دين احلق
لفضيلة الشيخ

عبد الرمحن بن محاد العمر

املقدمة واإلهداء

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على مجيع رسل هللا ،وبعد:
ذكرا أو أنثى-
فهذه دعوة إىل النجاة ،أتق ّدم هبا لكل عاقل يف الوجودً -
ضل عن سبيله ،وأن يثيبين وكل
راجيًا من هللا العلي القدير ،أن يسعد هبا من ّ
من يساهم يف نشرها أجزل الثواب ،فأقول وهللا املستعان:
اعلم-أيها اإلنسان العاقل-أنه ال جناة وال سعادة لك يف هذه احلياة ،ويف
احلياة اآلخرة بعد املمات إال إذا عرفت ربك الذي خلقك ،وآمنت به وعبدته
وحده ،وعرفت نبيك الذي بعثه ربك إليك ،وإىل مجيع الناس ،فآمنت به
واتبعته ،وعرفت دين احلق الذي أمرك به ربك ،وآمنت به ،وعملت به.
وهذا الكتاب الذي بني يديك (دين احلق) فيه البيان هلذه األمور
العظيمة ،اليت جيب عليك معرفتها والعمل هبا ،وقد ذكرت يف احلاشية ما حتتاج
معتمدا يف ذلك كله على كالم
إليه بعض الكلمات واملسائل من زايدة إيضاح،
ً
هللا تعاىل وأحاديث رسوله -صلى هللا عليه وسلم -؛ ألهنما املرجع الوحيد لدين
احلق الذي ال يقبل هللا من أحد دينًا سواه.
كثريا من الناس ،بل وذكرت مجلة
أضل ً
وقد تركت التقليد األعمى الذي ّ
من الطوائف الضالّة اليت ت ّدعي أهنا على احلق ،وهي بعيدة عنه ،لكي حيذرها
اجلاهلون حباهلا من املنتمني إليها ،وغريهم .وهللا حسيب ونعم الوكيل.
قاله وكتبه :الفقري إىل عفو هللا تعاىل
عبدالرمحن بن محاد آل عمر
أستاذ يف العلوم الدينية
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الفصل األول
معرفة اهلل( )1اخلالق العظيم

اعلم أيها-اإلنسان العاقل-أن ربك الذي خلقك من العدم ورابك ابلنعم
هو هللا رب العاملني .والعقالء املؤمنون ابهلل تعاىل( )2مل يروه أبعينهم ،ولكنهم رأوا
الرباهني الدالة على وجوده ،وعلى أنه اخلالق املدبر جلميع الكائنات فعرفوه هبا،
ومن هذه الرباهني:
• الربهان األول:

الكون واإلنسان واحلياة :فهي أشياء حادثة هلا بداية وهناية ،وحمتاجة إىل
غريها ،واحلادث واحملتاج إىل غريه البد أنه خملوق ،واملخلوق البد له من خالق،
وهذا اخلالق العظيم هو هللا ،وهللا هو الذي أخرب عن نفسه املقدسة ،أبنه اخلالق
املدبر جلميع الكائنات ،وهذا اإلخبار جاء من هللا تعاىل يف كتبه اليت أنزهلا على
رسله.
وقد بلّغ رسل هللا كالمه للناس ،ودعوهم إىل اإلميان به ،وعبادته وحده؛
َ ََ
َ ُ ُ ُ
َ َ
ات
قال هللا تعاىل يف كتابه القرآن العظيم﴿ :إِن ربكم اّلل اَّلِي خلق السماو ِ
أَ َ َ َأ ُُُ َ ً
ُأ
ََ أَ
َ ُ أ َ
أَ َ
ار يطلبه حثِيثا
َواأل أرض ِف ِست ِة أيام ثم است َوى َع الع أر ِش يغ ِش الليل انله

( )1اهلل :اسم خاص بإهل الكون وانلاس ،ولك يشء ،وهذا االسم علم عليه سىم به نفسه املقدسة
ومعناه" :اإلهل احلق".

( )2تعاىل :لكمة تعظيم وثناء ىلع اهلل ،ووصف هل بالعلو واتلزنه.
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ُ َ ُ َ
َ أ َ َ َ ُ أ َ أ ُ َ أ َ أ ُ َ َ َ َ ُ ُّ
أ َ أَ َ
ارك اّلل َرب
َوالشمس َوالقم َر َوانلُّجوم مسخ َرات بِأم ِره ِ أل ل اخللق واألمر تب
الأ َعالَم َ
ي﴾ [األعراف.]54:
ِ

• املعن اإلمجايل لآلية الكرمية:
مجيعا أنه رهبم ،الذي خلقهم ،وخلق السماوات
خيرب هللا تعاىل الناس ً
واألرض يف ستة أايم( ،)1وخيرب أنه مستو( )2على عرشه.
والعرش فوق السماوات ،وهو أعلى املخلوقات وأوسعها .وهللا فوق هذا
العرش ،وهو مع مجيع املخلوقات بعلمه ومسعه ورؤيته ،ال خيفى عليه شيء من
أمرهم ،وخيرب هللاَ -جل شأنه-أنه جعل الليل يُغ ِّطّي النهار بظالمه ،ويتبعه
مجيعا ُمذلّلة تسري يف
ً
مسرعا ،وخيرب أنه خلق الشمس والقمر والنجوم ،وجعلها ً
أفالكها أبمره ،وخيرب أن له وحده اخللق واألمر ،وأنه العظيم الكامل يف ذاته
وصفاته ،الذي يُعطي اخلري الكثري الدائم ،وأنه رب العاملني ،الذي خلقهم،
ورابهم ابلنعم.
( )1هذا اتلدرج يف اخللق حلكمة أرادها اهلل سبحانه وإال فهو قادر ىلع خلق اخللق لكهم يف أرسع من
ملح ابلرص؛ ألنه أخرب أنه إذا أراد ً
شيئا قال هل :كن فيكون.
َ
( )2استوى ىلع اليشء يف لغة العرب  -اليت يه لغة القرآن -معناهَ :عَل عليه وارتفع ،واستواء اهلل ىلع
عرشه هو عل ّوه عليه ًّ
علوا يليق جبَلهل ال يعلم كيفيته إال هو .وليس معىن :استوى :استوىل ىلع
ّ
امللك كما يزعمه الضَلل اذلين ينكرون حقيقة صفات اهلل اليت وصف بها نفسه ،ووصفه بها

رسله ،زاعمني أنهم إذا أثبتوا صفات اهلل ىلع حقيقتها شبهوا اهلل خبلقه ،وهذا زعم فاسد؛ ألن
التشبيه هو أن يُقال فيها :يه شبه كذا أو مثل كذا من صفات املخلوق ،أما إثباتها ىلع الوجه
الَلئق باهلل بدون تشبيه وال تمثيل وال تكييف وال تعطيل وال تأويل فهو طريقة الرسل اليت سار

عليها السلف الصالح ،ويه احلق اذلي جيب ىلع املؤمن أن يتمسك به وإن تركه أكرث انلاس.
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أ ُ
أَ َ َ َأ ُ ُ
وقال هللا تعاىلَ ﴿ :وم أِن آيَاتِه الل أي ُل َوانل َه ُ
ار َوالشمس َوالقم ُر ل تسجدوا
ِ
ُ ُ
َ ََ ُ
أ
َأُُ َ
َ أَ َ
أ ُ ُ
ل ِلشم ِس َول ل ِلقم ِر َواسجدوا ِّللِ اَّلِي خلقهن إِن كنت أم إِياهُ تعبدون﴾

[فصلت.]37:

• املعن اإلمجايل لآلية الكرمية:
خيرب هللا تعاىل أن من آايته الدالة عليه :الليل والنهار والشمس والقمر،
وينهى عن السجود للشمس والقمر؛ ألهنما خملوقان كغريمها من املخلوقات،
واملخلوق ال يصح أن يُعبد ،والسجود :نوع من العبادة ،وأيمر هللا تعاىل الناس
يف هذه اآلية-كما أيمرهم يف غريها-أن يسجدوا له وحده؛ ألنه هو اخلالق
املدبر املستحق للعبادة.
• الربهان اثلاين:

أنه خلق الذكر واألنثى :فوجود اإلانث والذكور دليل على هللا.
• الربهان اثلالث:

اختالف األلسن واأللوان :فال يوجد اثنان صوهتما واحد ،أو لوهنما واحد،
بل البد من فرق بينهما.
• الربهان الرابع:

اختالف احلظوظ :فهذا غين ،وهذا فقري ،وهذا رئيس ،وهذا مرؤوس ،يف
حني أ ّن كالا منهم صاحب عقل ،وفكر وعلم ،وحرص على ما مل يتحصل عليه
من الغن والشرف والزوجة احلسناء ،ولكن ال يقدر أحد أن ينال سوى الذي
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قدره هللا له؛ وذلك حلكمة عظيمة ،أرادها هللا سبحانه( )1وهي :اختبار الناس
مجيعا.
بعضهم ببعض ،وخدمة بعضهم البعض اآلخر ،حت ال تضيع مصاحلهم ً
والذي مل يق ّدر هللا له حظاا يف الدنيا ،أخرب هللا تعاىل أنه يدخر له حظه
زايدة يف نعيمه يف اجلنة إذا مات على اإلميان ابهلل ،مع أن هللا منح الفقري مزااي
وصحياا يف الغالب ال توجد عند كثري من األغنياء ،وهذا من
يتمتع هبا نفسياا ّ
حكمة هللا وعدله.
• الربهان اخلامس:

النوم ،والرؤاي الصادقة اليت يُطْلع هللا سبحانه فيها النائم على شيء من
إنذارا.
الغيب بشارًة أو ً
• الربهان السادس:

الروح :اليت ال يعرف حقيقتها إال هللا وحده.

• الربهان السابع:

اإلنسان :وما يف جسمه من احلواس ،واجلهاز العصيب ،واملخ ،واجلهاز
اهلضمي ،وغري ذلك.
• الربهان اثلامن:

يُ ِّّنزل هللا املطر على األرض امليتة فتنبت النبات واألشجار املختلفة يف
أشكاهلا وألواهنا ،ومنافعها وطعمها ،وهذا قليل من مئات الرباهني اليت ذكرها
هللا تعاىل يف القرآن ،واليت أخرب أهنا أدلة قائمة تدل على وجوده سبحانه وعلى
أنه اخلالق املدبر جلميع الكائنات.
( )1سبحانه :أي تقدس اهلل وتزنه عن انلقص والعيب.
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• الربهان اتلاسع:

الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها ،تؤمن بوجود هللا خالقها ومدبرها ،ومن
مثال -يعيش يف هذه
أنكر ذلك فإمنا يُغالط نفسه ويُشقيها ،فالشيوعي(ً -)1
تعسا ،مصريه بعد املوت إىل النار ،جزاء تكذيبه بربه الذي خلقه من
احلياة ً
العدم ،ورّابه ابلنعم إال إن اتب إىل هللا وآمن به وبدينه ورسوله.
• الربهان العارش:

الربكة وهي التكاثر يف بعض املخلوقات كالغنم ،وعكس الربكة الفشل كما
يف الكالب والقطط.
ومن صفات هللا تعاىل أنه:

***

األول بال بداية ،وحي دائم ،ال ميوت وال ينتهي ،وغين قائم بذاته ،ال
ُأ ُ
ُ َ َ
حيتاج إىل غريه ،وواحد ال شريك له؛ قال هللا تعاىل﴿ :قل ه َو اّلل أحد ()1
َ َ ُ
ُ ًُُ َ َ
ُ
ل َول َ أم يُ َ أ
اّلل الص َم ُد ( )2ل َ أم يَ أ
ول (َ )3ول أم يكن ل كفوا أحد (﴾)4
ِ

[اإلخالص.]4-1:

