعته _ جدير بأن ُي -أ

ُرُسَله وأنبياءه _عليهم السالم_ ويصفه هلم ببعض نعوته، وعالماته، ويعهد إليهم بأن يبشروا أقوامهم بظهوره، 
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 ويوصوهم بقبول دعوته، وحسن طاعته وهذا ما وقع حقًا.

وهما موسى وعيسى بنبوة حممد" كانت على يد نبيني من أولي العزم من الرسل أال  ُبْشرًىأعظم أن -ب

 وقد ورد يف هذا البحث ذكر لعدد من البشارات الواردة يف القرآن الكريم, والكتب السابقة. _عليهما السالم_

 "أقوال املنصفني من غري املسلمني يف حممد -6

بعظمة النيب"والتصديق مبا جاء به؛ ذلك أن األمارات الكثرية  إال اإلعجابكل عاقل منصف ال يسعه 

 بعظمته، ناطقٌة بصدقه.شاهدٌة 

وقدر ورد يف البحث ذكٌر لعدد من الشهادات من املنصفني من غري املسلمني يف حقِّ النيب" كشهادة الفيلسوف 

سريو اإل سرتاذ املو جنليزي الشهري توماس كارليل, وشهادة الكونت هنري دي كاسرتي أحد وزراء فرنسا, وشهادة األ

 وشاعر فرنسا المارتني. ،سيديو أحد وزراء فرنسا, واألستاذ املستشرق دوزي

 وكل شهادة من هذه الشهادات تتضمن ثناًءا عاطرًا على النيب".
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 سابعًا: مسائل يف علم الغيب

 دمتهي

اإلميان بالغيب من أخص صفات املؤمنني؛ فهم يؤمنون بكل ما جاء من أخبار اليت جاءت بها الرسل، وَبلَّغت 

 به عن اهلل _ عز وجل _.

فاملالحدة ملا آمنوا باملادة وحدها حصروا األمور املدركة يف دائرة  ؛واألمور املدركة ال حتصر باملادة وحدها

 مل يدركوه نفوه وأنكروه.  بهم أثبتوه، وماواسهم وجتارحبضيقة؛ فما أدركوه 

 ومن أجل ذلك أنكروا علوم الغيب، وما جاءت به الرسل، وما أنزلت به الكتب. 

وعقاًل، وجتربة؛ ذلك أن األمور املدركة ال تقتصر على ما أثبته احلس؛ فهنار  ،وهذا الزعم باطل، شرعًا

 ا خرب اهلل ورسله؛ ففي ذلك تبيان لكل شيء. مدارر أخرى؛ فهنار األخبار الصادقة، وأعالها وأحقه

 كانت كقطرة يف حبر جلي.  _ املدركة باحلس إىل ما جاءت به الرسل من العلوم سبت العلوُموإذا ُن

ثم إن هنار أشياء يؤمن بها الناس وإن مل يشاهدوها كالروح مثاًل؛ فهي ال ترى ومع ذلك لو خرجت ألصبح 

 ح أحد حبجة أنها ال تدخل يف ا سوس؟اإلنسان مجادًا؛ فهل ينكر الرو

وكذلك الكهرباء؛ فهل شاهدها أحد؛ إمنا يشاهد الناس أثرها، أتكون الكهرباء أيسر أن نؤمن بها وأقرب إىل 

 ؟ أن نصدق بها من أن نؤمن باهلل الذي أبدعها ضمن ما أبدع من أسرار هذا الكون

 _ عامل اجلن والشياطني1

نسان وعامل املالئكة، بينهم وبني اإلنسان قدر مشرتر من حيث االتصاف بصفة العقل اجلن عامل غري عامل اإلأ_ 

وخيالفون اإلنسان يف أمور أهمها أن أصل اجلان خمالف  ،واإلدرار، ومن حيث القدرة على اختيار طريق اخلري والشر

 ألصل اإلنسان .

 ر.جنًا الجتنانهم، أي استتارهم، واختفائهم عن األبصا ُسمي اجلنب_ 

خلقناه من قبل من ّنار  َواْلَجآنَّ]أن اجلّن قد ُخلقوا من النار يف قوله:  _جّل وعال  _أخربنا اهلل : أصل اجلنج_ 

 .[ وخلق اجلانَّ من مَّارج  من نَّار ]يف سورة الرمحن: قال ، و ( 27احلجر :  ) [السَّموم

جلّن، كان يعبد اهلل يف بداية أمره، وسكن السماء مع الذي حدثنا اهلل عنه كثريًا يف القرآن من عامل ا الشيطاند_ 

 املالئكة، ودخل اجلنة، ثّم عصى ربه عندما أمره أن يسجد  دم، استكبارًا وعلوًا، فطرده اهلل من رمحته.

والذي يطالع ما جاء يف القرآن واحلديث عن الشيطان يعلم أنه خملوق يعقل ويدرر : الشيطان خملوقهـ 

إذا _ يقول بعض الذين ال يعلمون: إنه روح الّشر متمثلة يف غرائز اإلنسان احليوانية اليت تصرفه ويتحرر، وليس كما

 .عن املثل الروحية العليا_ متكنت من قلبه

ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفان  و_ ال شك أن اجلن _ومنهم الشياطني_ ميوتون؛ إذ هم داخلون يف عموم قول اهلل _تعاىل_: ]

 [.ْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإِلْكَراِم( َوَيْبَقى َو26)

كما يف قوله  إال ما أخربنا اهلل عن إبليس، أنه سيبقى حّيًا إىل أن تقوم الساعة أما مقدار أعمارهم فال نعلمها
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 .[قال إنَّك من املنظرين ،قال أنظرني إىل يوم يبعثون ]: _عز وجل_ عنه

، ويكثر جتمعهم يف اخلراب والفلوات، ومواضع النجاسات اجلن يسكنون هذه األرض اليت نعيش فوقهاز_ 

 .األماكن، اليت هي مأوى الشياطني هذه وحنوواملقابر،  ،واملزابل ،واحلشوش ،كاحلمامات

وقد جاءت األحاديث ناهية عن الصالة يف احلمام؛ ألجل ما فيها من جناسة، وألنها مأوى الشياطني، ويف 

 ر .املقربة ؛ ألنها ذريعة إىل الشر

سرعة احلركة أعطى اهلل اجلّن قدرة مل يعطهـا للبشر، وقد حدثنا اهلل عن بعض قدراتهم، فمن ذلك ح_ لقد 

اليمن إىل بيت املقدس يف مدة ال  َمِلَكِةفقد تعهد عفريت من اجلن لنيب اهلل سليمان بإحضار عرش ؛ واالنتقال

 .تتجاوز قيام الرجل من جلوسه

 .[وما خلقت اجلنَّ واإلنس إالَّ ليعبدون]سها اليت خلق اإلنس من أجلها: خلق اهلل اجلن للغاية نفط_ 

رضي اهلل عنه، وأدخله اجلنة، ومن عصى ومترد فله  اهلل فمن أطاع ؛ونواٍه فاجلن على ذلك مكلفون بأوامَر

 النار، يدّل على ذلك نصوص كثرية .

 _ الشيطان وابن آدم2

ببعض البشر الذين يسلمون قيادهم للشيطان، فيطيعونه يف معصية للشيطان تسلط على بين آدم، وهلم عالقة 

 اهلل _ عز وجل _.

 وله مع بعضهم معارر، وصراعات، وفيما يلي مسائل يف عالقة الشيطان مع ابن آدم.

 الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم. أ.

 ه الكوني من ذلك.الشياطني يتسلطون على بين آدم الغوائهم، وقد مكنهم اهلل حبكمته، وقدرب. 