• معن اآلايت:
َّار خََّّام املرسََّّلني عََّّن صََّّفة هللا؛ أنََّّزل هللا عليََّّه هََّّذه السََّّورة،
مل َّا سََّّأل الكفَّ ُ
وأمره فيها أن يقول هلم:
ُْ
الـمـل ِحد.
( )1ومثله:
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هللا واحد ال شريك له ،هللا هو احلي الدائم املدبر ،له وحده السيادة املطلقة
على الكون والناس وكل شيء ،وإليه وحده جيب أن يرجع الناس يف قضاء
حاجاهتم.
مل يلد ومل يولد ،وال يصح أن يكون له ابن أو بنت أو أب أو أم ،بل نفى
عن نفسه ذلك كله أشد النفي ،يف هذه السورة ويف غريها؛ ألن التسلسل
رد هللا على النصارى قوهلم :املسيح ابن هللا،
والوالدة من صفات املخلوق ،وقد ّ
وعلى اليهود قوهلمُ :عَزيَّْر ابن هللا ،وعلى غريهم قوهلم :املالئكة بنات هللا ،وشنع
عليهم هذا القول الباطل.
وأخ ََّّرب أن ََّّه خل ََّّق املس ََّّيح عيس ََّّى -علي ََّّه الس ََّّالم -م ََّّن أم ب ََّّال أب بقدرت ََّّه،
مثلما خلق آدم أاب البشر من تراب ،ومثلما خلق حواء أم البشَّر مَّن ِّضَّ ْل ِّع آدم،
فرآها إىل جنبه ،مث خلق ذرية آدم من ماء الرجل واملرأة ،فقد خلق كَّل شَّيء يف
البدايََّّة مََّّن العََّّدم؛ وجعََّّل بعََّّد ذلََّّك ملخلوقاتََّّه سََّّنةً ونظا ًمَّا ال يسََّّتطيع أحََّّد أن
غريه كما يشاء.
يغريمها سواه ،وإذا أراد هللا سبحانه أن يغري من هذا النظام شيئًا ّ
كمَّا أوجََّّد عيسَّى -عليََّّه السََّّالم -مَّن أم بََّّال أب وكمََّّا جعلَّه يََّّتكلم وهََّّو
يف املهد ،وكمَّا جعَّل عصَّا موسَّى -عليَّه السَّالم -حيَّة تسَّعى ،وملَّا ضَّرب هبَّا
البحََّّر انشََّّق فصََّّار سََّّوقًا عََّّرب منََّّه هََّّو وقومََّّه ،وكمََّّا شََّّق القمََّّر خلََّّام املرسََّّلني
حممََّّد -صََّّلى هللا عليََّّه وسََّّلم ، -وجعََّّل الشََّّجر يُ َس َّلِّّ ُم عليََّّه إذا مَّ َّّر بََّّه ،وجعََّّل
احليوان يشهد له ابلرسالة بصوت يسمعه الناس ،فيقول :أشهد أنَّك رسَّول هللا،
وأُسََّّري بََّّه علََّّى الَّرباق مََّّن املسََّّجد احلَّرام إىل املسََّّجد األقصََّّى ،مث ُعَّرج بََّّه إىل
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الس ََّّماء ومع ََّّه املل ََّّك جربائي ََّّل ح ََّّت وص ََّّل ف ََّّوق الس ََّّماء ،فكلم ََّّه هللا -س ََّّبحانه
وتعَّ ََّّاىل -وفَّ ََّّرض عليَّ ََّّه الصَّ ََّّالة ،وعَّ ََّّاد إىل املسَّ ََّّجد احلَّ َّرام يف األرض ،ورأى يف
طريق ََّّه أه ََّّل ك ََّّل مس ََّّاء ،وذل ََّّك كل ََّّه يف ليل ََّّة واح ََّّدة قب ََّّل طل ََّّوع الفج ََّّر ،وقص ََّّة
اإلسراء واملعراج مشهورة يف القرآن وأحاديث الرسول ،وكتب التاريخ.
***
ومن صفات هللا تعاىل الت وصف هبا نفسه ووصفه هبا رسله:
 -1السمع والبصر ،والعلم والقدرة ،واإلرادة ،يسمع ويرى كل شيء ،ال
حيجب مسعه ورؤيته حجاب.
ويعلم ما يف األرحام ،وما ُُتفيه الصدور ،وما كان وما سيكون ،وهو القدير
الذي إذا أراد شيئًا قال له :كن فيكون.

 -2الكالم مبا يشاء مت شاء :وقد كلّم موسى -صلى هللا عليه وسلم، -
وكلّم خام الرسل حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -والقرآن كالم هللا حروفه
ومعانيه أنزله على رسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -فهو صفة من صفاته،
وليس خملوقًا كما يقول املعتزلة الضالون(.)1

َّ َ
( )1املعزتلة فرقة ضالة َّ
وأولت معانيها خبَلف مراد اهلل تعاىل ورسوهل -صىل
حرفت أسماء اهلل احلسىن،
اهلل عليه وسلم. -
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 -3الوجه واليدان ،واالستواء والنزول( ،)1والرضا والغضب .فهو يرضى عن
عباده املؤمنني ،ويغضب على الكافرين ،وعلى مرتكيب موجبات غضبه .ورضاه
وغضبه كباقي صفاته ،ال تشبه صفات املخلوق وال ُُتول وال تُكيف.

عياان أببصارهم يف
وثبت يف القرآن والسنة أن املؤمنني يرون هللا تعاىل ً
فصلَة يف القرآن العظيم،
عرصات القيامة ويف اجلنة ،وصفات هللا تعاىل ُم ّ
وأحاديث الرسول الكرمي حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -فلرتاجع.
***
الشيء الذي من أجله خلق هللا بين اإلنسان واجلن
إذا عرفت – أيها العاقل – أن هللا هو ربك الذي خلقك؛ فاعلم أن هللا مل
َ َ َ َأ ُ أ
اْلن
خيلقك عبثًا ،وإمنا خلقك لعبادته؛ والدليل قوله تعاىل﴿ :وما خلقت ِ

َ أ َ
َ ُ ُ أ ُ ِّ ِّ أ َ َ ُ ُ َ ُ أ ُ
َأُُ
ون
ون ( )56ما أ ِريد مِنهم من رزق وما أ ِريد أن يط ِعم ِ
اإلنس إِل ِِلعبد ِ
و ِ
أ
أ
ُ
ُ
َ ُ
اق ذو ال ُقوة ِ ال َمت ُ
ي ([ ﴾)58الذارايت.]58-56:
( )57إِن اّلل ه َو الرز
ِ

• املعن اإلمجايل لآلايت:
خيرب هللا تعاىل يف اآلية األوىل :أنه خلق اجلن( ،)2وبَِّين اإلنسان من أجل أن
يعبدوه وحده .وخيرب يف اآليتني الثانية والثالثة :أنه غين عن عباده ،فال يُريد
َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َأَ
ُّ أ َ
َ
ارك َوتعاَل ُك أِللة إَِل السماءِ
ِي يبَق
النيا ح
( )1حلديث انليب -صىل اهلل عليه وسلم« : -يزنل ربنا تب
ُُ ُ أ
ُ ََُ ُ َ أ َأ ُ
ََ أ َ َ َُ َ أ َأ َُ َُ أ َ ُ َ
وم أن ي َ أس َت أغف ُِرِن فَأَ أغفِرَ
جيب ل ،ومن يسأل ِِن فأعطِيه،
وِن فأست ِ
ِ
ثلث اللي ِل اآلخِر ،فيقول :من يدع ِ
َ
لُ»[ .أخرجه ابلخاري ( ،)7494ومسلم ( ،)758والرتمذي (.])3498
( )2اجلن :خلق عقَلء خلقهم اهلل لعبادته مثل بين آدم ،ويسكنون مع بين اإلنسان يف األرض ،ولكن
بين اإلنسان اليرونهم.
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القوي ،الذي ال رزق للناس وغريهم إال
منهم رزقًا ،وال ً
إطعاما؛ ألنه هو الرزاق ّ
من عنده ،فهو الذي ينزل املطر ،وخيرج األرزاق من األرض.
وأما املخلوقات األخرى اليت يف األرض ،فقد أخرب هللا تعاىل أنه خلقها
من أجل اإلنسان؛ ليستعني هبا على طاعته ،ويتصرف حنوها على شريعة هللا.
وكل خملوق وكل حركة وسكون يف الكون فإن هللا أوجده حلكمة بينها يف
القرآن ،ويعرفها العلماء بشريعة هللا كل على قدر علمه.
وحت اختالف األعمار واألرزاق واألحداث واملصائب كل ذلك جيري
إبذن هللا؛ ليخترب عباده العقالء .فمن رضي بقدر هللا واستسلم له واجتهد يف
العمل الذي يرضيه فله الرضا من هللا ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة بعد املوت،
يرض بتقدير هللا ،ومل يُسلّم له ومل يطعه ،فله من هللا السخط وله الشقاء
ومن مل َ
يف الدنيا واآلخرة.
نسأل هللا رضاه ،ونعوذ به من سخطه.
***
البعث بعد املوت ،واحلساب واجلزاء على األعمال ،واجلنة والنار
إذا عرفت-أيها العاقل-أن هللا خلقك لعبادته؛ فاعلم أن هللا أخرب يف مجيع
كتبه اليت أنزهلا على رسله ،أبنه سوف يبعثك حياا بعد املوت ،وسيُجازيك على
عملك يف دار اجلزاء بعد املوت؛ وذلك ألن اإلنسان ينتقل ابملوت من دار
العمل والفناء-وهي هذه احلياة-إىل دار اجلزاء واخللود ،وهي ما بعد املوت،
فإذا متت املدة اليت ق ّدر هللا لإلنسان أن يعيشها أمر هللا ملك املوت فقبض
12

روحه من جسده ،فيموت بعدما يذوق مرارة املوت قبل خروج روحه من
جسده.
أما الروح ،فإن هللا جيعلها يف دار النعيم-اجلنة-إن كانت مؤمنة ابهلل ُمطيعة
له .وأما إن كانت كافرة ابهلل ،مكذبة ابلبعث واجلزاء بعد املوت ،جعلها هللا يف
دار العذاب-النار-حت أييت موعد هناية الدنيا فتقوم الساعة ،وميوت كل من
بقي من اخللق ،فال يبقى إال هللا وحده ،مث يبعث هللا اخللق كلهم-حت
احليوان-ويعيد كل روح إىل جسدها بعدما يعيد اجلسد كامالً كما خلقه أول
مرة؛ وذلك ليُحاسب الناس وجيازيهم على أعماهلم ،الذكر واألنثى ،والرئيس
أحدا ،ويُقتص للمظلوم من ظامله ،حت
املرؤوس ،والغين والفقري ،فال يظلم ً
احليواانت يُقتص هلا ممن يظلمها ،ويُقتص لبعضها من بعض .مث يقول هلا كون
انرا.
تر ًااب؛ ألهنا ال تدخل جنة وال ً

وجيازي بين اإلنسان واجلن ُكالا بعمله ،فيُدخل املؤمنني به الذين أطاعوه
واتبعوا رسله اجلنة؛ ولو كانوا أفقر الناس ،ويدخل الكافرين املكذبني النار ولو
َ أَ َ ُ أ َ
اّلل
ِند
كانوا أغن الناس وأشرفهم يف الدنيا؛ قال هللا تعاىل﴿ :إِن أكرمكم ع
ِ
َ
َ َ
َأَ ُ
أ
أتقاكم إِن اّلل علِيم خبِي﴾ [احلجرات.]13:
واجلن ة ةةة :ه َّ ََّّي دار النع َّ ََّّيم ،فيه َّ ََّّا م َّ ََّّن أص َّ ََّّناف النع َّ ََّّيم م َّ ََّّا ال يق َّ ََّّدر أح َّ ََّّد
علَّ ََّّى وصَّ ََّّفه ،فيهَّ ََّّا مائَّ ََّّة درجَّ ََّّة ،لكَّ ََّّل درجَّ ََّّة سَّ ََّّكان ،علَّ ََّّى قَّ ََّّدر قَّ ََّّوة إميَّ ََّّاهنم
ابهلل وطَّ ََّّاعتهم لَّ ََّّه ،وأقَّ ََّّل درجَّ ََّّة يف اجلنَّ ََّّة يُعطَّ ََّّى أهلهَّ ََّّا مَّ ََّّن النعَّ ََّّيم مثَّ ََّّل نعَّ ََّّيم
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أنعم ملك يف الدنيا أضعافًا عدة(.)1
والنار- :أعاذان هللا منها -هي دار العذاب يف اآلخرة بعد املوت ،فيها من
أصناف العذاب والنكال ما يهول ذكره القلوب ،ويبكي العيون.
ولو كان املوت يوجد يف الدار اآلخرة ملات أهل النار مبجرد رؤيتها ،ولكن
املوت مرة واحدة ينتقل به اإلنسان من احلياة الدنيا إىل اآلخرة .وقد جاء يف
القرآن العظيم الوصف الكامل للموت ،والبعث واحلساب واجلزاء ،واجلنة والنار،
وفيما ذكران إشارة إليه.
واألدلة على البعث بعد املوت واحلساب واجلزاء كثرية جداا قال هللا تعاىل
أ َ َ َأ َ ُ أ َ َ ُ ُ ُ أ َ أ َ ُأ ُ ُ أ َ َ ً
يف القرآن العظيم﴿ :مِنها خلقناكم وفِيها ن ِعيدكم ومِنها ُن ِرجكم تارة
ُ أ
َ َ َ َ ََ َ َ ً َ َ َ َ أَ ُ َ َ َ
َ
أخرى﴾ [طه ،]55:وقال هللا تعاىل﴿ :وَضب نلا مثل ون ِس خلقه قال من
ُأ أ َ َ
ام َو ِ َ
ه َرمِيم﴾ [يس.]78:
ُي ِي ال ِعظ
َ ََُ َ
ُ أ َ ُ ُ أ َ َ َ َ ِّ َ ُ أ َ ُ ُ
َ َ
وقال تعاىل﴿ :زع َم اَّلِين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ورّب تلبعث ثم
َ أُ َ
َ
َ
َ َ ُ
تلُنبؤن ب ِ َما ع ِملت أم َوذل َِك ََع اّللِ ي ِسي﴾ [التغابن.]7:

َ ُ َ َ َأ
ُ
ِض ُ
( )1حلديث ال ْ ُمغ َ
اهلل َعنْ ُه عن َّ
ري َة ْب َن ُش ْع َب َة َر ِ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« : -أن موَس علي ِه السلم
ِ
أَ َ أ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ َ أ َ َ َ َ َ َ أ ُ أ
أَ َ َ ُ َ ُ
َ ََ َ ُ َ َأ َ َ أ
ال َلُ:
َ
سأل ربه ما أدَن أه ِل اْلن ِة مزنِلة؟ فقال :رجل ي ِِجء بعد ما دخل أهل اْلن ِة اْلنة ،فيق
أ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ أ َ َ َ أ َ َ َ
أ ُ
ُ َ َ َُ أ ََ َ ُ َ َ َ أ َ ُ َ ُ َ ُ ََ أ َ َ أ
ازلهم؟ وأخذوا أخذات ِِهم ،فيقال ل :أترَض أن
ادخ ِل اْلنة ،فيقول :رب كيف وقد نزل انلاس من ِ
أ ُ ُ
ُّ أ َ َ َ ُ ُ
أُُ
ُ ِّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ َ أُ ُأ َ
النيا؟ فيقولَ :رضِ يت َرب ،فيقول لُ :لك ذل ِك َومِثله،
ك ملِك مِن ملوكِ
يكون لك مِثل مل ِ
أُُ ََ َ
ُ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ أ َ
أَ َ
ََ َ َ أ ََ أ َأ ُ َ
َ
َومِثله .فقال ِف اخلامِسةِ :رضِ يت رب ،فيقول :هذا لك وعَشة أمث ِ
الِ ،ولك ما اشتهت نفسك
ُ ِّ َ َ
َ أ َأُ َ ََُ ُ
َ أ ُ َ َ
ِّ َ َ أ َ ُ َ أ َ ً َ َ ُ َ َ
َوَّلت عينك .فيقولَ :رضِ يت َرب .قالَ :رب فأعله أم مزنِلة؟ قال :أوَل ِك اَّلِي َن أ َردت غ أرس
َ َ َأ ُ َ َأَ ََأ ََ َ أ ََأ َأ َ أ ُ ُ ََأ َأُ أ ََ َأ ََ
ََ ََُأ َ
ب بَش»  .رواه مسلم
كرامتهم بِيدِي وختمت عليها ،فلم تر عي ،ولم تسمع أذن ،ولم َيطر َع قل ِ
(.)189
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• املعن اإلمجايل لآلايت:
يف اآلية األوىل :خيرب هللا -سبحانه وتعاىل : -أنه خلق بين
-1
اإلنسان من األرض ،وذلك حينما خلق أابهم آدم -عليه السالم -من تراب،
وخيرب أنه يُعيدهم فيها بعد املوت يف القبور؛ كرام ًة هلم ،وخيرب أنه خيرجهم منها مرة
ُ
أخرى ،فيخرجون من قبورهم أحياء ،من أوهلم إىل آخرهم ،فيحاسبهم هللا مث
ُجيازيهم.

يرد هللا على الكافر املكذب ابلبعث الذي
-2
ويف اآلية الثانيةّ :
يرد هللا عليه ،فيخرب أنه ُحيييها؛ ألنه الذي
يستغرب حياة العظام بعد فنائهاّ .
أنشأها أول مرة من العدم.
َّرد هللا علَّى الكَّافرين املكَّذبني ابلبعَّث بعَّد
-3
ويف اآلية الثالثةة :ي ّ
املوت زعمهم الفاسد ،وأيمر رسَّوله -صَّلى هللا عليَّه وسَّلم -أن يقسَّم هلَّم ابهلل
قسَّ ًَّما مؤكَّ ًَّدا ،أن هللا سََّّوف يبعََّّثهم ،وسََّّوف ينبََّّئهم مبََّّا عملَّوا ،وجيََّّازيهم عليََّّه،
وأن ذلك يسري على هللا.
وأخرب هللا يف آية أخَّرى أنَّه إذا بعَّث املكَّذبني ابلبعَّث والنَّار عَّذهبم يف انر
ُ ُ
ُ ُ
ُ َ ِّ ُ َ
َ َ َ
ار اَّلِي كنُُُتم ِبُُ ِه تكُُذبون﴾
جهََّّنم ،وقيََّّل هلََّّم﴿ :ذوقُُوا عُُذاب انلُُ ِ
[السجدة.]20:
ضبط أعمال اإلنسان وأقواله:
وقد أخرب -عَّز وجَّل -أنَّه قَّد علَّم مَّا سَّوف يقَّول كَّل إنسَّان ويعمَّل مَّن
شر سارا أو عالنية ،وأخرب أنه قد كتب ذلك يف اللوح احملفوظ عنده قبل
خري أو ّ
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أن خيلَّق السَّماوات واألرض واإلنسََّّان وغَّريه ،وأخَّرب أنََّّه مَّع هَّذا قََّّد وكَّ َل بكََّّل
إنس ََّّان ملك ََّّني واح َّ ًَّدا ع ََّّن ميين ََّّه ،يكت ََّّب احلس ََّّنات ،واآلخ ََّّر ع ََّّن مشال ََّّه يكت ََّّب
السيئات ،ال يفوهتما شيء ،وأخَّرب هللا -سَّبحانه وتعَّاىل -أن كَّل إنسَّان يُعطَّى
يوم احلساب كتابَّه الَّذي ُكتَّب فيَّه أقوالَّه وأعمالَّه ،فيقرؤهَّا ال ينكَّر منهَّا شَّيئًا،
ومن أنكر شيئًا أنطق هللا مسعه وبصره ويديه ورجليه وجلده جبميع ما عمل.
َأ ُ
ويف القرآن العظيم بيان ذلك ابلتفصيل؛ قال هللا تعاىل﴿ :ما يل ِفظ مِن
َ َ َأ ُ أ َ
َ
ََ أ
َ
حلاف ِظ َ
َ
ي
لي ِه َرقِيب عتِيد﴾ [ق ،]18:وقال تعاىل﴿ :وإِن عليكم
ق أول إِل
ِ
َأَُ َ َ َأ َُ َ
َ ً
اما ََكتِب َ
ون ([ ﴾)12االنفطار.]12-10:
ي ( )11يعلمون ما تفعل
( )10ك ِر
ِ

• شرح اآلايت:
ُخيَّرب هللا -سََّّبحانه وتعََّّاىل -أنََّّه وّكَّل بكََّّل إنسََّّان ملكََّّني ،واحَّ ًَّدا عََّّن ميينََّّه
رقي ََّّب يكت ََّّب حس ََّّناته ،واآلخ ََّّر ع ََّّن مشال ََّّه عتي ََّّد يكت ََّّب س ََّّيئاته ،وخي ََّّرب هللا يف
اآليتني األخريتني أنه َوك َل ابلناس مالئكة كر ًاما ،يكتبَّون مجيَّع أفعَّاهلم وأخَّرب أنَّه
جعل هلم القَّدرة علَّى العلَّم جبميَّع أفعَّاهلم ،وكتابتهَّا كمَّا قَّد علمهَّا وكتبهَّا لديَّه
يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلقهم.
• شهادة:

أشَّ ََّّهد أن ال إلَّ ََّّه إال هللا ،وأشَّ ََّّهد أن حممَّ َّ ًَّدا رسَّ ََّّول هللا ،وأشَّ ََّّهد أن اجلنَّ ََّّة
حَّ َّّق ،والنََّّار حَّ َّّق ،وأن السََّّاعة آتيََّّة ال ريََّّب فيهََّّا ،وأن هللا يبعََّّث مََّّن يف القبََّّور
للحساب واجلزاء ،وأن كل ما أخرب هللا به يف كتابه أو على لسان رسوله -صَّلى
هللا عليه وسلم -حق.
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وأدعوك-أيها العاقل-إىل اإلميان هبذه الشهادة ،وإعالهنا والعمل مبعناها؛
فهذا سبيل النجاة.
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الفصل الثان
معرفة الرسول -صل اهلل عليه وسلم-

إذا عرفت-أيها العاقل-أن هللا هو ربك الذي خلقك ،وأنه سوف يبعثك
ليجازيك على عملك ،فاعلم أن هللا أرسل إليك وإىل مجيع الناس رسوالً ،أمرك
بطاعته واتباعه ،وأخرب أنه ال سبيل ملعرفة العبادة الصحيحة له إال ابتباع هذا
الرسول ،وعبادة هللا بشريعته اليت أرسله هبا.
وهََّّذا الرسََّّول الكََّّرمي ،الََّّذي جيََّّب علََّّى مجيََّّع النََّّاس اإلميََّّان بََّّه واتباعََّّه هََّّو
خََّّام املرسََّّلني ،ورسََّّول هللا إىل النََّّاس مجي ًعَّا حممََّّد النََّّيب األمََّّي -صََّّلى هللا عليََّّه
وسََّّلم ، -الََّّذي بش َّر بََّّه موسََّّى وعيسََّّى-عليهمََّّا السََّّالم-يف أكثََّّر مََّّن أربعََّّني
موضَّ َّ ًَّعا يف التَّ ََّّوراة واإلجنيَّ ََّّل ،يقرؤهَّ ََّّا اليهَّ ََّّود والنصَّ ََّّارى قبَّ ََّّل أن يتالعبَّ َّوا هبَّ ََّّذين
الكتابني ِّّ
وحيرفومها(.)1

مجيعا ،هو
وهذا النيب الكرمي ،الذي ختم هللا به رسله ،وبعثه إىل الناس ً
حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب اهلامشي القرشي -صلى هللا عليه وسلم، -
أشرف وأصدق رجل يف أشرف قبيلة على وجه األرض ،تسلسلت من صلب
نيب هللا إمساعيل ابن نيب هللا إبراهيم ،وقد ُولد خام املرسلني حممد -صلى هللا
( )1انظر :البشارات بمحمد -صىل اهلل عليه وسلم ، -كما وردت يف اتلوراة واإلجنيل يف كتاب :اجلواب

الصحيح ملن بدل دين املسيح ج" "1لشيخ اإلسَلم أمحد ابن تيمية ،وانظر كتاب (هداية احليارى)
َّ
للعَلمة حممد ابن القيم ،وانظر كتاب (السرية انلبوية) البن هشام وانظر معجزات انلبوة يف تاريخ
ابن كثري وغريه.
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عليه وسلم -مبكة سنة 570م ،ويف الليلة اليت ُولد فيها ويف حلظة خروجه من
وس ِّّج َل يف كتب التاريخ،
بطن أمه أضاء الكو َن نور عظيم ،أدهش الناسُ ،
وانتكست أصنام قريش اليت يعبدوهنا عند الكعبة يف مكة ،واهتز إيوان كسرى
ملك الفرس ،وتساقط منه بضع عشرة شرفة ،وانطفأت انر الفرس اليت
يعبدوهنا ،وكانت مل تنطفئ قبل ذلك أبلفي عام.
وكل هذا إعالن من هللا تعاىل ألهل األرض مبولد خام املرسلني الذي
سوف حيطم األصنام اليت تُعبد من دون هللا ،وسيدعو الفرس والروم إىل عبادة
هللا وحده ،والدخول يف دينه احلق ،فإذا أبوا جاهدهم هو ومن يتبعه ،فينصره
هللا عليهم ،وينشر دينه الذي هو نوره يف األرض .وهذا هو ما حصل ابلفعل
حممدا -صلى هللا عليه وسلم. -
بعدما بعث هللا رسوله ً
وقد ميّز هللا خات رسله حمم ًدا -صلى هللا عليه وسلم -من بي إخوانه
الرسل قبله مبيزات منها:
أوًل :أنه خام املرسلني فليس بعده رسول وال نيب.
ً
اثنيً ةا :عم ََّّوم رس ََّّالته إىل مجي ََّّع الن ََّّاس ،فالن ََّّاس كله ََّّم أم ََّّة حملم ََّّد م ََّّن أطاع ََّّه
واتبع ََّّه دخ ََّّل اجلن ََّّة ،وم ََّّن عص ََّّاه دخ ََّّل الن ََّّار .ح ََّّت اليه ََّّود والنص ََّّارى مكلف ََّّون
ابتباع ََّّه ،وم ََّّن مل يتبع ََّّه وي ََّّؤمن ب ََّّه فه ََّّو ك ََّّافر مبوس ََّّى وعيس ََّّى وجبمي ََّّع األنبي ََّّاء.
وموسََّّى وعيسََّّى وكََّّل األنبيََّّاء بريئََّّون مََّّن كََّّل إنسََّّان ال يتبََّّع حممَّ ًَّدا -صََّّلى هللا
عليَّه وسََّّلم -؛ ألن هللا أمََّّرهم أن يبشَّروا بََّّه وأن يََّّدعوا أممهَّم إىل اتباعََّّه إذا بعثََّّه
هللا؛ وألن دين ََّّه ال ََّّذي بعث ََّّه هللا ب ََّّه ه ََّّو ال ََّّدين ال ََّّذي بع ََّّث هللا ب ََّّه رس ََّّله ،وجع ََّّل
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كماله ويسره على عهد هذا الرسول الكرمي خَّام املرسَّلني ،فَّال جيَّوز ألحَّد بعَّد
بعثََّّة حممََّّد أن يعتنََّّق دينً َّا غََّّري اإلسََّّالم الََّّذي بعثََّّه هللا بََّّه؛ ألنََّّه الََّّدين الكامََّّل
الذي نسخ هللا به مجيع األداين ،وألنه دين احلق احملفوظ.
أَمةا اليهوديةةة والنصةرانية فهةةي ديةةن َّحمةرف لََّّيس كمََّّا أنزلََّّه هللا ،فكََّّل مسََّّلم
متبََّّع حملمََّّد يُعتََّّرب متب ًع َّا ملوسََّّى وعيسََّّى ومجيََّّع األنبيََّّاء ،وكََّّل خََّّارج عََّّن اإلسََّّالم
َّافرا مبوس ََّّى وعيس ََّّى ومجي ََّّع األنبي ََّّاء ،وإن ّادع ََّّى أن ََّّه م ََّّن أتب ََّّاع موس ََّّى أو
يُعت ََّّرب ك َّ ً
عيسى!
وهلذا سارع مجاعة من أحبار اليهَّود ورهبَّان النصَّارى العقَّالء املنصَّفون إىل
اإلميان مبحمد -صلى هللا عليه وسلم ، -والدخول يف اإلسالم.
***

• معجزات( )1الرسول -صل اهلل عليه وسلم-

وقد عد علماء سرية الرسول حممَّد -صَّلى هللا عليَّه وسَّلم -معجزاتَّه الدالَّة
على صدق رسالته فبلغت أكثر من ألف معجزة ،منها:
خةةات النبةةوة الََّّذي أنبتََّّه هللا بََّّني كتفيََّّه ،وهََّّو حممََّّد رسََّّول هللا،
-1
على هيئة الثآليل(.)2
-2

تظليل الغمام له إذا مشى يف مشس الصيف احلارة.