ومع هذا فإن سلطان الشياطني يقوى ويضعف حبسب قوة إميان اإلنسان وضعفه، فإذا قوى إميانه ضعف تسلط 

ِإنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن : ]_تعاىل_فيهم جوانب قوة، وجوانب ضعف، قال الشيطان عليه والعكس؛ فالشياطني 

 .[َضِعيفًا

منه،  خيافورسخ اإلميان يف قلبه، وكان وّقافًا عند حدود اهلل فإّن الشيطان  إذا متكن العبد يف اإلسالم،  ج.

 .ويفّر منه

 غاية ما يسعى إليه الشيطان هو أن يلقي اإلنسان يف اجلحيم، ويتسبب يف حرمانه من اجلنة.د. 

 .وإذا مل يستطع ذلك سعى إىل ما هو دون ذلك

ني الباطل، وتسمية األمور بأمساء حمببة، وكالتدرج يف هـ. للشيطان أساليب كثرية إلضالل بين آدم؛ كتزي

 .فيه به، والتسلل إىل اإلنسان من خالل مكامن الضعفحتاإلضالل، والدخول إىل النفس من الباب الذي 

أن يصل إىل فكر اإلنسان وقلبه فالشيطان يستطيع . طريقة وصول الشيطان إىل قلب اإلنسان هي الوسوسة، و

 .كيفيتها وال نعرفبطريقة ال ندركها، 

مع شدة عداوة الشيطان، وعظم كيده، وحرصه على إضالل بين آدم _ فإنه خيسأ وخينس، ويرجع ذلياًل ز. 
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صاغرًا إذا أخذ املؤمن باألسباب اليت تقيه من الشيطان الرجيم، ومن تلك األسباب على سبيل اإلمجال: أخذ 

واالستعاذة الصادقة باهلل _عز وجل_ من شر الشيطان،  احلذر واحليطة، وااللتزام مبا جاء بالكتاب والسنة،

وا افظة على ذكر اهلل، ومعرفة أساليب الشيطان، والتزود بالعلم النافع، واملبادرة إىل التوبة واالستغفار إىل غري 

 ذلك من األسباب املعينة على دحر الشيطان.

منها، ومن أهمها حصول االبتالء، وظهور ي. هنار حكم كثرية من خلق الشيطان، وقد ُذكر يف البحث عدد 

 .قدرة الرب على خلق املتضادات

 _ املوت والربزخ والقرب3

بالبدن، ومفارقته، وحيلولة بينهما، وَتَبدُّل حال ،  تعُلق الروِح انقطاُعضد احلياة، ونقيضها، وهو  املوتأ_ 

 .+وانتقال من دار إىل دار

 ىل البعث.هو الدار اليت تعقب املوت إ :الربزخب_ 

 سؤال امللكني امليَت بعد دفنه عن ربه، ودينه، ونبيه.مدفن اإلنسان، وفتنة القرب هي  القرب:ج_ 

إذا دفن امليت يف قربه ُتعاُد له الروح، َفُيسأل، ويقال له: َمْن ربُّك، وما دينك، ومن أنه  :وصفة فتنة القرب

 نبيك؟

 حممد. فيقول املؤمن: ربي اهلل، وديين اإلسالم، ونبيي 

 ويضل اهلل الظاملني، فيقول الكافر: هاه، هاه ال أدري. 

 ويقول املنافق أو املرتاب: ال أدري، مسعت الناس يقولون شيئًا فقلته.

اسم لنعيم الربزخ وعذابه، وهو نتيجة لفتنة القرب؛ فنعيم القرب للمؤمنني الصادقني، هو  :نعيم القرب وعذابه _د

 ني والكافرين.وعذابه للظاملني من املنافق

 كيفيته.يف به دون خوض  ُنهـ_ عذاب القرب ونعيمه ُيؤَم

و_ عذاب القرب ونعيمه شامل لكل من مات سواء دفن يف قرب أو غريه، وإمنا مسي عذاب القرب باعتبار الغالب 

 واألصل.

 ز_ عذاب القرب ونعيمه على الروح والبدن.

 منقطع لبعض العصاة.ح_ عذاب القرب على نوعني: أحدهما دائم، وا خر 

 أسباب عذاب القرب ميكن إمجاهلا باجلهل باهلل، وإضاعة أمره، وارتكاب معاصيه.ط_ 

 وأما أسباب النجاة منه فباالعكس من ذلك.

 _ أشراط الساعة4

 أ. الساعة قريبة آتية ال ريب فيها، وال يعلم وقتها إال اهلل.

ء من النصوص يف شأنها، وأال نكلف أنفسنا يف أن نؤمن مبا جاب. املوقف الصحيح من أشراط الساعة 

 استدعائها وطلبها وتنزيلها على الواقع. 
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بل ندع تفسريها للواقع؛ حتى ال نرجم بالغيب، ونْقُفَو ما ليس لنا به علم؛ اقتداء بالسلف الصاحل الذين آمنوا 

وترتيب بعضها على بعض  بتلك النصوص، وأدوها إلينا بكل صدق وأمانة، ومل يقحموا الظنون يف تعيينها،

 مبجرد الرأي. 

وبذلك نسلم من صنيع بعض الناس الذين ربطوا بني النصوص الواردة يف أحوال آخر الزمان وأشراط الساعة 

وبني حال العامل يف زماننا هذا، فرتبوا بعضها على بعض، وبنوا على ذلك أمورًا نتج عنها فنت عظيمة، وانتهار 

 للحرمات. 

 ع. هذه املسألة: أن نؤمن بتلك النصوص، وندع تفسريها للواقوخالصة القول يف

هي عالماتها، وأعالمها اليت تسبقها، وتدل على قربها، وقيامها، وجميء الساعة ج. أشراط الساعة: 

 .بعدها، وانتهاء الدنيا وانقضائها

وتكون من نوع  د. تنقسم أشراط الساعة إىل قسمني: صغرى: وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة،

 املعتاد.

وهي األمور العظام اليت تظهر قرب قيام الساعة، وتكون غري معتادة الوقوع، كظهور الدجال، وكربى: 

 .ونزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها

 وإذا ظهرت عالمة من هذه العالمات تتابعت باقيها، وال يكاد يفصل بينها فاصل.

 حث تفصيل وتوضيح لكل شرط من أشراط الساعة الكربى.وقد ورد يف الب
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 ثامنًا: مسائل يف الذنوب والتوبة والدعاء

 _ مسائل يف الذنوب1

 مجع ذنب، والذنب: هو اإلثم، واملعصية. :الذنوب أ.

 ب. هنار تقسيمات للذنوب، ومنها أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر.

يف الدنيا أو يف ار عظيمة، وآثار مدمرة، وعقوبات متنوعة سواء واملعاصي نتائج وخيمة، وأضرج. للذنوب 

 .على مستوى األفراد أو على مستوى اجلماعات، ا خرة

 وقد ورد يف البحث ذكر لشيء من أضرار املعاصي.

 _ مسائل يف التوبة2

وتداركًا ملا ميكن ، روعزمًا على أال يعود إليه إذا قد، وندمًا على فعله، بقبحههي ترر الذنب علمًا  التوبة:أ_ 

وأن يكون ذلك ، وخوفًا من عقابه، ورجاًء لثوابه، إخالصًا هلل؛ وأداًء ملا ضيع من الفرائض، تداركه من األعمال

 .وقبل طلوع الشمس من مغربها، (2)قبل الغرغرة

ت من حيث أمر بها، وحض عليها، ووعد بقبوهلا، سواء كانب_ باب التوبة مفتوح؛ فلقد فتح اهلل بابها؛ 

 الكفار أو املشركني، أو املنافقني أو املرتدين، أو الطغاة، أو املالحدة، أو الظاملني، أو العصاة املقصرين.

 ج_ للتوبة فضائل مجة، وأسرار بديعة، وفوائد مجة، وقد ذكر يف البحث مجلة منها.

 _ مسائل يف الدعاء3

رغبة فيما عنده من اخلري، والتضرع إليه يف حتقيق بالسؤال، وال _تعاىل  _االبتهال إىل اهلل هو  الدعاء: أ.

 .املطلوب، والنجاة من املرهوب

ب. للدعاء فضائل عظيمة، ومثرات جليلة، منها أن الدعاء عبادة، وأنه أكرم شيء على اهلل، وأنه سبب 

 النشراح الصدر، ودفع البالء، ورفعه.

 مقبواًل عند اهلل، وقد ورد يف البحث ذكر لعدد ج. للدعاء شروط عديدة البد منها كي يكون الدعاء مستجابًا

 من تلك الشروط.

 د. هنار آداب حيسن توافرها حال الدعاء؛ كي يكون كاماًل، وقد ورد يف البحث ذكٌر لشيء منها.

 

 .الغرغرة: هي حشرجة الروح يف الصدر حال االحتضار، وبداية سياق املوت ( 2) 
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 تاسعًا: النظام السياسي يف اإلسالم

 _ مفهوم النظام السياسي1

هو معرفة نظام احلكم، وكيفية اختيار احلاكم، وحقوقه، جزء من معرفة السياسة الشرعية، و النظام السياسيأ_ 

وواجباته، وحقوق ا كوم، وواجباته، والعالقة بني احلاكم، وا كوم، والعالقة بني الدول يف حاليت السلم  واحلرب 

 .وفق الشريعة

واقعية، ومالئمة ب_ للنظام السياسي يف اإلسالم خصائص منها: الربانية، والشمول، والعاملية، والوسطية، وال

 الفطرة.

 _ القضاء يف اإلسالم2

 هو تبيُّن احلكم الشرعي، واإللزام به، وفصل اخلصومات. القضاء يف الشرع:أ. 

هررا ب.  للقضاء مكانة عظيمة، وأهمية بالغة؛ فهو من ضروريات احلكم، ومن أعظم األسس والقواعد اليت تقوم علي

 اية به.أي دولة؛ فمصلحة األمة تقضي بوجوده، والعن

 ولو ُعِدَم القضاُء الختل االجتماع، والضطربت األمور، وضاعت احلقوق، وعمت الفوضى.

 ج. للقضاء مقاصد، وقد ذكر يف البحث عشرة مقاصد.

 د. للقضاء شروط عديدة، وأهمها القوة، واألمانة، وقد ورد يف البحث إيضاح لتلك الشروط.

ليكون قضاؤهم كاماًل مؤديًا للغرض من غري جلب ضرر أو مفسدة،  آداب حيسن بالقضاة أن يتحلوا بها؛هـ. هنار 

 وقد ُذكر يف البحث أربعة عشر أدبًا.

 استقالل القضاء والقاضي. على أكدت الشريعة اإلسالميةو. لقد 

وُيعنى بذلك حصانة القضاء والقاضي، وحريته يف اختاذ احلكم، وتقرير احلق، ومنع التدخل يف أحكامه، وابتعاده 

 املؤثرات اخلارجية والسياسية، والشخصية. عن

 _ الشورى يف اإلسالم3

استخراج الرأي من أهل الرأي، ومراجعة بعضهم بعضًا؛ رغبة يف الوصول إىل الصواب يف أي شأن هي  الشورى:أ_ 

 .من الشؤون

، وذلك يف سورتي ريمورد ذكر الشورى مبعناها العام املتعلق بنظام احلكم يف اإلسالم يف آيتني من القرآن الكب_ 

 الشورى، وآل عمران.

 مل يأت نصٌّ يف القرآن الكريم أو السنة النبوية حيدد لنا كيفية ممارسة الشورى وأسلوبها، وطريقة إجرائها.ج_ 

 رفون؟ أو كيف يستشارون؟ْعكما مل يرد َنصٌّ ُيلزم األمة بعدد معني ألعضاء الشورى، أو كيف ُي

يررة وهذا كله دليل على املرونة  يررة، واملكان صررلحة الزمان ضررعة للم ئررذ خا شررورى حين كررون ال اليت اتَّسم بها اإلسالم؛ فت

 حسب أحوال اجملتمعات.

 وبهذا يعلم أن املهم أن تقوم حقيقة الشورى يف اجملتمع املسلم بأي وسيلة ال تعارض الشرع.

 بيان لذلك.د_ الشورى تتفق مع الدميقراطية يف أمور، وتفرتق يف أمور، وقد ذكر يف البحث 

 هـ_ السرية النبوية حافلة بالشورى، وتطبيقاتها، وقد ورد يف البحث مناذج من ذلك.
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 عاشرًا: النظام االقتصادي يف اإلسالم

هو جمموعة األحكام، والسياسات الشرعية اليت يقوم عليها املاُل، . تعريف النظام االقتصادي يف اإلسالم: 1

 .وَتَصرُُّف اإلنسان فيه

 النظام االقتصادي اإلسالمي: القرآن، والسنة، واإلمجاع، والقياس، وسدُّ الذرائع، والعرف. . مصادر2

تره  ،اإلميان ميثل املنطلق الرئيس. 3 هرو يف حقيق تره؛ ف سرالمي وجماال والركيزة األوىل لكل جوانب االقتصاد اإل

جرذو مرق  ضرع وجوهره فرع من فروع عقيدة اإلميان، ومهمته أن حيمي هذه العقيدة ويع هرا، وي شرر نور رها، وين

 الصور العملية اليت تعرب عنها، وحتقق أهدافها يف واقع احلياة.

يرف 4 . يسعى النظام االقتصادي اإلسالمي إىل حتقيق عدة أهداف أبرزها: حتقيق حدِّ الكفاية املعيشية، والتوظ

يرة تفاوت الكبري يف توزيع الثروة والداألمثل لكل املوارد االقتصادية، وحتقيق ال يرة والدفاع خل، وحتقيق القوة املاد

 لألمة اإلسالمية.

يرة، 5 . لالقتصاد اإلسالمي خصائص متيزه عن غريه من النظم االقتصادية األخرى، منها اعرتافه بامللكية الفرد

وقيامه على أساس احلرية االقتصادية، وارتكازه على أساس التكافل، وكونه ذا طابع تعبدي، وهدف سام  جيمع 

 خرة واألوىل، وكونه حمققًا للتوازن بني مصلحة الفرد واجلماعة.بني ا 

 .زيادة يف أشياء ونسأ يف أشياء جاء الشرع بتحرميهاهو  الربا يف الشرع:. 6

يرادة ين، وله صور منها الزيادة يف الدَّأ_ ربا الدَّ ينقسم الربا إىل نوعني:. 7 ين مقابل الزيادة يف األجل، وهو الز

 املشروطة.

 با البيع: وهو بيع ربوي مبثله متفاضاًل حاالًّ أ ومؤجاًل.ب_ ر

لره:  األصناف اليت يقع فيها الربا:. 8 برا بقو هرا الر لرذهب، =نصَّ النيب" على األعيان اليت يقع في لرذهب با ا

بيد، فمن زاد  والفضة بالفضة، والُبر بالُبر، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح مثاًل مبثل سواء بسواء يدًا

 +.أو استزاد فقد أربى، فإن اختلفت األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

، ويقاس عليها ما شاركها يف اليت يقع فيها الرباعلى األصناف الستة املذكورة نص النيب"  علة الربا:. 9

 العلة، و العلة فيها كما يلي:

ان لألشياء، فيقاس عليهما ما كان مثنًا كاألوراق النقدية املعروفة؛ العلة فيهما الثمنية فهما أمث الذهب والفضة:

 حيث جيري فيها الربا؛ لكونها أمثانًا قياسًا على الذهب والفضة.