( )1واسمها يف القرآن :آيات وهو األصح وذكر لفظ املعجزات ألنه ٌّ
خاص خبوارق العادة.
( )2اثلآيلل :مجع ثُ ْؤلُول وهو احل َ َّبة تظهر يف اجلدل اكحل َِّمصة فما دونها ،اكن هذا اخلاتم َّ
مدو ًرا مثل اهلَلل،
ِ
وحجمه قدر بيضة احلمامة.
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-3

تسبيح احلصى يف يديه ،وتسليم الشجر عليه.

إخبة ةةاره ابلغيبية ةةات الَّ ََّّيت ستحصَّ ََّّل يف آخَّ ََّّر الزمَّ ََّّان؛ وهَّ ََّّا هَّ ََّّي
-4
حتصل شيئًا فشيئًا طبق ما أخرب.
وهََّّذه األمََّّور الغيبيََّّة الََّّيت حتََّّدث بعََّّد وفََّّاة خََّّام املرسََّّلني حممََّّد -صََّّلى هللا
عليه وسلم ، -إىل هناية الدنيا ،واليت أطلعه هللا عليهَّا وأخَّرب هبَّا مدونَّة يف كتَّب
احلََّّديث ،وكتََّّب أش َّرا السََّّاعة ،مثََّّل" :النهايََّّة" البََّّن كثََّّري ،وكتََّّاب "األخبََّّار
املشاعة يف أشرا السَّاعة" ،و"أبَّواب الفَّن واملالحَّم" يف كتَّب احلَّديث .وهَّذه
املعجزات شبيهة مبعجزات األنبياء قبله.
ولكن هللا اختصه مبعجزة عقلية ابقيَّة علَّى صَّفحات الَّدهر إىل هنايَّة الَّدنيا
مل يعطهََّّا هللا لغََّّريه مََّّن األنبيََّّاء ،وهََّّي :القََّّرآن العظََّّيم-كََّّالم هللا ،-الََّّذي تكفََّّل
هللا حبفظه ،فال تستطيع يد التحريف أن متتد إليَّه ،ولَّو حَّاول أحَّد تغيَّري حَّرف
منََّّه النكشََّّف ،فهََّّا ه ََّّي مئََّّات ماليََّّني النسََّّخ م ََّّن القََّّرآن أبيََّّدي املس ََّّلمني ال
ُتتلف واحدة عن األخرى ،وال حبرف واحد.
أَما نسخ التوراة واإلجنيل فهي متعددة خيتلف بعضها عن بعض؛ ألن
اليهود والنصارى تالعبوا هبما وحرفومها ملا وّكل هللا إليهم حفظهما ،أما القرآن
فلم يَ ِّك ْل حفظه ألحد سواه ،بل تكفل هو -سبحانه وتعاىل -حبفظه ،كما قال
َ أ ُ َ أ َ ِّ أ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
ون﴾ [احلجر.]9:
تعاىل﴿ :إِنا َنن نزنلا اَّلكر وإِنا ل حلاف ِظ
الربهان العقلي واألدلة من كالم هللا تعاىل على أن القرآن كالم هللا تعاىل
وعلى أن حمم ًدا رسول هللا
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ومن الرباهني املنطقية العقلية الدالة على أن القرآن كالم هللا تعاىل وعلى
حممدا -صلى هللا عليه
حممدا رسول هللا :أن هللا حت ّدى كفار قريش ملا َكذبوا ً
أن ً
وسلم ، -كغريهم من مكذيب األنبياء يف األمم السابقة ،وقالوا :إن القرآن ليس
كالم هللا .حت ّداهم هللا أن أيتوا مبثله؛ فعجزوا على الرغم من أنه بلغتهم ،وابلرغم
من أهنم أفصح الناس ،وعلى الرغم أن من بينهم كبار اخلطباء والبلغاء وفحول
الشعراء ،مث حتداهم أن أيتوا بعشر سور مثله مكذوابت فعجزوا ،مث حت ّداهم أن
أيتوا بسورة واحدة فعجزوا ،مث أعلن عجزهم ،وعجز مجيع اجلن واإلنس عن
ُ
ئ
اإلتيان مبثله ،ولو كان بعضهم لبعض معينًا؛ فقال سبحانه﴿ :قل ل ِِ
َ
أ َ َ أُ أ َ َأُ َ أ
أ ُ َ أ ُّ َ َ َ َ أ ُ
أََ َ
آن ل يأتون ب ِ ِمثلِ ِه َول أو
ر
ق
ال
ا
ذ
ه
ل
ث
م
ب
وا
اجتمع ِ
ِ
ِ
اإلنس و ِ
ت ِ
اْلن َع أن يأت ِ ِ
َ َ َأ ُ
ض ُه أم ِ َِل أعض َظه ً
يا﴾ [اإلسراء.]88:
َكن بع
ِ

فلو كان القرآن من كالم حممد أو غريه من الناس؛ لقدر غريه من أهل
ومس ّوه
لغته الفصحاء أن أيتوا مبثله ،ولكنه كالم هللا تعاىل،
وفضل كالم هللا ُ
ُ
على كالم البشر كفضل هللا على البشر.
يتبني أن القرآن كالم هللا
ومبا أنه ليس هلل مثيل؛ فليس لكالمه مثيل ،وهبذا ّ
حممدا رسول هللا؛ ألن كالم هللا ال أييت به إال رسول من عنده ،وقال
تعاىل وأن ً
َ
َ
َ َ ِّ ِّ َ ُ أ َ
ُ َ
َ َ
َ َ َُ
كن رسول اّللِ َوخات َم
هللا تعاىل﴿ :ما َكن ُممد أبا أحد من رجال ِكم َول ِ
ِّ َ َ َ َ ُ ُ ِّ َ أ َ ً
َ
َشء علِيما﴾ [األحزاب ،]40:وقال تعاىلَ ﴿ :وما
انلبِيي وَكن اّلل بِكل
َ ً ِّ
َ ً ََ ً ََ
َ أ َ
َ َأَُ َ
َأ َ أَ َ
َ
اس ل يعلمون﴾
كن أكث انل ِ
أرسلناك إِل َكفة للن ِ
اس ب ِشيا ون ِذيرا ول ِ
َ
أ
أ
ِّ
َ
َأَ
َ َ َ َ
ْح ًة لل َعالم َ
ي﴾ [األنبياء.]107:
[سبأ ،]28:وقال تعاىلَ ﴿ :وما أ أرسلناك إِل ر
ِ
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• املعن اإلمجايل لآلايت:
-1

خي َّ ََّّرب هللا تع َّ ََّّاىل يف اآلي َّ ََّّة األوىل أن حمم َّ َّ ًَّدا -ص َّ ََّّلى هللا علي َّ ََّّه

وسََّّلم -رس َّوله إىل النََّّاس كلهََّّم ،وأنََّّه خََّّام أنبيائََّّه فلََّّيس بعََّّده نََّّيب ،وخيََّّرب أنََّّه
اختاره حلمل رسالته وليكون خامتًا لرسله؛ ألنه يعلم أنه أصلح الناس لذلك.

حممدا
-2
وخيرب هللا سبحانه يف اآلية الثانية :أنه أرسل رسوله ً
مجيعا األبيض واألسود والعرب وغري العرب ،وخيرب أن أكثر الناس ال
للناس ً
يعلمون احلق؛ لذا ضلّوا وكفروا بعدم اتباعهم حملمد -صلى هللا عليه وسلم. -

وخياط ََّّب هللا رس َّوله حمم َّ ًَّدا -ص ََّّلى هللا علي ََّّه وس ََّّلم -يف اآلي ََّّة
-3
الثالث ََّّة فيخ ََّّربه أن ََّّه أرس ََّّله رمح َّةً للع ََّّامل أمج ََّّع؛ فه ََّّو رمح ََّّة هللا ال ََّّيت تك ََّّرم هب ََّّا عل ََّّى
الناس ،فمن آمن به واتبعه فقد قبل رمحَّة هللا ولَّه اجلنَّة .ومَّن مل يَّؤمن مبحمَّد ومل
رد رمحة هللا واستحق النار والعذاب األليم.
يتبعه فقد ّ
نداء لإلميان ابهلل وبرسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم: -

لذا ندعوك-أيها العاقل-إىل اإلميان ابهلل رااب ،وبرسوله حممد رسوالً،
وندعوك إىل اتباعه ،والعمل بشريعته اليت بعثه هللا هبا ،وهي دين اإلسالم الذي
مصدره القرآن العظيم-كالم هللا ،-وأحاديث خام املرسلني حممد -صلى هللا
عليه وسلم ، -اليت ثبتت عنه؛ ألن هللا عصمه فال أيمر إال أبمر هللا ،وال ينهى
إال عما هنى هللا عنه ،فََّ ُقل من قلب ُخملص :آمنت أبن هللا ريب وإهلي وحده،
حممدا رسول هللا واتبعه؛ فإنه ال جناة لك إال بذلك.
وقل آمنت أبن ً
وفقين هللا وإايك للسعادة والنجاة  ...آمني.
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الفصل الثالث
معرفة دين احلق اإلسلم

إذا عرفََّّت-أيهََّّا العاقََّّل-أن هللا تعََّّاىل هََّّو ربََّّك الََّّذي خلقََّّك ورزقََّّك ،وأنََّّه
اإللَّ ََّّه الواحَّ ََّّد احلَّ ََّّق الَّ ََّّذي ال شَّ َّريك لَّ ََّّه ،وأنَّ ََّّه جيَّ ََّّب عليَّ ََّّك أن تعبَّ ََّّده وحَّ ََّّده،
وعرفََّّت أن حممَّ ًَّدا -صََّّلى هللا عليََّّه وسََّّلم -رسََّّول هللا إليََّّك وإىل مجيََّّع النََّّاس؛
فاعلم أنه ال يصَّح إميانَّك ابهلل تعَّاىل ورسَّوله حممَّد -صَّلى هللا عليَّه وسَّلم -إال
إذا عرفت دين اإلسالم وآمنت به وعملت به؛ ألنه الدين الذي رضَّيه هللا تعَّاىل
وأمَّ ََّّر بَّ ََّّه رسَّ ََّّله ،وبعَّ ََّّث بَّ ََّّه خَّ ََّّامتهم حممَّ َّ ًَّدا -صَّ ََّّلى هللا عليَّ ََّّه وسَّ ََّّلم -إىل مجيَّ ََّّع
الناس ،وأوجب عليهم العمل به.
***

تعريف اإلسلم

قال حممد -صلى هللا عليه وسلم -خام املرسلني ورسول هللا إىل الناس
َ أ َ أ َ َ َ أ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ُ َّ َ ُ َ َّ
الص َل َةَ ،وتُ أؤ َ
ت
أمجعني« :أن تشهد أن ل إِل إِل اّلل ،وأن ُممدا رسول اّللِ ،وت ِقيم
ِ
ً
أ َ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ أ َ أ
اِلي َت إ ِ ِن أاس َت َطع َت إ ِ أِل ِه َسبِيل» (.)1
الزَكة ،وتصوم رمضان ،وَتج
فاإلسالم هو الدين العاملي الذي أمر هللا به مجيع الناس ،وآمن به رسل
هللا ،وأعلنوا إسالمهم هلل ،وأعلن هللا تعاىل أبنه الدين احلق ،وأنه ال يَقبل من
أ أ َ
َ
ِّ َ
اإلسل ُم﴾ [آل عمران،]19:
أحد دينًا سواه؛ فقال تعاىل﴿ :إِن الين عِند اّللِ ِ
( )1أخرجه مسلم ( ،)8وأبو داود (.)4695
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أ
َ َ َأَ َأَ أ أ َ
ً ََ ُأََ أُ ُ
خ َرة ِ
اإلسل ِم دِينا فلن يقبل مِنه َوه َو ِف اآل ِ
وقال هللا تعاىل﴿ :ومن يبت ِغ غي ِ
َ أَ
اخلاِس َ
ين﴾ [آل عمران.]85:
مِن
ِ ِ

• املعن اإلمجايل لآليتي:
-1

خيرب هللا تعاىل أن الدين لديه اإلسالم فقط.

ويف اآلي ََّّة الثاني ََّّة أخ ََّّرب -س ََّّبحانه وتع ََّّاىل -أن ََّّه ل ََّّن يَقب ََّّل م ََّّن
-2
أحد دينًا غري اإلسالم ،وأن السعداء بعد املَّوت هَّم املسَّلمون فقَّط ،وأن الَّذين
ميوتون على غري اإلسالم خاسرون يف الدار اآلخرة ،ويُعذبون يف النار.