مع الكيل أو الوزن، فاألطعمة اليت تكال أو توزن  الطعُم العلة فيها على الصحيِح األصناف األربعة األخرى:

صرامت جيري فيها الربا قياسًا على األ برن ال مرر، )  صناف األربعة الواردة يف حديث عبادة  شرعري، الت لررب، ال ا

 (. امللح

 . الربا حمرم، وكبرية من كبائر الذنوب، وقد دلَّ على حترميه الكتاب والسنة واإلمجاع.10

برا هنار ِحكم كثرية لتحريم الربا منها:. 11 طرل، وأن الر سريلة  االبتعاد عن الظلم، وأكل أموال الناس بالبا و
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 نفسية، وصحية مدمرة. ًاللكسل والبطالة، وأنه يربي على اجلشع، ويهدم األخالق الفاضلة، كما أن له آثار

  هو حبس الطعام أو غريه مما حيتاج إليه الناس بقصد إغالئه عليهم. :االحتكار يف اصطالح الفقهاء. 21

برح  ؛السلعِة أو طلِب وهو ما يعرف يف االقتصاد الوضعي بالسيطرة على عرِض صرى ر يرق أق كرن،  بقصد حتق مم

 .ومن باب التحكم بهذه السلعة لغرض غري إنساني

 . لالحتكار مساوئ منها:13

 ارتفاع أمثان السلع واخلدمات. أ.

 ب. التحكم ولو بقدر يسري يف أسعار املواد اخلام والسلع املصنوعة.

 ادلة.. إبقاء النواحي الفنية على حاهلا لعدم وجود املنافسة العج

 . حتديد اإلنتاج ونقص كمياته يف كثري من األحيان.د

 . أنه ال يشبع حاجات األفراد بالقدر الكايف.هـ

 .. العمل على إذالل الشعوبو

 األحاديث النبوية يف بيان حرمة االحتكار. تضافرت. 14

 يعدُّ من االحتكار املباح ما يلي:. 15

ممرا عي ِلُقْوِتِه وُقْوِتما يدخره اإلنسان  أ. اله، إال يف أوقات األزمات؛ حيث يغالي الناس يف خزن املواد الضرورية، 

 يؤدي إىل اعتباره احتكارًا.

يرام  لرة أ سرتمر طي سرتهالكه ي حرني أن ا يرًا، يف  ب. ما خيزن؛ ليستهلك يف وقت الحق؛ ألن إنتاجه رمبا يكون مومس

 السنة مثل احلبوب، أو التمر.

ملواجهة الطوارئ؛ وذلك حلماية املنتجني واملستهلكني، كاالحتياطي ج. ما يدخل ضمن احتياطيات الدولة 

 االسرتاتيجي من الوقود واحلبوب.
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 احلادي عشر: النظام االجتماعي يف اإلسالم

 _ مفهوم االجتماع، واحلياة االجتماعية يف اإلسالم1

 .من أفراد ُمَكوَّنة عبارة عن جمموعة من الناس اجملتمع البشري أ.

خالئق مسلمون يف أرضهم، مستقرون جتمعهم رابطة اإلسالم، وتدار أمورهم يف ضوء  املسلم: اجملتمعب. 

 .تشريعاته، وأحكامه، ويرعى شؤونهم والة أمر منهم

 مجاعات من الناس جتمعهم عقيدة اإلسالم بغض النظر عن أي اعتبار. األمة اإلسالمية:. ج

 _ مكانة اجلار يف اإلسالم2

كرافًراهو  :اجلار يف االصطالحأ_  سرلًما أو  كران م فراجًرا، َمْن جاورر جواًرا شرعًيا سواء  صرديًقا أو ، برًرا أو 

 بلديًَّا أو غريًبا. ، قريًبا أو أجنبًيا، نافًعا أو ضاًرا، ً، حمسنًا أو مسيئًا عدوَّا

ْعطى َفُي، وحنو ذلك، وتقواه، ودينه، وقرابته، تزيد وتنقص حبسب قربه، وله مراتب بعضها أعلى من بعض

 .حبسب حاله وما يستحق

 اجلار يف املتجر، والسوق، واملزرعة، ويشمل الرفيق يف السفر، واجلوار بني الدور. إىل ميتد :مفهوم اجلارب_ 

هرا ، فللجار يف اإلسالم حرمة مصونة؛ وأعلى من قدره، لقد أوصى اإلسالم باجلارج_  كرثرية مل تعرف وحقوق 

  وال شرائع البشر.، األخالق قوانني

سران إىل ولقد  يرده_تبارر وتعاىل_وباإلح بلغ من ِعَظم حق اجلار يف اإلسالم أن قرَن اهلل حق اجلار بعبادته وتوح

 واألرحام.، واليتامى، الوالدين

عرن  كرف األذى  هري  د_ حقوق اجلار على وجه التفصيل كثرية، وأما أصوهلا فتكاد ترجع إىل أربعة حقوق، و

 ، واحتمال أذاه.اجلار، ومحايته، واإلحسان إليه

 _ صلة الرحم3

هرم, صلة الرحم  أ. فرق ب لريهم, والر طرف ع صرهار, والع سرب واأل مرن ذوي الن قرـربني  كناية عن اإلحسان إىل األ

 .والرعـاية ألحواهلـم, وكـذلك إن بعـدوا وأسـاءوا, وَقْطُع الرحِم ضد ذلك كله

 منها.ب. صلة الرحم تتحقق بأمور كثرية، وقد ورد يف البحث ذكٌر لشيء 

 .جاءت الشريعة اإلسالمية ببيان فضل صلة الرحم؛ ونصوص الكتاب والسنة يف ذلك متظاهرةج. 

 _ كرامة اإلنسان، ومعيار العدل والتكريم يف اإلسالم4

 اإلسالم كرامة اإلنسان مبا ال ُيقرره أي نظام يف الدنيا؛ وأدلة الكتاب والسنة شاهدة بذلك، ناطقة به.أ_ لقد قرر 

بَراِت ذلك قول اهلل _تعاىل_: ) ويكفي يف مِرْن الطَّيِّ نَراُهْم  حْرِر َوَرَزْق بَررِّ َواْلَب فِري اْل َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم 

 . 70( اإلسراء: َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثري  ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل

كررمهم  َكرَّمره؛ حيث وهذا من كرم اهلل _عز وجل_ وإحسانه الذي ال يقدر قد بين آدم جبميع وجوه اإلكرام؛ ف

 ز، والعقل، والصورة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وتسخري ما يف األرض هلم.يبالعلم، والتمي
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 إعطاء احلق إىل صاحبه، حبيث ميكَّن من أخذه بيده، أو يد نائبه، وتعيينه له قواًل أو فعاًل. :العدلب_ 

ع للحقوق، وهو مما تواطأت على حسنه الشرائع اإلهلية، والعقول احلكيمة، وَتَمدَّح والعدل هو األصل اجلام

 .مبادعاء القيام به عظماء األم

 للعدل يف دين اإلسالم مكانة سامية؛ فهو أصل من أصول النظام االجتماعي فيه.ج_ 

عرد ضرل ال يران ف ترهلولقد تظاهرت نصوص الشرع من الكتاب والسنة يف ب صريل جزئيا مرن ، وتف حرذير  ، والت

 اتباع اهلوى.هو الظلم، وضده، و

 ومرجع تفاصيل العدل إىل أدلة الشريعة؛ إذ العدل كلمة جمملة جامعة.

 د_ من مظاهر العدل يف الشريعة اإلسالمية ما يلي:

 _ أن اهلل _عز وجل_ أمر بالعدل أمرًا عزمًا.

 _ أن اهلل قرن باألمر بالعدل التحذير من خمالفته.

 مر بالعدل، وعمومه._ تنوع األ

 _ التحذير من التهاون بإقامة العدل.

 _ أن الشريعة بينت وجوه األحكام يف األعمال.

 _ إقامُة التشريِع اإلسالميِّ القضاَة.

 _ أن األمر بالعدل شامل جلميع أفراد األمة.

شرطط؛ يقوم على العدل،  التكريم يف اإلسالم ـ _ه كرس وال  قره دون و حرق  ح يرة يف وإعطاء كل ذي  فرال طبق

سر مرور لي هرذه األ خرر؛ ف يرارًا  تاإلسالم، وال عنصرية، وال تفضيل لعرق، أو جنس، أو لون، أو بلد على آ مع

 للتفاضل والتكريم يف اإلسالم.

 .إمنا املعيار بالتقوى، ومبا ميتاز به اإلنسان من الكماالت

 _ أصول األخالق ودورها يف بناء اجملتمع5

لرى االجتماع ال يكاد أمر  أ. سرائدة ع هرا، و ينتظم كمال انتظامه ما مل تكن مكارم األخالق غالبة على مجهور

لرى إدرار  قرل ع يرُد الع سرانية، وتعو لرنفس اإلن يرُة ا هرو تزك معظم تصاريفها وأمورها؛ ألن ِمالر مكارم األخالق 

 الفضائل، ومتييزه عن الرذائل، وتدريُبه على التحلي بتلك الفضائل، والتخلي عن الرذائل.

هلرا، عليه  بنىأعظم ما  ب. لرنفس، وكما يرة ا يرة برتب هرو العنا هرذيبها  خرالق وت كرارم األ تره إىل م اإلسالم دعو

 .وتدريبها على متابعة اهلدى واإلرشاد الذي يشهد العقل السليم حبقيقته وصالحه ونفعه

أنه دين السعادة مدى ما عليه دين اإلسالم من املكارم والسمو، وج. النظر يف أوامر اإلسالم ونواهيه يبني 

إال  _ وأنه مل َيَدع اإلنسان يف خاصة نفسه أو مع أهله، أو مع جريانه، أو أهل ملَّته، أو الناس أمجعنيوالفالح، 

 علَّمه من دقائق ا داب، وحماسن املعامالت ما يصفو به عيشه، ويتم سروره. 
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 مبقتضى أهوائهم ال من طبيعة دينهم.وال َيريَبنَّك ما عليه كثري من املسلمني من سوء احلال؛ فإن ذلك 

مرن  د. حماسن الدين تتجلى بوضوح من خالل النظر يف أوامر اإلسالم ونواهيه، وقد ورد يف البحث ذكٌر لكثري 

 تلك األوامر والنواهي.

هـ. تناول البحث دراسة جمملة ألمهات الفضائل وأصول األخالق كالصرب، والعفة، وعزة النفس، والسخاء، 

 ، والوفاء.والشجاعة

 _ الصداقة، والصحبة يف اإلسالم، وعالقة املسلمني بغريهم5

 اإلسالم بشموله، وسعته، وتشريعاته احلكيمة مل يغفل جانب الصداقة والصحبة.أ_ 

هرا هرا مثاَرها، وإيتاَءبل لقد ُعين بالصداقة احلقة، ورّغب فيها، ووضع هلا األسس العامة اليت تكفل استمراَر

 .الطيبَة

يرؤثر  ب_ من لره أن  سرتحب  سره، وا حيرب لنف مرا  مظاهر عناية اإلسالم بالصداقة أنه أمر املسلم أن حيب ألخيه 

 أخاه املسلم وإن كانت به حاجة شديدة.

كما أن اإلسالم رغَّب يف مصاحبة اجلليس الصاحل، وقرر أن الصداقة احلقة الصاحلة تستمر إىل ما بعد املمات، 

 ل.وأنه يرتتب عليها الثواب اجلزي

يرة  ج_ عالقة املسلم بغري املسلم خلرري واهلدا تقوم يف أصلها على اإلحسان، والرب، والصلة، والعدل، وحب ا

 هلم.

ظل هذا التوجيه القرآني عاش أهل الكتاب يف جوار املسلمني ينعمون باألمن والطمأنينة على أنفسهم د. يف 

 وأعراضهم وأمواهلم. 

 نوا جيدونها بني أهليهم وبين جنسهم وملَّتهم. بل لقد وجدوا معاملًة وعداًل مل يكو

وحني وجدوا تلك املعاملة احلسنة والعدل واخللق من املسلمني أحبوا دين اإلسالم، وسارعوا إىل الدخول فيه 

 عن قناعة ويقني.

 _ نظام األسرة يف اإلسالم6

ضرية،  حاط اإلسالم البيت املسلم بعناية تامة، فحاط الزوجية حبقوق جتعلهالقد  أ. شرة را يف ألفة صادقة، وعي

برني  األسرةوكفل للوالدين، واألوالد كافة احلقوق، وناط بكل فرد من أفراد  هلرا  تره  عرن رعاي املسلمة أمانة يسأل 

 يدي رب العاملني.

قرد ورد  سرواه، و يرن  مرن ب. لقد رفع اإلسالم مكانة املرأة، وأكرمها مبا مل يكرمها به د عردد  كرر ل حرث ذ يف الب

 اإلكرام يف شتى أطوارها وأحواهلا.مظاهر ذلك 
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 تسوق إليه الفطر القومية، وتدعو إليه الشرائع احلكيمة.رباط مقدس، وميثاق غليظ، الزواج يف اإلسالم ج. 

ومن أجل ذلك جاء اإلسالم مبراعاة رابطة الزوجية، وتقوميها، ومتكينها، وإحاطتها مبا حيفظ وجودها، ويعلي 

 منارها.

سرعادة، سالم مكانة عالية، حيث َأْوَلْتُه الشريعة عناية تامةللطفل يف دين اإلد.  لره ال فرل  قروق تك تره حب ، وحاط

 والعيشة الكرمية، وتنأى به عن الشقاء والضياع.

 وقد ورد يف البحث بيان لشيء من احلقوق، واألحكام املتعلقة بالطفل.

مرا  هـ. حق الوالدين يف اإلسالم عظيم، فربُّهما قرين التوحيد، وشكرهما سراُن إليه شركِر اهلِل، واإلح مقرون ب

 من َأَجلِّ األعمال، وعقوقهما من كبائر الذنوب.

 ولقد جاءت الشريعة اإلسالمية بآداب كثرية حال التعامل مع الوالدين.

 وقد ورد يف البحث بياٌن ألهم ما ورد يف حق الوالدين من احلقوق.

حلررص و. لألوالد يف دين اإلسالم حقٌّ على الوالدين؛ فا لريهم، وا ألوالد أمانة يف أعناق والديهم؛ فاإلحسان إ

شرأن،  لرك ال شررع يف ذ صروص ال على تربيتهم أداٌء لألمانة، والتقصري يف حقوقهم غشٌّ وخيانة، ولقد تظاهرت ن

 وقد ورد يف البحث بياٌن لشيء من ذلك.
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 موقف اإلسالم من بعض القضايا املعاصرةعشر:  الثاني

 لعقل_ موقف اإلسالم من ا1

 نوٌر روحانيٌّ به تدرر النفس العلوم الضرورية والنظرية. أ. العقل:

 على العلم، أو بصفاء األشياء من حسنها وقبحها، وكماهلا ونقصانها. ب. يطلق العقل

لقد أعلى اإلسالم منزلة العقل، ورفع مناره؛ فالعقل يف اإلسالم أساس  ج. منزلة العقل يف اإلسالم:

 هلية.التكليف، ومناط األ

 والقرآن الكريم مليء باألمر بالتعقل، والنظر، والتدبر، والثناء على من كانو كذلك.

كما أنه مليء بذم الذين عطلوا عقوهلم، وركنوا إىل التقليد األعمى، واتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم من غري ما 

 بينة، أو أثارة من علم.

ان؛ ليكشف له األشياء، واحلقائق الواقعة، وليفهم به عن اهلل العقل نور أودعه اهلل يف اإلنس د. وظيفة العقل:

ورسوله"، ولينظر من خالله يف ملكوت السماوات واألرض، وليدرر به أسرار الكون، ويتدبر يف نفسه 

وآيات اهلل من حوله، ويصل من خالله إىل كثري من أمور االعتقاد يف حدود طاقته، ويبحث من طريقه إىل ما 

 لنفع يف دينه ودنياه.يعود عليه با

 هذه _ بإمجال _ وظيفة العقل.