وهلذا أعلن مجيع األنبياء إسالمهم هلل ،وأعلنوا براءهتم ممن ال يسلم ،فمن
أراد من اليهود والنصارى النجاة والسعادة فليدخل يف اإلسالم ،وليتبع رسول
اتبعا حقاا ملوسى
اإلسالم ً
حممدا -صلى هللا عليه وسلم -؛ حت يكون ً
وحممدا ومجيع رسل هللا
وعيسى-عليهما الصالة والسالم-؛ ألن موسى وعيسى ً
مجيعا إىل اإلسالم؛ ألنه دين هللا الذي بعثهم به ،وال يصح
مسلمون ،دعوا ً
ألحد ممن ُوجد بعد بعثة خام املرسلني حممد -صلى هللا عليه وسلم -إىل هناية
مسلما هلل ،وال يقبل هللا منه هذا االدعاء
الدنيا ،ال يصح له أن يسمي نفسه ً
رسوال من عند هللا ،واتبعه ،وعمل ابلقرآن الذي أنزله هللا
إال إذا آمن مبحمد ً
ُ
َ
ُ
ُ
أ
ُ
ُ أ ُّ َ َ
وِن
عليه؛ قال هللا تعاىل يف القرآن العظيم﴿ :قل إِن كنتم َتِبون اّلل فاتبِع ِ
ُأ أ ُ ُ ُ ََأ أ َ ُ أ ُُ َ ُ أ َ ُ َ ُ
اّلل غفور ر ِحيم﴾ [آل عمران.]31:
ُيبِبكم اّلل ويغ ِفر لكم ذنوبكم و
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• املعن اإلمجايل لآلية:
حممدا أن يقول ملن يَّدعي حمبَّة هللا :إن كنَّتم حتبَّون هللا حقَّاا
أيمر هللا رسوله ً
ف َّ ََّّاتبعون ُحيب َّ ََّّبكم هللا؛ ف َّ ََّّإن هللا ال ُحي َّ َّبكم وال يغف َّ َّرلكم ذن َّ ََّّوبكم ،إال إذا آمن َّ ََّّتم
برسوله حممد واتبعتموه.
حممدا -صلى هللا عليه وسلم -إىل
وهذا اإلسالم الذي بعث هللا به رسوله ً
كمله هللا ورضيه لعباده
الناس ً
مجيعا هو اإلسالم الكامل الشامل السمح ،الذي ّ
دينًا ال يقبل منهم دينًا غريه ،وهو الذي بَشَر به األنبياء وآمنوا به؛ قال هللا تعاىل
أَ أ َ َ أ َ أ ُ َ ُ أ َ ُ أ ََ أ َ أ ُ َ َ أ ُ أ أ َ
يف القرآن العظيم﴿ :اِلوم أكملت لكم دِينكم وأتممت عليكم ن ِعم ِت
ُ َ ُ ُ أ أ َ
ً
َ َ
اإلسل َم دِينا﴾ [املائدة.]3:
ور ِضيت لكم ِ
• املعن اإلمجايل لآلية:
خيرب هللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية اليت أنزهلا على خام املرسلني حممد -
صلى هللا عليه وسلم ، -وهو واقف مع املسلمني بعرفات مبكة يف حجة الوداع
يناجون هللا ويدعونه ،وكان ذلك يف آخر حياة الرسول حممد -صلى هللا عليه
وسلم ، -بعدما نصره هللا وانتشر اإلسالم وتكامل نزول القرآن.
خيَّ ََّّرب هللا سَّ ََّّبحانه أنَّ ََّّه أكمَّ ََّّل للمسَّ ََّّلمني ديَّ ََّّنهم ،وأم علَّ ََّّيهم نعمتَّ ََّّه ببعثَّ ََّّة
الرسََّّول حممََّّد -صََّّلى هللا عليََّّه وسََّّلم ، -وإنَّزال القََّّرآن العظََّّيم عليََّّه ،وخيََّّرب أنََّّه
أبدا.
أبدا ،وال يقبل من أحد دينًا سواه ً
رضي هلم اإلسالم دينًا ،ال يسخطه ً
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حممدا -صلى هللا
ُ
وخيرب -سبحانه وتعاىل -أن اإلسالم الذي بعث به رسوله ً
مجيعا ،هو الدين الكامل الشامل الصال لكل زمان ومكان
عليه وسلم -إىل الناس ً
وأمة ،فهو دين العلم واليسروالعدالة واخلري ،وهو املنهاج الواضح الكامل القومي
لشت جماالت احلياة؛ فهو دين ودولة فيه املنهاج احلق للحكم والقضاء والسياسة
واالجتماع واالقتصاد ،ولكل ما حيتاجه البشر يف حياهتم الدنيا ،وهو الذي فيه
سعادهتم يف احلياة اآلخرة بعد املوت.
***

أرَكن اإلسلم

واإلسالم الكامل الَّذي بعَّث هللا بَّه رسَّوله حمم ًَّدا -صَّلى هللا عليَّه وسَّلم-
َّلما ح اقَّ َّا حَّ ََّّت يَُّ َّؤمن هبَّ ََّّا
 ،مبَّ ََّّين علَّ ََّّى مخسَّ ََّّة أركَّ ََّّان ،ال يكَّ ََّّون اإلنسَّ ََّّان مسَّ َّ ً
ويؤديها ،وهي:
حممدا رسول هللا.
-1
أن يشهد أن ال إله إال هللا ،وأن ً
يقيم الصالة.
-2
يؤيت الزكاة.
-3
يصوم رمضان.
-4
سبيال(.)1
-5
حيج بيت هللا احلرام إن استطاع إليه ً
ُ َ أ َ ُ ََ َأ
َ َ َ َ أ َ َ َّ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َّ ً
اإلسلم َع َخس :شهادة ِ أن ل إِلَ إِل اّلل َوأن ُممدا
( )1قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« : -ب ِِن ِ
َّ َ
َ
َّ َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ ُ َّ
أ
ُّ
يتَ ،وصو ِم َرمضان» .أخرجه ُ
َرسول اّللَِ ،وإِقامِ الصلة َِ ،وإِيتاءِ
خاري يف
ابل
الزَكة َِ ،وح ِج اِلَ ِ
«صحيحه» ( ،)4515 ،8ويف «اتلاريخ الكبري» (ُ ،)319،322 /8( ،)213/4
ومس ِل ٌم ( ،)16واألدلة
من القرآن تأيت يف ذكر األراكن ىلع اتلفصيل.
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الركن األول

ً
• (شهادة أن ل هلإ إل اهلل ،وأن ُممدا رسول اهلل):

وهذه الشهادة هلا معن جيب على املسلم معرفته والعمل به ،أما الذي
يقوهلا بلسانه وال يعرف معناها وال يعمل به فإنه ال ينتفع هبا.
ومعن (ًل إله إًل هللا) أي :ال معبود حبق يف األرض وال يف السماء إال هللا
وحده ،فهو اإلله احلق وكل إله غريه ابطل .واإلله معناه :املعبود.
والذي يعبد غري هللا كافر ابهلل مشرك به ،ولو كان معبوده نبياا أو ولياا ،ولو
كان حبجة التقرب به إىل هللا تعاىل والتوسل إليه؛ ألن املشركني الذين قاتلهم
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ما عبدوا األنبياء واألولياء إال هبذه احلجة،
لكنها حجة ابطلة مردودة؛ ألن التقرب إىل هللا تعاىل والتوسل إليه ال يكون
بصرف العبادة لغريه ،وإمنا يكون أبمسائه وصفاته ،وابألعمال الصاحلة اليت أمر
هبا ،كالصالة ،والصدقة ،والذكر ،والصوم ،واجلهاد ،واحلج ،وبر الوالدين .وحنو
ذلك ،وبدعاء املؤمن احلي احلاضر ألخيه إذا دعا.
والعبادة أنواع كثرية ،ومنها:
 - 1الدعاء:
وهو طلب احلاجات اليت ال يقدر عليها إال هللا تعاىل مثل إنزال املطر،
وشفاء املريض ،وتفريج الكرابت اليت ال يفرجها املخلوق ،ومثل طلب اجلنة،
والنجاة من النار ،وطلب األوالد ،والرزق ،والسعادة ،وحنو ذلك.
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فهذا كله ال يُطلب إال من هللا ،فمن طلب من املخلوق حياا أو ميتًا شيئًا
وخمربا أن الدعاء
آمرا عباده بدعائه وحده،
من ذلك فقد عبده ،قال هللا تعاىل
ً
ً
َ َ ُّ ُ
عبادة ،من صرفه لغريه فهو من أهل النار؛ قال هللا تعاىلَ ﴿ :وقال َربك ُم

أ ُ
َ َأ َ أ ُ َ َ أ َ َ َ َأ ُ ُ َ
َ أ َ أ َ ُ
أ
ون َج َهنمَ
جب لكم إِن اَّلِين يستك ِربون عن عِباد ِت سيدخل
وِن أست ِ
ادع ِ
َداخر َ
خمربا أن من سواه من املدعوين ال ميلكون
تعاىل
وقال
،
]
60
[غافر:
﴾
ين
ِ ِ
ً
ُ أ ُ
َ َ َ أ ُ ِّ
ِين زعمتم من
نفعا وال ضارا ،ولو كانوا أنبياء أو أولياء﴿ :ق ِل ادعوا اَّل
ألحد
ً
ُّ ِّ َ ُ أ َ َ أ ً
ََ َأ ُ َ َ أ َ
ُ
الّض عنكم َول َت ِويل﴾ [اإلسراء 56:واآلية الت
دون ِ ِه فل يملِكون كشف
َ َ ً
ََ َأ ُ ََ
ََ أ َ َ َ
جد ِّللِ فل تدعوا مع اّللِ أحدا﴾
بعدها] ،وقال هللا تعاىل﴿ :وأن المسا ِ

[اجلن.]18:

 - 2الذبح والنذر وتقريب القرابي:
فال يصح أن يتقرب اإلنسان بسفك الدم ،أو بتقريب قرابن ،أو بنذر إال
هلل وحده ،ومن ذبح لغري هللا-كمن يذبح للقرب أو للجن-فقد عبد غري هللا
َ َ
ُأ
ُُ
َأَ َ َ َ
واستحق لعنة هللا؛ قال هللا تعاىل﴿ :قل إِن صل ِت َونس ِك َوُمياي َومم ِات ِّللِ
َر ِّب الأ َعالَم َ
ي﴾ [األنعام.]163-162:
ِ
َ

َ

َ

ّ
َ َ ُّ َ أ ََ
اّللِ»(.)1
ي
وقال الرسول -صلى هللا عليه وسلم« : -لعن اّلل من ذبح ل ِغ ِ

وإذا قال إنسان " :لفالن علي نذر إن حصل يل كذا أن أتصدق بكذا أو
أفعل كذا" ،فهذا النذر شرك ابهلل؛ ألنه نذر ملخلوق ،والنذر عبادة ال يكون إال
( )1أخرجه مسلم ( ،)1978والنسايئ (.)4422
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هلل ،والنذر املشروع هو :أن يقول " :هلل علي نذر أن أتصدق بكذا ،أو أفعل
كذا من الطاعة إذا حصل يل كذا".
 - 3اًلستغاثة واًلستعانة واًلستعاذة(:)1
َّتغاث وال يُسَّ ََّّتعان وال يُسَّ ََّّتعاذ إال ابهلل وحَّ ََّّده؛ قَّ ََّّال هللا تعَّ ََّّاىل يف
فَّ ََّّال يُسَّ َّ ُ
َ
َ َأُ ُ
اك ن َ أس ُ َتع ُ
ي﴾ [الفاحتةةة ،]5:وقََّّال هللا تعََّّاىل:
القََّّرآن الكََّّرمي﴿ :إِي ُاك نعب ُد َوإِي ُ
ِ
َ َ
ُأ َ ُ ُ
وذ ب َر ِّب الأ َفلَق ( )1مِن َ ِّ
رش َما خل َق ([ ﴾)2الفلََّّق ،]2-1:وقال الرسول
﴿قل أع ِ
ِ
َّ َ
َ ُ َ
َّ
َ ُ
صلى هللا عليه وسَّلم« : -إن ُه ل ي ُ أس َتغاث ِب َوإِن َما ي ُ أسُ َتغاث ب ُِا َّّللِ»( ،)2وقَّال -َ َ َ أ َ َ أ َ أ َّ َ َ َ أ َ َ أ َ َ أ َ أ َّ
اّللِ»(.)3
صلى هللا عليه وسلم« : -إِذا سألت فاسأل اّلل وإِذا استعنت فاست ِعن ب ِ
ستغاث به ،ويُستعان به يف الشيء الذي
يصح أن يُ َ
واإلنسان احلي احلاضر ّ
يقدر عليه فقط ،أما االستعاذة فال يُستعاذ إال ابهلل وحده .وامليت والغائب ال
يُستغاث به ،وال يُستعان به البتة؛ ألنه ال ميلك شيئًا ،ولو كان نبياا أو ولياا أو
مل ًكا.
والغيب ال يعلمه إال هللا تعاىل ،فمن ّادعَّى أنَّه يعلَّم الغيَّب فهَّو كَّافر جيَّب
تكذيبََّّه ،ولََّّو تكهََّّن بشََّّيء فوقََّّع فهََّّو مََّّن ابب املوافقََّّة؛ قََّّال رسََّّول هللا -صََّّلى

ً
عموما.
( )1االستعانة :يه طلب املساعدة

( )2أخرجه أمحد (  ،) 22758 / 317 / 5والطرباين (  ،) 246 / 10وصححه األبلاين.