فمع أن اإلسالم ينظر تلك النظرة العظيمة للعقل، ومع أن العقل وظيفته العظمى _ كما مر  هـ. حدود العقل:

_ إال أن اإلسالم حيدد جمال العقل، وذلك صونًا للطاقة العقلية أن تتشتت أو تتبدد وراء األمور الغيبية اليت ال 

طيع العقل إدراكها أو الوقوف على حقيقتها، كالذات اإلهلية، والروح، واجلنة والنار، وكيفية صفات اهلل _ يست

عز وجل _ وغريها؛ ذلك أن العقل البشري له جماله الذي يعمل فيه؛ فإذا ما حاول أن يتخطى هذا اجملال فإنه 

 ا هو حمسوس.َسَيِضل ويتخبط يف متاهات ال ِقَبل له بها؛ فمجال العقل كل م

أما الغيبيات اليت ال تقع حتت مداركه فال جمال للعقل أن خيوض فيها، وال خيرج عما دلت عليه النصوص 

 الشرعية يف شأنها.

وهلذا حرم اإلسالم اخلمر، واملخدرات حترميًا ال هوادة فيه، وحرم كل  و. اإلسالم حيفظ العقول ويرتقي بها:

 ما يؤدي إىل فساد العقل.

اإلسالم ارتقى بالعقول، وأبعدها عن التناقض، ومحى معتنقيه من الفوضى الفكرية، والضياع، وكما أن 

 والتخبط، فهو ديٌن واضٌح، سهٌل، ميسوٌر، مفتوٌح لكل أحد.

 _ اإلسالم والعلم2  

ئمان أ_ اإلسالم دين العلم واحلقيقة، بل إن اإلسالم عدو اجلهل واخلرافة، والقرآن الكريم والسنة النبوية قا

 على العلم الصحيح.

 ب_ من مظاهر التوافق بني اإلسالم والعلم ما يلي:
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 _ أن اإلسالم جعل كلمة طلب العلم فريضة.

 _ أن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم كانت أمرًا بالعلم.

 _ أن اهلل _ عز وجل _ نوَّه بالعلم وأهله.

 _ أ، اإلسالم يتفق مع احلقائق العلمية.

 هني احلسيَّة، والعلميَّة، والتجريبيَّة على صْدق ما جاء به اإلسالم._ تضافر الربا

 _ أن العلوم الطبيعية تؤيد اإلسالم.

 _ اإلسالم والعمل3

 متهيد

لقد تبوأ العمل يف اإلسالم قيمًة حضاريًة عاليًة، ونظرة متميزة يف الدين اإلسالمي؛ فقد رسم له اإلسالم 

 ى مراعاة التوازن بني حقوق العمال، وحقوق أصحاب العمل على حد سواء.منهجًا رائعًا متكاماًل، يقوم عل

ويؤكد سبق اإلسالم يف الدعوة إىل مراعاة حقوق اإلنسان وتكرميه، والرفع من شأنه؛ ليكون عضوًا فاعاًل يف 

 هذه احلياة.

ك مبتابعة املستجدات ولقد كان نظام العمل من األمور اليت أولتها احلضارة اإلسالمية رعاية واهتمامًا، وذل

 حول هذا النظام، ومواكبتها باألحكام والضوابط، واحلرص على مراعاة احتياجات العامل وصاحب العمل.

وكان من بوادر تنظيم العمل يف اإلسالم نظرُة التكريم للعاملني، والدعوة الصرحية إىل العمل املهين، واعتباره 

  من مسات املسلمني املنتسبني للعيش يف حياة كرمية.وسيلًة شريفًة ساميًة لكل قادر عليه، ومسًة

 وقد ورد يف البحث حديث عن العمل يف اإلسالم، وذلك من خالل التفصيل يف الفقرات التالية:

 أ. مفهوم العمل يف اإلسالم، وما يلحق به.

 ب. دعوة اإلسالم للعمل: دعوة القرآن والسنة إىل العمل.

 الة.ج. نهي اإلسالم عن الكسل والبط

د. القواعد املنظمة للعمل يف اإلسالم، كعقد العمل، وبيان نوع العمل، ومدته، وحقوق العمال، 

 وواجباتهم.

 _ اإلسالم والصحة العامة والنظافة4

 أ_ اإلسالم والصحة العامة

لقد ورد يف حفظ الصحة إشارات وإرشادات كثرية يف القرآن، والسنة، وقد جاء يف البحث بيان ملظاهر من 

 ذلك القبيل، ومن ذلك على سبيل اإلمجال ما يلي:
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 _ أن اإلسالم أرشد إىل االقتصاد يف املطعم واملشرب.

 _ ورورد كثري من اإلشارات يف حفظ الصحة.

 _ ورود كثري من النصوص يف مشروعية التداوي والداللة عليها.

 _ ورود الداللة على اجلراحة الطبية.

 الطب، ومزيد التطور فيه._ أن النيب" فتح العقول ملعرفة 

 _ ما كان عليه العلماء املسلمني من اإلسهام يف تطوير الطب.

 _ أن الفقهاء َعدُّوا حفظ الصحة أحد مقاصد الشريعة.

 _ أن اإلسالم عين بصحة اإلنسان قبل أن يتخلق.

 _ تقرير بعض األمور العالجية.

 حة._ أن يف آداب الطعام يف اإلسالم إشارات كثرية حلفظ الص

 _ أن الشريعة اإلسالمية وضعت القواعد للوقاية من احلوادث.

 ب_ اإلسالم والنظافة

 تناول البحث جوانب عديدة مما جاءت به الشريعة يف النظافة، ومن ذلك ما يلي:

 _ ما جاء يف حديث خصال الفطرة.

 _ ما جاء يف مشروعية الوضوء.

 _ ما جاء يف مشروعية الغسل.

 الم على النظافة العامة._ ما جاء من حث اإلس

 وحتت كل عنوان  من هذه العنوانات بياٌن وشرح.
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 الثالث عشر: قضايا السالم، والتعايش، والتسامح، واإلكراه، والعنف، واإلرهاب، واجلهاد

 _ اإلسالم واحلفاظ على السالم العاملي1

إن ذلك حاصل حتى يف حال احلرب اليت اإلسالم _ كما هو معلوم _ دين السالم، واخلري، والعدل، واإلحسان، بل 

 قد تقوم فيه ملسوغات معقولة.

حررة،  نرراس برا عرريش ال وأما غري حال احلرب فاألمر أجلى وأوضح، ومن مظاهر حرص اإلسالم على السالم، وأن ي

 وأمان، وحرية ما يلي:

 أ. أن كلمة السالم من أكثر الكلمات وروردًا يف شريعة اإلسالم.

 األموال.ب. أن اإلسالم حيفظ 

 ج. أن اإلسالم حيفظ األنفس.

 د. اإلسالم حرم اعتداء اإلنسان على نفسه.

 هـ. أن اإلسالم يكفل احلريات ويضبطها.

 _ اإلسالم والتعايش والتسامح2

أ. أحكام اإلسالم مل ختتص بتعامل املسلمني فيما بينهم، بل هي عامة ُتِظل مجيع الناس على اختالف أديانهم؛ ففي 

 الم وعمومه ما يبيِّن كيفية التعامل مع كافة الطبقات من أهل اإلسالم وغريهم.مشول اإلس

 وهذا يعين أن اإلسالم دين عملي، واقعي، وليست نظريات مغرقة يف املثالية اليت ال تتالءم مع واقع احلياة والناس.

 واهلل _ عز وجل _ خلق الناس، وقرر أن منهم كافرًا، ومنهم مؤمنًا.

حلررق ]وأمر _ عز وج لرردين ا يْرَك ِإالَّ ل _ بدعوة الناس إىل اهلدى، ولكن مل يكلف الداعني بإدخال الناس يف ا ِإْن َعَل

 [.اْلَبالُغ

َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن ومن هنا فإن سنة االختالف بني الناس قائمة، مقررة يف القرآن: ]

 [.( ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك118)ُمْخَتِلِفنَي 

وال يعين ذلك إقرار الباطل، وال قبول كل املذاهب أو تسويغها، أو الرضا بها، أو ترر اإلنكار عليها، وبيان زيغها، 

 ودعوتها إىل احلق.