( )3أخرجه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2802و الطرباين ( )12989( )2820وقال الرتمذي:
"حديث حسن صحيح".
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هللا عليَّه وسَّلم: -
ُأ َ َ َُ
أن ِزل ََع ُم َّمد»(.)1

َ أ َ َ َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ أ َ َ
َ
«من أت َكهِنا ،أ أو ع َّرافا ،فصدقه بِما يقُول ،فقُد كفُ َر بِمُا

التوكل والرجاء( )2واخلشوع:
فال يتوكل اإلنسان إال على هللا ،وال يرجو إال هللا ،وال خيشع إال هلل وحده.
كثريا من املنتسبني لإلسالم يشركون ابهلل ،فيدعون غريه
ومما يُؤسف له أن ً
من األحياء امل َعظ ِّمني ،ومن أهل القبور ،ويطوفون بقبورهم ،ويطلبون منهم
ُ
مسلما؛ وإن ّادعى اإلسالم ،وقال
ليس
فاعلها
هللا
لغري
عبادة
وهذه
حوائجهم،
ً
ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،وصلى ،وصام ،وحج البيت؛ قال هللا تعاىل:

َ َ َ أ ُ َ َأ َ َ َ
َ َ ُ َ
َ أ َ َ أ َ أ َ أ َ ََ أ َ َ
َ
﴿ولقد أ ِ
وح إِِلك وإَِل اَّلِين مِن قبلِك ل ِئ أرشكت ِلحبطن عملك
أ
َ ََ ُ َ
ُ َ ُأ أ
َ َ
اخلاِس َ
ي
ن
م
ه
ن
إ
﴿
تعاىل:
هللا
وقال
،
]
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[الزمر:
﴾
ين
ِن
م
ن
ون
وتلك
َشك بِاّللِ
ِ
ِ
َِ
ِ
أ
أ
َ
ُ َ أ
َ
ََ أ َ َ
َ أ
ُ َ
َ َ َ
ي مِن أنصار﴾
ار َوما ل ِلظال ِ ِم
اْلنة َومأ َواهُ انل
فقد حرم اّلل علي ِه

[املائدة.]72:

حممدا -صلى هللا عليه وسلم ، -أن يقول للناس:
وأمر َهللا تعاىل رسوله ً
َ
ُ أ َ َ َ َ ِّ أ ُ ُ أ ُ َ َ َ َ ُ ُ أ َ
ََ َ َ َ ُ
حد فمن َكن ي أرجو
﴿قل إِنما أنا بَش مثلكم يوح إِل أنما إِلهكم إِل َوا ِ
َ َ َ ِّ َ أ َ أ َ أ َ َ ً َ ً َ َ ُ أ أ َ َ َ ِّ َ َ ً
َشك ب ِ ِعبادة ِ رب ِه أحدا﴾ [الكهف.]110:
ل ِقاء رب ِه فليعمل عمل ص ِ
احلا ول ي ِ
( )1أخرجه أبو داود ( ،)3904والرتمذي ( ،)135وابن ماجه ( ،)639وصححه األبلاين يف صحيح
الرتغيب والرتهيب (.)3047
ُّ
َّ
( )2اتلولك هو :ثقة القلب واعتماده ىلع املتولك عليه .الرجاء :هو تعلق القلب حبصول أمر حمبوب يف
املستقبل.
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وه ََّّؤالء اجلُه َّال َغ َّرهم علم ََّّاء الس ََّّوء والض ََّّالل ،ال ََّّذين عرف َّوا بع ََّّض الف ََّّروع
وجهلوا التوحيد الذي هو أساس الدين ،فصاروا يدعون إىل الشرك؛ جهَّالً مَّنهم
مبعن ََّّاه ابس ََّّم الش ََّّفاعة والوس ََّّيلة ،وحج ََّّتهم يف ذل ََّّك الت ََّّأويالت الفاس ََّّدة ل ََّّبعض
النصََّّوص واألحاديََّّث املكذوبََّّة قََّّدميًا وحََّّديثًا علََّّى رسََّّول هللا -صََّّلى هللا عليََّّه
وسََّّلم ، -واحلكََّّاايت وأحََّّالم املنََّّام الََّّيت نسََّّجها هلََّّم الشََّّيطان ،ومََّّا شََّّابه ذلََّّك
مَّ ََّّن الضَّ ََّّالالت الَّ ََّّيت مجعوهَّ ََّّا يف كتَّ ََّّبهم؛ ليؤيَّ ََّّدوا هبَّ ََّّا عبَّ ََّّادهتم لغَّ ََّّري هللا؛ اتبا ًعَّ َّا
وتقليدا أعمى لآلابء واألجداد ،كحال املشركني األولني.
للشيطان وللهوى
ً
أ
َ
ََ
أَُ
والوس ََّّيلة ال ََّّيت أم َّران هللا أن نبتغيه ََّّا يف قول ََّّه ﴿ َوابتغُ ُوا إ ِ أِلُ ُ ِه ال َو ِسُ ُيلة﴾

[املائَّ َّ ََّّدة ،]35:ه َّ ََّّي :األعم َّ ََّّال الص َّ ََّّاحلة م َّ ََّّن توحي َّ ََّّد هللا ،والص َّ ََّّالة ،والص َّ ََّّدقة،
والصََّّيام ،واحلََّّج ،واجلهََّّاد ،واألمََّّر ابملعََّّروف ،والنهََّّي عََّّن املنكََّّر ،وصََّّلة الََّّرحم،
وحن ََّّو ذل ََّّك ،أم ََّّا دع ََّّاء األم َّوات واالس ََّّتغاثة هب ََّّم عن ََّّد الش ََّّدائد والك َّرابت فه ََّّذه
عبادة هلم من دون هللا.
وشفاعة األنبياء واألولياء وغريهم من املسلمني الذين أيذن هللا هلم يف
الشفاعة حق نؤمن هبا ،ولكنها ال تُطلب من األموات؛ ألهنا حق هلل ال حتصل
ِّ
املوحد هلل من هللا تعاىل قائالً" :اللهم َش ِّّف ْع يف
ألحد إال إبذنه تعاىل فيطلبها ّ
رسولك وعبادك الصاحلني ،وال يقول اي فالن اشفع يل؛ ألنه ميت ،وامليت ال
َ َ ُ َ ً
ُ ِّ
ُأ ُ
أبدا؛ قال هللا تعاىل﴿ :قل ّللِ الشفاعة َجِيعا لُ ملك
يُطلب منه
شيء ً
َ
أ
َ َ َ أ ُ َأ ُأ َ ُ َ
ون﴾ [الزمر.]44:
ات واألر ِض ثم إِِل ِه ترجع
السماو ِ
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ومََّّن البََّّدع احملرمََّّة املخالفََّّة لإلسََّّالم والََّّيت هنََّّى عنهََّّا رسََّّول هللا -صََّّلى هللا
عليَّ َّ ََّّه وسَّ َّ ََّّلم ، -يف األحاديَّ َّ ََّّث الصَّ َّ ََّّحيحة ،يف الصَّ َّ ََّّحيحني والسَّ َّ ََّّنن :اُتَّ َّ ََّّاذ
املساجد والسرج علَّى القبَّور ،والبنَّاء عليهَّا ،وجتصيصَّها والكتابَّة عليهَّا ،وإلقَّاء
السََّّتور عليهََّّا ،والصََّّالة يف املقََّّربة ،كََّّل هََّّذا هنََّّى عنََّّه الرسََّّول الكََّّرمي -صََّّلى هللا
عليه وسلم -؛ ألنه من أعظم أسباب عبادة أصحاهبا.
يتبني أن من الشرك ابهلل ما يفعله اجلُهال عند بعض القبور يف كثري
وهبذا ّ
من البلدان ،مثل قرب البدوي والسيدة زينب يف مصر ،وقرب اجليالن يف العراق،
والقبور املنسوبة آلل البيت -رضي هللا عنهم -يف النجف وكربالء يف العراق،
وقبور أخرى يف كثري من البلدان من الطواف حوهلا ،وطلب احلوائج من أهلها،
الضر فيهم.
واعتقاد النفع و ّ
ويتبني أ ّن هؤالء بفعلهم هذا مشركون ضالّون ،وإن ّادعوا اإلسالم وصلّوا
ّ
وحجوا البيت ،ونطقوا ب َّ ال إله إال هللا حممد رسول هللا؛ ألن الناطق ب َّ
وصاموا ّ
موحدا هلل؛ حت يعرف معناها ويعمل
ال إله إال هللا حممد رسول هللا ال يُعترب ً
به -كما تََّ َقد َم بيان ذلك ،-أما غري املسلم فإنه يدخل يف اإلسالم ابتداءً بنطقه
يتبني منه ما ينافيها من بقائه على الشرك ،كهؤالء
مسلما حت ّ
هبا ،ويُسمى ً
اجلُهال ،أو إنكاره لشيء من فرائض اإلسالم بعد بياهنا له ،أو إميانه بدين
ُخيالف دين اإلسالم.
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واألنبياء واألولياء( )1بريئون ممن يدعوهم ويستغيث هبم؛ ألن هللا تعاىل أرسل
رسله لدعوة الناس إىل عبادته وحده ،وترك عبادة من سواه نبياا أو ولياا أو
غريمها.
وحمبة الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -واألولياء املقتدين به ليس يف
عبادهتم؛ ألن عبادهتم عداوة هلم ،وإمنا حمبتهم يف االقتداء هبم والسري على
طريقتهم ،واملسلم احلقيقي حيب األنبياء واألولياء ،ولكنه ال يعبدهم.
وحنَّ َّ ََّّن نَّ َّ ََّّؤمن أبن حمبَّ َّ ََّّة الرسَّ َّ ََّّول -صَّ َّ ََّّلى هللا عليَّ َّ ََّّه وسَّ َّ ََّّلم -واجبَّ َّ ََّّة علينَّ َّ ََّّا
فوق حمبة النفس واألهل والولد والناس أمجعني.
***

الفرقة انلاجية

املسَّ ََّّلمون كث َّ ََّّريون يف الع َّ ََّّدد لك َّ ََّّنهم قليل َّ ََّّون يف احلقيق َّ ََّّة ،والطوائ َّ ََّّف ال َّ ََّّيت
تنتس َّ ََّّب إىل اإلس َّ ََّّالم كث َّ ََّّرية تص َّ ََّّل إىل  73فرق َّ ََّّة ،ع َّ ََّّدد أفراده َّ ََّّا أل َّ ََّّف ملي َّ ََّّون
وزايدة( ،)2ولكن الطائفَّة املسَّلمة حقَّاا واحَّدة ،وهَّي الَّيت توحَّد هللا تعَّاىل وتسَّري
( )1أويلاء اهلل هم املوحدون هلل املطيعون هل ،املتبعون لرسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ، -منهم من يُعرف
بسبب علمه وجهاده ،ومنهم من ال يُعرف ،واملعروف منهم ال يرىض أن يقدسه انلاس ،واألويلاء
ًّ
َّ
حقا ال يَدعون أنهم أويلاء بل يرون أنهم مقرصون ،وليس هلم بلاس خمصوص أو هيئة خمصوصة

إال اتلأيس بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ،ولك مسلم موحد هلل متبع لرسوهل فيه من
الوالية هلل بقدر صَلحه وطاعته ،وبهذا ّ
يتبني أن اذلين يَ َّدعون أنهم أويلاء هلل ،ويلبسون ً
بلاسا
َّ
خاصا ليك يعظمهم انلاس ويقدسوهمّ ،
ًّ
يتبني أنهم ليسوا أويلاء اهلل ولكنهم كذابون.

( )2وفق اإلحصائيات املعلنة يف زمن تأيلف الكتاب اعم  1395ـه1975 /م.
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علَّ ََّّى طريقَّ ََّّة الرسَّ ََّّول حممَّ ََّّد -صَّ ََّّلى هللا عليَّ ََّّه وسَّ ََّّلم ، -وأصَّ ََّّحابه يف العقيَّ ََّّدة
والعم ََّّل الص ََّّال ،كم ََّّا أخ ََّّرب ب ََّّذلك الرس ََّّول -ص ََّّلى هللا علي ََّّه وس ََّّلم ، -بقول ََّّه:

َ أ َ أًَ أَََ
أَََ
أََ
َ
َُ ُ ََ أ َ
وسُ أبع َ
َ َ
ي
ي
اِلهود َع إِحدى وسبعي ف ِرقة ،واف
ت
«اف
َتق ِ
َتق ِ
ت انلصارى َع اثنتُ ِ
ُ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ُ ََ
َ ًَ
َأ َ أ ً ُ َ
أ ً َ َأَ ُ َ
ال
ار إِل و ِ
احُدة».قََّ َ
ف ِرقة  ،وستف ِ
َتق ه ِذه ِ األمة َع ثلث وسبعي ف ِرقة ُكها ِف انل ِ
َ
َ أ َ َ ََ أ َ َ َ َأ
َ َ
ول ِّ
اِلُوم
ال« :مُن َكن َع مِثُ ِل مُا أنُا عليُ ِه
هللا؟ قََّ َ
الصَّ َحابَةَُ :مَّ ْن ِّهَّ َي َاي َر ُسَّ َ
َ
َوأ أص َح ِاب»(.)1

والذي عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه هو اعتقاد معن ال إله إال
هللا حممد رسول هللا ،والعمل به بدعاء هللا وحده ،والذبح والنذر هلل وحده،
واالستغاثة واالستعانة واالستعاذة ابهلل وحده ،واعتقاد النفع والضر فيه وحده ،وأداء
أركان اإلسالم إبخالص له سبحانه والتصديق مبالئكته وكتبه ورسله والبعث
واحلساب واجلنة والنار وابلقدر خريه وشره كله من هللا تعاىل وحتكيم القرآن والسنة
يف شت اجملاالت ،والرضا حبكمهما ،ومواالة أولياء هللا ،ومعاداة أعدائه ،والدعوة
إليه واجلهاد يف سبيله واالجتماع على ذلك ،والسمع والطاعة لويل األمر املسلم إذا
أمر ابملعروف ،وقول كلمة احلق أينما كانوا ،وحمبة أزواج النيب -صلى هللا عليه
وسلم -وآله ،وتوليهم ،وحمبة أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
الكف عما شجر بينهم(،)2
مجيعا و ّ
وتقدميهم على قدر فضلهم والرتضي عنهم ً
وعدم التصديق بقدح املنافقني يف بعضهم ،ذلك القدح الذي قصدوا به تفريق
( )1أخرجه أبو داود ( ،)3842وابن ماجه ( ،)3226وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع ()1082
والسلسلة الصحيحة (.)203