 ب. الناظر يف نصوص الشرع، وتاريخ املسلمني جيد أن روح التسامح واضحة جليَّة.

غررراء، ج. ورد يف البحث نبذة  عن التسامح الذي هو قريب من التعايش، وعن بعض مظاهره يف الشريعة اإلسالمية ال

وعن بعض تطبيقاته يف تاريخ أمة اإلسالم، وذلك من خالل بيان مفهوم التسامح، وأهمية البحث يف تسامح اإلسالم، 

مررة لل شررهادة وأنه وليد إصالح التفكري ومكارم األخالق، وأن اإلسالم وضع القواعد العا كررٌر ل يرره ذ مررا ورد ف سررامح، ك ت

 التاريخ على تسامح املسلمني.
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 _ موقف اإلسالم من اإلكراه3

 ورد يف البحث بياٌن ملا يلي:

 أ. مفهوم اإلكراه.

 ب. موقف اإلسالم من املخالفني.

 ج. انتفاء اإلكراه على دخول اإلسالم.

 د. شهادة غري املسلمني على تسامح املسلمني.

 من العنف_ موقف اإلسالم 4

 أ_ العنف: هو الشدة والِغلظ، واجلفاء يف املواضع اليت حتتاج إىل الرفق.

ويقصد بالعنف يف االصطالح العاملي ا ن ما يكون من استعمال الشدة يف التعبري، واخلطاب، وما إىل ذلك مما يدخل 

 يف معنى العنف، وينايف الرفق.

 من العنف، وذكِر مناذج من رفق النيب" باملخالفني. وقد ورد يف البحث حديٌث حول بيان موقف اإلسالم

 ب_ موقف اإلسالم من العنف: لقد جاء اإلسالم بنبذ العنف، والتحذير منه، وبيان سوء عاقبته.

 كما جاء باحلث على لزوم الرفق، واألخذ به، والرتغيب فيه.

 بلزوم الرفق، أو نهيًا عن العنف، أو بيانًا والنصوص من الكتاب والسنة حافلة بذلك إما تصرحيًا، أو إشارة، أو أمرًا

صررالح، أو يف  غرريري واإل لرردعوة إىل الت لرردعوة إىل اهلل، أو ا سررواء با شررؤون  شررتى ال يف فضل الرفق وذم العنف، وذلك يف 

 األمور اخلاصة، أو العامة.

 ج. ورد يف البحث مناذج من النصوص الشرعية ا مرة بالرفق ونبذ العنف.

 سالم_ اجلهاد يف اإل5

ضررم  شررعثهم، وي لررم  صررلحهم، وي سررلمني، وي قرروي امل مررر ي أ. حقيقة اجلهاد يف اإلسالم: هو اجلد واالجتهاد يف كل أ

 متفرقهم، ويدفع عنهم عدوان األعداء أو خيففه بكل طريقة ووسيلة.

شررؤونه يررع  هررم، ومج م ب. اجلهاد نوعان: جهاد يقصد به صالح املسلمني وإصالحهم يف عقائدهم وأخالقهم وآداب

 الدينية والدنيوية، ويف تربيتهم العلمية والعملية.

سررالم  لررى اإل ترردين ع فررع املع برره د وهذا النوع من أصل اجلهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد 

 واملسلمني من الكفار وامللحدين ومجيع أعداء الدين، ومقاومتهم.

 جهاد بالسالح املناسب يف وقت وزمان.وهذان نوعان: جهاد باحلجة والربهان واللسان، و
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سرررية  جرراء يف ال مررا  عررض  ج. ورد يف البحث حديث عن مقاصد اجلهاد يف اإلسالم، ومعنى كونه يف سبيل اهلل، وعن ب

مررن  لررة  عررن أمث النبوية يف شأنه، وعن آداب احلرب يف اإلسالم، وعن رد بعض ما يثار حول جهاد املسلمني من ظلم، و

 هاد، وبيان أن من أخطأ سبيل اجملاهدين من املسلمني فإن التبعة تعود عليه ال على اإلسالم.أخالق املسلمني يف اجل

 _ موقف اإلسالم من اإلرهاب6

 أ. اإلرهاب يف اللغة هو اإلخافة.

 واإلرهاب يف االصطالح العاملني لفظ يكتنفه الغموض؛ حيث إن ُكاًل يفسره على ما يشاء.

هلرر صررطلحات كما أنه من األلفاظ اليت صار  مررن امل صررطلح  كرراد م فررال ي ضررر؛  صررر احلا سررريورة يف الع شررهرة و ا دويٌّ و

 السياسية ينافسه، أو يقرتب منه يف احلضور اإلعالمي العاملي.

 ب. ورد يف البحث عدد من التعريفات لإلرهاب.

 ج. ورد يف البحث بياٌن ملوقف اإلسالم من اإلرهاب، ويتلخص فيما يلي:

 مية، والدفاع عنها ال يعد إرهابًا._ أن محاية احلوزة اإلسال

 _ أن اإلسالم ينهى أشد النهي عن اإلرهاب الذي يعين اإلفساد.
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 الرابع عشر: الدالئل على حقيقة اإلسالم

 متهيد

ثرره؛ إذ  صرروله، ومباح حررث، وف هررذا الب هذا الباب _ وهو الدالئل على حقيقة اإلسالم _ يكاد يدخل يف مجيع أبواب 

كرران  هي مجيعًا دالئل على شررريع، أو أر حقيقة اإلسالم؛ فما احلديث عن مفهوم اإلسالم، وال احلديث عن مصادر الت

عررن  حلررديث  يرره، وال ا سررالم ونب يررن اإل اإلسالم، واإلميان وعلم الغيب، وال عن النيب" وال شهادات املنصفني عن د

حلررد مررن نظام اإلسالم السياسي، واالقتصادي، والقضائي، واالجتماعي، واألسري، وال ا سررالم  قررف اإل عررن مو يث 

ترره،  سررالم وعظم قررة اإل لررى حقي ضررحة ع العقل، والعمل، والسالم، والصحة العامة، والنظافة، ,غريها _ إال دالئل وا

قررة  وكونه صادرًا من لدن حكيم عليم؛ إذ إن كل باب من أبواب هذا البحث، وما يندرج حتته يدل داللة قاطعة على حقي

 اإلسالم، وصدق الرسول".

 ث يف هذا الباب إكمال ملا هو مبثوث يف غضون هذا البحث من اإلشارات الكثرية على حقيقة هذا الدين.واحلدي

 وقد تناول هذا الباب بيانًا إلعجاز القرآن والسنة النبوية، وورود اإلسالم يف الكتب السابقة.

 _ اإلعجاز يف القرآن الكريم1

جررة اهلل أ. كل رسول له معجزة تكون دلياًل من أدلة نبوته  قررع ح لررك ال ت ورسالته، وأنه مرسل من ِقَبل ربه؛ إذ بدون ذ

نررة  برروأ املكا نرره، وت قررد ذه على اخللق باإلميان برسله؛ فمهما مست أخالق الرسول، وعلت همته، وجادت قرحيته، وتو

بررأن العليا يف قومه _ فإن كل هذا ال يكفي دلياًل على أنه مرسل من قبل اهلل؛ فال ميكن للعقل أن يصدق وي عرررتف  ذعن وي

 هذا رسول إال مبا يظهره اهلل على يديه من معجزات، فيخرق له السنن الكونية: أسبابها ومسبباتها.

هررا إال  يررد عن لرريت ال حي غررة ا ب. القرآن الكريم هو املعجزة الكربى اليت حتدَّى اهلل بها الناس قاطبة؛ فكان حجة اهلل البال

 مكابر معاند.

بال ريب، وبعض الباحثني يرى أن إعجاز القرآن عام، فريى من وجوه اإلعجاز: اإلعجاُز ج. القرآن الكريم ُمْعجز 

لرريت  جرراز ا جرروه اإلع شررهر و هرري أ البياني، واإلعجاز العلمي التجرييب، واإلعجاز التشريعي، واإلعجاز الغييب؛ فهذه 

 يذكرها الباحثون يف شأن اإلعجاز القرآني.

قرررآن، د. أعظم وجوه اإلعجاز القرآني وأجّله غررة ال هررو بال عرررب، أال و سررائر ال قرررآن  برره ال ا هو الوجه الذي حتدى 

 وحسن بيانه؛ فالتحدي األكرب إمنا هو بلفظ القرآن، ونظمه.

مررن  كررريم  قرررآن ال جرراء يف ال مررا  نرري  جرراز القرآ مررن اإلع هـ. اإلعجاز العلمي التجرييب يف القرآن: ويقصد بهذا النوع 

 لكون ونظامه، وألوان العناية الربانية باملخلوقات.ا يات اليت حتدثت عن سنن اهلل يف ا

هررذا  لرريت وردت يف  و. وجه داللة اإلعجاز العلمي التجرييب على مصدرية القرآن الكريم أن تلك اإلشارات الكثرية ا

 الشأن قد بلغت مبلغًا ال تستطيع أجيال من العلماء اإلحاطة بها مهما أوتوا من وسائل وإمكانات وجهود وطاقات.
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عرردم ز مررن ال كررون  برردع ال لررذي أ يرره؛ فا مررا ف كررون و لررد لل . اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكريم حديث عن النظام اخلا

عررزز  لرروق امل هلررذا املخ تررار  بررين آدم اخ هررا  قررات وأكرم وأوجد فيه من املخلوقات ما ال ُيحصى، وجعل أشرف هذه املخلو

جررة دستورًا يف احلياة ُيَنظ م سلوكه يف الدنيا وعالقته بنفس لررى نتي يررة ع يررة وأخرو ه وخبالقه _ سبحان اهلل _ ورتب نتائج دنيو

قررة،  سررانيته احل شررعر بإن لرردنيا، في سريه َوْفق هذا الدستور اإلهلي الكريم؛ حيث حيصل اإلنسان على الطمأنينة والعزة يف ا

 ويدرر احلكمة اإلهلية من خلقه وإجياده وتفضيله على سائر املخلوقات.

بررده ح. اإلعجاز التشريعي  لررب ع لررى ق لرره ع كررالم اهلل أنز هررو  يرره  شررتمل عل لررذي ا قرررآن ا يف القرآن آية بينة على أن ال

بررل اهلل  سررك حب يررة والتم ميرران واهلدا نررور اإل ورسوله حممد" ليخرج الناس من ظلمات االحنراف والضالل والشقاء إىل 

 املتني.

 املستقبل. ط. اإلعجاز الغييب يف القرآن يقصد به غيب املاضي، وغيب احلاضر، وغيب

 _ اإلعجاز يف السنة النبوية2

أ. ما يقال يف إعجاز القرآن من جهة علومه، وكشفه احلجب عن الغيوب املاضية واملستقبلية، وعن ما فيه من علوم، 

عررز  نررد اهلل _  مررن ع سررنة  ترراب وال مررًا؛ ألن الك وحكم، وأحكام، ونظم، وتشريعات، وحنو ذلك _ يقال يف شأن السنة متا

 ل" ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحٌي يوحى.وجل _فالرسو

مررن  نررب  عررن جوا حلررديث  ضررًا _ ا قرررر _ أي مررا ت يررة، ك سررنة النبو عررن ال وقد تقرر ذلك يف مباحث ماضية عند احلديث 

فررة يف  صررحة والنظا عررن ال كررالم  نررد ال لررك ع غررييب، وذ جرراز ال جرررييب، واإلع اإلعجاز التشريعي، واإلعجاز العلمي الت

 اإلسالم.

لرروق  ب. لقد َسَمْت هررا ملخ لرريس وراء لرريت  ألفاُظ النيب" إىل الذروة، وأحرز من خصليت الفصاحة والبالغة الغاية ا

 غاية، فال يستطيع بشر أن جياريه يف ذلك.

 ولكن تلك البالغة مل تصل إىل حد اإلعجاز الذي هو خاص بالقرآن اجمليد.

 د بياٌن لكل  منهما.ج. تنقسم معجزات النيب" إىل معجزات حسية، ومعجزات عقلية، وقد ور

 د. ورد يف البحث بيان لطرق ثبوت معجزات النيب" تلك الطرق اليت تفيد العلم القطعي اليقيين.

حلررق  يررد ا هررا مر ظررر في صرررات إذا ن هـ. لقد أجرى اهلل _ عز وجل _ على يد نبينا حممد" معجزاٍت باهراٍت، وآيات مب

 دلته على أنها شهادة صادقة من اهلل لرسوله".

 عدَّها بعض العلماء فزادت على ألف معجزة، وقد ُأل فت فيها مؤلفات، وتناوهلا العلماء بالشرح والبيان.وقد 

 وقد ورد يف البحث ذكر جلملة من معجزات النيب".

 _ اإلسالم يف الكتب السابقة3

 السابقة.أ. متهيد يف كون اإلسالم دين مجيع األنبياء، ويف شهادة القرآن على ذكر اإلسالم يف الكتب 
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سررالم،  ب. لعل من أعظم الدالئل على حقيقة اإلسالم، وصحة ما جاء به هدايَة كثري  من علماء أهل الكتاب إىل اإل

نرريب  يررد، و وتسجيلهم شهاداتهم بأنه الدين اخلامت احلق، وتنزيلهم ما ورد يف كتبهم السابقة من البشارات بظهور دين جد

 نبيه، وأمته.جديد، وأمة مصطفاة على دين اإلسالم، و

 ج. ورد يف البحث ذكر هلداية علماء أهل الكتاب إىل اإلسالم، وذكر مناذج من أمساء أولئك.

 د. لقد بشَّرت الكتب السابقة بدين اإلسالم، وظهور نبيه يف مواضع كثرية، والشواهد على ذلك ال تكاد حتصى.

 البينات على نبوة حممد" ونبوة من قبله.وهذه الشهادات املوجودة يف الكتب املتقدمة ُتَعدُّ من ا يات 

 وقد ورد يف البحث ذكٌر لعدد من البشارات الواردة يف الكتب السابقة يف ذلك الشأن.

مبررا ال  صرْرِفها  شرررفة، َوَو بررة امل هـ. لقد صرحت الكتب السابقة املوجودة بأيدي أهل الكتاب باسم مكة املكرمة، والكع

 كونه بعث من مكة، ودعا إىل تعظيم الكعبة.يدع للشك جمااًل بصدق نبوة حممد" وب

ضررها  حلررريف، وبع بررالنص ا صررفات  هررذه ال ثررر  و. ورد يف البحث ذكر لبعض صفات بيت اهلل الكعبة، وبلده احلرام وأك

 باملعنى.

 ز. ورد يف البحث ذكٌر لبعض البشارات الواردة يف الكتب السماوية السابقة بشأن مكة والكعبة.

لرريت ح. لقد جاء وصف أمة اإل صررطفاة ا مررة امل هررا األ شررك يف أن سالم أمة حممد" يف الكتب السابقة مبا ال يدع جمااًل لل

 وردت أوصافها يف بشارات األنبياء السابقني _ عليهم السالم _.

 وقد ورد يف هذا البحث ذكٌر لعدد من البشارات يف ذلك الشأن من الكتب السماوية السابقة.

 هو اإلسالم(.هذا هو ملخص ما جاء يف حبث )هذا 

لررى  سررلم ع فأسأل اهلل _ جلَّت قدرته _ أن ينفع به، وأن جيعلها خالصًا لوجهه، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل و

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 