( )2أي عدم اتلعليق ىلع ما حصل بني الصحابة من خَلف بنقد أو جرح.
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املسلمني ،واخندع به بعض علمائهم ِّّ
ومؤرخيهم فأثبتوه يف كتبهم عن حسن نية
وهذا خطأ.
والذين ي ّدعون أهنم من آل البيت ويُ َسمون ابلسادة عليهم أن يتأكدوا من
صحة نسبهم؛ ألن هللا لعن من انتسب إىل غري أبيه ،فإذا ثبت نسبهم فعليهم
أن يقتدوا ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم -وآله يف إخالص التوحيد هلل ،وترك
املعاصي وعدم الرضا ابحنناء الناس هلم ،وتقبيل ركبهم وأقدامهم ،وأن ال ُميَيزوا
خاص؛ ألن ذلك كله خمالف ملا عليه الرسول -
بزي
ّ
عن إخواهنم املسلمني ّ
صلى هللا عليه وسلم ، -وهو منه بريء ،واألكرم عند هللا األتقى.
تسليما.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله َ
وسل َم ً
***
احلكم والتَشيع حق هلل وحده

وحيث يكون الَشع تكون العدالة والرْحة والفضيلة

ومن معن ال إله إال هللا الذي جيب اعتقاده والعمل به :أن احلكم والتشريع
قانوان خمال ًفا لشريعة هللا يف
حق هلل وحده ،فال جيوز ألحد من البشر أن يضع ً
أي أمر من األمور ،وال جيوز للمسلم أن حيكم بغري ما أنزل هللا ،وال جيوز له أن
يرضى حبكم خيالف شريعة هللا ،وال جيوز ألحد أن حيل ما حرم هللا ،أو ُحيَِّّرم ما
متعمدا املخالفة أو رضي به فهو كافر ابهلل؛ قال هللا
أحل هللا ،فمن فعل ذلك َ ً
ُ
أ
َ
َ
َ ُُ َ ُ َ
َ َ أ َأ ُ َ ََ ُ
ون﴾ [املائدة.]44:
نزل اّلل فأوَل ِك هم الَكف ِر
تعاىل﴿ :ومن لم ُيكم بِما أ
***
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وظيفة الرسل الت بعثهم اهلل بها

هي دعوة الناس إىل كلمة التوحيد-ال إله إال هللا ،-والعمل مبدلوهلا ،وهو
عبادة هللا وحده واخلروج من عبادة املخلوق وشريعته إىل عبادة اخلالق وشريعته
وحده ال شريك له.
متاما أن ذلك
وم ْن قرأَ القرآن العظيم بتدبر وبعد عن التقليد األعمى أدرك ً
َ
الذي بََّيناه هو احلق ،وأدرك أن هللا حدد عالقة اإلنسان معه سبحانه ومع
اخللق فجعل عالقة عبده املؤمن به أن يعبده جبميع أنواع العبادة ،فال يصرف
منها شيئًا لغريه ،وجعل عالقته ابألنبياء وعباد هللا الصاحلني حمبتهم حمبة اتبعة
حملبته -سبحانه وتعاىل -واالقتداء هبم ،وجعل عالقته أبعدائه الكافرين بغضهم؛
ألن هللا يبغضهم ،وأن يدعوهم مع هذا إىل اإلسالم ويبيّنه هلم لعلهم يهتدون،
وأن جياهدهم املسلمون إذا رفضوا اإلسالم ،ورفضوا اخلضوع حلكم هللا؛ حت ال
تكون فتنة ويكون الدين كله هلل .فهذه املعان لكلمة التوحيد -ال إله إال هللا-
مسلما حقاا.
جيب على املسلم أن يعرفها ،وأن يعمل هبا؛ لكي يكون ً
***
ً
معىن شهادة أن ُممدا رسول اهلل

حممدا رسول هللا إىل
حممدا رسول هللا أن تعلم وتعتقد أبن ً
ومعن شهادة أن ً
ب ،بل يُطاع ويُتبع ،من أطاعه
الناس ً
مجيعا ،وأنه عبد ال يَُّ ْعبَ ُد ،ورسول ال يُ َكذ ُ
دخل اجلنة ،ومن عصاه دخل النار ،وأن تعلم وتعتقد أبن تل ِّّقي التشريع سواء
يف شعائر العبادات اليت أمر هللا هبا ،أو يف نظام احلكم والتشريع يف شت
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اجملاالت ،أو يف التحليل والتحرمي ،ال يكون إال عن طريق هذا الرسول الكرمي
حممد -صلى هللا عليه وسلم -؛ ألنه رسول هللا املبََّلِّّ ُغ عنه شريعته ،فال جيوز
ُ
للمسلم أن يقبل تشر ًيعا أتى من غري طريق الرسول -صلى هللا عليه وسلم -؛
ُ
َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ََ ُ َأُ َ َُ
وه َوما نهاك أم عنه فانتهوا َواتقوا
قال هللا تعاىل﴿ :وما آتاكم الرسول فخذ
َ َ َ َ ِّ َ َ
َ َ ُ أ َ
َ
اب﴾ [احلشر ،]7:وقال هللا تعاىل﴿ :فل وربك ل
ق
اّلل إِن اّلل ش ِديد ال ِع ِ
َ ُ
َ ً ِّ
ُ أ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ أ َ ُ أ ُ َ َ ُ
َيدوا ِف أنف ِس ِه أم ح َرجا مما
يؤمِنون حّت ُيكموك فِيما شجر بينهم ثم ل ِ
َ َ أ َ َ ُ َ ِّ ُ َ أ ً
يما﴾ [النساء.]65:
قضيت ويسلموا تسلِ

• معن اآليتي:
حممدا -
-1
أيمر هللا يف اآلية األوىل املسلمني أن يطيعوا رسوله ً
صلى هللا عليه وسلم -يف مجيع ما أمرهم به ،وأن ينتهوا عن مجيع ما هناهم عنه؛
ألنه إمنا أيمر أبمر هللا وينهى بنهيه.
ويف اآلية الثانية يقسم هللا سبحانه بنفسه املقدسة أنه ال يصح
-2
الرسول فيما َش َجَر بينه وبني غريه( ،)1مث
إميان إنسان ابهلل وبرسوله ،حت ُحيَ ِّّك َم
َ
َ أ
سلِّّم له أو عليه .وقال الرسول -صلى هللا عليه وسلم« : -من
يرضى حبكمه ،ويُ
َ
َ
ً َ
َ َ
َ
َأ
َع ِمل َع َمل ليأ َس َعلي ِه أ أم ُرنا ف ُه َو َر ّد»(.)2
• نُداء

***

( )1حيصل بينه وبني غريه من خَلف.

( )2أخرجه ابلخاري ( ،)2697ومسلم ( )1718واللفظ للبخاري.
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العاقل-معن" :ال إله إال هللا حممد رسول هللا" وعرفت أن
إذا عرفت-أيها
ُ
هذه الشهادة هي مفتاح اإلسالم وأساسه الذي يَُّْب َن عليه ،فقل من قلب
خملص" :أشهد أن ًل إله إًل هللا ،وأشهد أن حمم ًدا رسول هللا" ،واعمل مبعن
لتنجو من عذاب هللا بعد
هذه الشهادة؛ َ
لتنال السعادة يف الدنيا ويف اآلخرة ،و َ
املوت.
واعلم أن من مقتضى شهادة "أن ال إله إال هللا حممد رسول هللا" :العمل
ض هذه األركان على املسلم ليعبده أبدائها
ببقية أركان اإلسالم؛ ألن هللا فَََّر َ
بصدق وإخالص من أجله تعاىل ،ومن ترك ركنًا منها بدون عذر مشروع فقد
أخل مبعن "ال إله إال هللا" وال تُعترب شهادته صحيحة.
ّ
***
الركن الثان

من أرَكن اإلسلم (الصلة)

اعلم-أيها العاقل-أن الركن الثان من أركان اإلسالم ،هو :الصالة ،وهي
مخس صلوات يف اليوم والليلة ،شرعها هللا تعاىل؛ لتكون صلةً بينه وبينه املسلم،
يُناجيه فيها ويدعوه ،ولتكون انهيةً للمسلم عن الفحشاء واملنكر ،فيحصل له
من الراحة النفسية والبدنية ما يسعده يف الدنيا واآلخرة.
صلى فيه،
وقد شرع هللا للصالة طهارة البدن والثياب ،واملكان الذي يُ َ
فيتنظف املسلم ابملاء الطهور من النجاسات ،مثل :البول والرباز ،لكي يُطَ ِّّهَر
بدنه من النجاسة احلسية ،وقلبه من النجاسة املعنوية.
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والصالة هي عمود الدين ،وهي أهم أركانه بعد الشهادتني؛ جيب على
املسلم أن ُحيافظ عليها منذ سن البلوغ حت ميوت ،وجيب أن أيمر هبا أهله
َ َ
وأوالده منذ سن السابعة؛ لكي يعتادوا عليها ،قال هللا تعاىل﴿ :إِن الصلة
ُ ً
َ َ أ ََ أُ أ َ َ ً
َ
ي ك ِتابا م أوقوتا﴾ [النساء ،]103:وقال هللا تعاىلَ ﴿ :وما
َكنت َع المؤ ِمنِ
ُ
َ ُأ
َ َ ُأُ
َ َ
َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ُ
أُُ
اء َوي ِقيموا الصلة َويؤتوا الزَكة
أم ُِروا إِل ِ َِلعبدوا اّلل ُملِ ِصي ل الين حنف
َ َ َ ُ أ َ ِّ
ِين القي َم ِة﴾ [البينة.]5:
وذل ِك د

• املعن اإلمجايل لآليتي:
خيرب هللا تعاىل يف اآلية األوىل أن الصالة فرض حمتّم على
-1
املؤمنني ،وأن عليهم أن يؤدوها يف أوقاهتا احملددة هلا.
ويف اآلية الثانية خيرب هللا -عز وجل -أن األمر الذي أمر به
-2
الناس وخلقهم من أجله هو أن يعبدوه وحده ،وأن خيلصوا له عبادهتم ،وأن
يقيموا الصالة ،ويعطوا الزكاة للمستحقني.
والصالة واجبة على املسلم يف مجيع أحواله حت يف حال اخلوف واملرض،
مضطجعا ،حت لو مل يقدر
قاعدا أو
قائما أو ً
ً
فإنه يصلي على قدر استطاعته ً
إال إشارة بعينه أو بقلبه ،فإنه يصلي ابإلشارة ،وقد أخرب الرسول -صلى هللا
رجال أو امرأة؛ فقال -صلى هللا عليه
عليه وسلم -أن اترك الصالة ليس مبسلم ً
َ
أ َ أ ُ َّ َ أ َ َ َ َ أ َ ُ أ َّ َ ُ َ َ أ َ َ َ َ َ أ َ َ
كف َر»(.)1
وسلم« : -العهد اَّلِي بيننا وبينهم الصلة فمن تركها فقد
( )1أخرجه الرتمذي ( ،)2621والنسايئ ( ،)463وأمحد ( ،)346/5وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع.
40

الصلوات اخلمس هي:
صالة الفجر ،وصالة الظهر ،وصالة العصر ،وصالة املغرب ،وصالة
العشاء.
ووقت صالة الفجر يبدأ بظهور نور الصباح يف املشرق ،وخيرج عند بزوغ
الشمس ،وال جيوز ُتخريها إىل آخر وقتها ،ووقت صالة الظهر يبدأ من زوال
الشمس حت يصري ظل الشيء طوله بعد ظل الزوال ،ووقت صالة العصر يبدأ
بعد هناية وقت الظهر إىل اصفرار الشمس ،وال جيوز ُتخريها إىل آخر وقتها،
بل تُصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية ،ووقت املغرب يبدأ بعد غروب
الشمس ،وينتهي مبغيب الشفق األمحر ،وال تُؤخر إىل آخر وقتها ووقت صالة
العشاء يبدأ بعد هناية وقت صالة املغرب إىل آخر الليل ال تُؤخر بعده.
أخر املسلم صالة واحدة عن وقتها حت خيرج من غري مانع شرعي
ولو ّ
عظيما عليه أن يتوب إىل هللا وال يعود؛
خارج عن إرادته؛ فإنه قد ارتكب ذنبًا
ً
َ ُ َ َ َ
َ ُ َ
قال هللا تعاىلَ ﴿ :ف َو أيل لِّلأ ُم َصلِّ َ
ِين ه أم عن صلت ِِه أم ساهون (﴾)5
ي ( )4اَّل
[املاعون.]5-4:
***

ً
• أول :الطهارة:

أحَكم الصلة
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قبل أن يدخل املسلم يف الصالة ال بد له من الطهارة؛ فينظف أوًال
املخرج ،إن كان قد خرج منه بول أو براز مث يتوضأ.
والوضوء :ينوي يف قلبه الطهارة وال يتلفظ ابلنية؛ ألن هللا به عليم؛ وألن
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل يتلفظ هبا ،ويقول بسم هللا مث يتمضمض،
ويستنشق املاء يف أنفه وينثره ،ويغسل مجيع وجهه ،مث يغسل يديه مع الذراعني
واملرفقني ِّ
ابد ًئ ابليمن ،مث ميسح مجيع رأسه بيديه ،وميسح أذنيه ،مث يغسل
رجليه مع الكعبني ِّ
ابد ًئ ابليمن.
وإذا خرج من اإلنسان بعدما يتطهر بول أو براز أو ريح أو زال عقله بنوم
أو إغماء؛ فإنه يُعيد التطهر إذا أراد الصالة ،وإن كان املسلم جنبًا قد خرج منه
ذكرا أو أنثى ،فإنه يتطهر بغسل مجيع جسده من
املين بشهوة ولو يف املنام ً
اجلنابة ،واملرأة إذا طَ ُهَرت من احليض أو النفاس وجب عليها أن تتطهر بغسل
مجيع جسدها؛ ألن احلائض والنفساء ال تصح صالهتما ،وال جتب عليهما
الصالة حت تطهرا ،وقد َخفف هللا عنهما فأسقط عنهما قضاء ما فاهتما أايم
احليض والنفاس ،أما ما عدا ذلك فيجب عليهما قضاء ما فاهتما كالرجل.
ومن َع ِّد َم املاء ،أو كان يضره استعماله ،كاملريض فإنه يتطهر ابلتيمم،
وصفة التيمم :ينوي الطهارة يف قلبه ،ويسمي هللا مث يضرب بيديه على الرتاب
ضربة واحدة ،وميسح هبما وجهه ،مث ميسح ظهر اليد اليمن ببطن اليد الشمال،
لكل من
وميسح ظهر الشمال ببطن اليمن ،وبذا يكون قد تطهر ،وهذا التيمم ّ
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احلائض والنفساء إذا طَ ُهَرات ،وللجنب وملن يريد الوضوء عند فََّ ْق ِّد املاء أو
اخلوف من استعماله.
ً
• ثانيا :صفة الصلة:

 - 1صالة الفجر:
ذكرا أو أنثى حنو القبلة ،وهي الكعبة اليت يف املسجد
ركعتان يتوجه املسلم ً
احلرام يف مكة ،وينوي يف قلبه أن يصلي صالة الفجر-الصبح ،-وال يتلفظ
ابلنية ،مث يُ َكِّّرب قائالً" :هللا أكرب" .مث يقرأ دعاء االستفتاح؛ ومنه" :سبحانك
اللهم وحبمدك ،وتبارك امسك ،وتعاىل جدك ،وال إله غريك" ،أعوذ ابهلل من
أَ
يم ()1
الشيطان الرجيم ،مث يقرأ فاحتة القرآن ،وهيِ﴿ :مْسِب اّللِ الرْح ِن الر ِ
ح ِ
َ
أَ
احل أم ُد ّلل َر ِّب الأ َعالَم َ
حيم (َ )3مال ِك يَ أو ِم ِّ
أَ
ين ( )4إِياك
ال
الر
ن
ْح
الر
)
2
(
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ َ ِّ َ َ أ ُ أ َ
َ َ
َ َأ َ أ َ
َأُُ َ َ َأ َ ُ
َ
ِصاط اَّلِين أنعمت
نعبد وإِياك نست ِعي ( )5اه ِدنا الِّصاط المست ِقيم (ِ )6
َ َأ أ َأ أَ أ ُ
ضوب َعلَ أيه أم َو َل الضالِّ َ
ي ([ ﴾)7الفاحتة.]7-1:
ي المغ
ِ
ِ
علي ِهم غ ِ

وال بد أن يقرأ القرآن ابللغة العربية( )1مع االستطاعة ،مث يقول" :هللا أكرب"
ويركع فيخفض رأسه وظهره ،وجيعل ابطن كفيه على ركبتيه مث يقول" :سبحان
قائالَِّ :
"مس َع هللاُ ملن محده" ،فإذا وقف قائِّ ًما قال" :ربنا
ريب العظيم" .مث يرفع ً
ولك احلمد" ،مث يقول" :هللا أكرب" ويسجد على األرض على أطراف أصابع
ً
ُ
ُ
( )1ألنه لو قرأ القرآن بغري العربية ما صار قرآنا ،وذلا فإن ألفاظ القرآن ال ترتجم وإنما ترتجم معانيها؛
ُ
ألنه إذا ترمجت حروفه ولكماته ذهبت بَلغته وإعجازه وسقطت بعض حروفه ولم يكن قرآن
ًّ
عربيا.
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رجليه وركبتيه ويديه وجبهته وأنفه ،مث يقول يف سجوده" :سبحان ريب األعلى"،
"رب اغفر يل" ،مث يقول" :هللا
مث جيلس ً
قائال" :هللا أكرب" ،ويقول إذا جلسِّّ :
قائما
أكرب" ويسجد على األرض اثنية ،ويقول" :سبحان ريب
األعلى" ،مث يقوم ً
أ
أ
َ
احل أم ُد ّلل َر ِّب ال َعالم َ
ي﴾ إىل آخرها
قائال" :هللا أكرب" ،مث يقرأ الفاحتة ،وهي ﴿ َ ِ ِ
ِ
ً
كما تقدم يف الركعة األوىل ،مث يكرب ويركع ،مث يرفع ،مث يسجد ،مث جيلس ،مث
يسجد اثنية قائالً يف تلك املواضع مثل ما قاله يف املرة األوىل.
مث جيلس ويقول" :التحيات هلل ،والصلوات والطيبات ،السالم عليك أيها
النيب ورمحة هللا وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ،أشهد أن ال إله
ص ِّّل على حممد ،وعلى آل
إال هللا ،وأشهد أن ً
حممدا عبده ورسوله ،اللهم َ
حممد ،كما صليت على إبراهيم ،وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم ابرك
على حممد وعلى آل حممد ،كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك
قائال" :السالم عليكم ورمحة هللا" ،مث يلتفت
محيد جميد " ،مث يلتفت إىل ميينه ً
قائال" :السالم عليكم ورمحة هللا"؛ وبذا متت صالة الصبح.
عن مشاله ً
أما صالة الظهر والعصر والعشاء اآلخرة:
فإن كل واحدة منها أربع ركعات يصلي الركعتني األوليني مثلما صلى ركعيت
الفجر ،ولكنه إذا جلس بعدمها للتشهد وقال مثل ما قاله يف جلوسه قبل
السالم ،ال يُ َسلِّّم بل يقوم وأييت بركعتني مثل األوليني ،مث جيلس مرة اثنية
للتشهد ،ويقول ما قاله يف جلوسه األول ،ويصلي على النيب حممد ،مث يُ َسلِّّ ُم
عن ميينه ،مث عن مشاله ،كما سل َم يف صالة الفجر.
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أما صالة املغرب:
فهي ثالث ركعات ،يصلي الركعتني األوليني مثلما تق ّدم ،مث جيلس ويقول
ما قاله يف جلوسه للصلوات األخرى ،ولكنه ال يسلِّّم ،بل يقوم وأييت بركعة
اثلثة ،يقول ويفعل فيها مثلما قاله وفعله فيما قبلها ،مث جيلس بعدما يسجد
السجدة الثانية ،ويقول يف جلوسه ما قاله يف جلوس كل صالة ،مث يسلِّّم عن
ميينه ،مث عن مشاله .وإذا َكرَر املصلي ما يقوله يف ركوعه وسجوده فهو أفضل.
والرجال جيب عليهم أن يصلوا هذه الفرائض اخلمس مجاعة يف املسجد
يتقدمهم إمام ،يكون أحسنهم قراءة للقرآن ،وأعرفهم ابلصالة ،وأصلحهم يف
دينه ،وجيهر اإلمام ابلقراءة يف قيامه قبل الركوع يف صالة الفجر ،ويف الركعتني
األوليني من صالة املغرب والعشاء ،ويستمع له من خلفه.

والنساء تصليها يف البيوت بتسرت وحتفظ ،تسرت مجيع جسمها حت اليدين
والقدمني؛ ألهنا كلها عورة إال وجهها ،وتُؤمر بتغطيته عن الرجال؛ ألنه فتنة
تُعرف به فتُؤذى ،وإذا رغبت املسلمة أن تصلي يف املسجد فال مانع على شر
أن ُترج متسرتة وغري متطيبة ،وتصلي خلف الرجال؛ لكي ال تفتنهم ،وال تُفتن
هبم.
وعلى املسلم أن يصلي هلل خبشوع وخضوع وقلب حاضر ،ويطمئن يف
قيامه وركوعه وسجوده ،وال يسرع ،وال يعبث ،وال يرفع بصره إىل السماء ،وال
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يتكلم بغري القرآن ،وأذكار الصالة كل شيء يف موضعه()1؛ ألن هللا تعاىل أمر
ابلصالة لذكره.
ويف يوم اجلمعة يصلي املسلمون صالة اجلمعة ركعتني ،جيهر اإلمام فيهما
ابلقراءة ،مثل صالة الفجر ،وخيطب قبلها خطبتني يُذ ّكُِّر فيهما املسلمني،
ويعلمهم أمور دينهم ،وجيب على الرجال حضورها مع اإلمام ،وهي صالة ظهر
يوم اجلمعة.
***

( )1إال إذا أراد أن ينبه ً
أحدا أو يرد عليه ،فإنه يقول" :سبحان اهلل" يقوهلا املأموم لإلمام إذا أخطأ يف
ً
فعل أو زاد أو نقص؛ ليك ينتبه .ويقوهلا املصيل ملن يناديه-مثَل ،-واملرأة تنبه باتلصفيق ،وال تتلكم؛
ألن صوتها فتنة.
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الركن الثالث
من أرَكن اإلسلم (الزَكة)

ماال يبلغ النصاب( )1أن ُخيرج زكاة ماله كل
وقد أمر هللا كل مسلم ميلك ً
عام ،فيعطيها ملستحقيها من الفقراء وغريهم ممن جيوز دفع الزكاة هلم ،كما هو
مبني يف القرآن.
مثقاال ،ونِّصاب الفضة مائتا درهم أو ما يعادل
ونِّصاب الذهب عشرون ً
ذلك من عملة الورق ،وعروض التجارة وهي البضائع أبنواعها إذا بلغت قيمتها
ِّ
ب على مالكها أن خيرج زكاهتا إذا مضى عليها سنة ،ونصاب
ن ً
صااب َو َج َ
املعد لألجرة
املعد للبيع تََُّزكى قيمته ،و َ
احلبوب والثمار ثالمثائة صاع ،والعقار َ
فقط تََُّزكى أجرته ،ومقدار الزكاة يف الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر
 %2.5يف كل عام ،ويف احلبوب والثمار  %10فيما ُس ِّق َي بدون مشقة
كالذي يُ ْس َقى مباء األهنار أو العيون اجلارية أو األمطار ،ونصف العشر %5
فيما ُس ِّق َي مبشقة كالذي يُ ْس َقى ابلروافع.
ووقت إخراج زكاة احلبوب والثمار حصادها ،فلو حصدها يف السنة مرتني
أو ثال ًاث لوجب عليه أن يزكيها لكل مرة .ويف اإلبل والبقر والغنم زكاة ُمبََّينة
َ َ ُ
ُ
مقاديرها يف كتب أحكام اإلسالم فلرتاجع؛ قال هللا تعاىل﴿ :وما أمِروا إِل

َ ُأ
َ َ ُأُ
َ َ َ َ
َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ُ
أُُ
اء َوي ِقيموا الصلة َويؤتوا الزَكة َوذل ِك
ِ َِلعبدوا اّلل ُملِ ِصي ل الين حنف

( )1انلصاب هو :املقدار اذلي إذا بلغه املال وجبت فيه الزاكة.
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أ َ ِّ

د ُ
ِين القي َم ِة﴾ [البينة]5:؛ ويف إخراج الزكاة تطييب لنفوس الفقراء وسد حلاجتهم
وتقوية لروابط احملبة بينهم وبني األغنياء.

ومل يقف الدين اإلسالمي يف مسألة التكافل االجتماعي والتعاون املايل بني
املسلمني عند حد الزكاة ،بل أوجب هللا على األغنياء إعالةَ الفقراء يف حالة
وحرَم على املسلم أن يشبع وجاره جائع ،وأوجب على املسلم زكاة
اجملاعةَ ،
صاع من الطعام املأكول يف البلد عن كل
الفطر ،خيرجها يوم عيد الفطر ،وهي َ
ِّج عنه َولِّيه ،وأوجب هللا على املسلم أن يدفع
نفس حت الطفل واخلادم ُخيْر ُ
كفارة اليمني( )1إذا حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعله ،وأوجب هللا على املسلم أن
يفي ابلنذر املشروع ،وحث هللا املسلم على صدقة التطوع ،ووعد املنفقني يف
ِّ
ف هلم األجر أضعافًا
الرب أبفضل اجلزاء ،ووعدهم أبن يُضاع َ
سبيله يف أوجه ِّّ
كثرية ،احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية.
***

( )1كفارة ايلمني خيري بني عتق رقبة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوتهم ،فإن لم جيد فليصم ثَلثة
أيام.
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الركن الرابع
من أرَكن اإلسلم (الصيام)

صيام شهر رمضان ،وهو الشهر التاسع من أشهر السنة اهلجرية.
• صفة الصيام:

يتبني الصبح ،مث ُميسك عن األكل والشرب
ينوي املسلم الصيام قبل أن ّ
واجلماع-االتصال اجلنسي-حت تغيب الشمس مث يُفطر ،يفعل ذلك مدة أايم
شهر رمضان؛ يريد بذلك رضا هللا تعاىل وعبادته.
ويف الصوم من املنافع ما ًل َُّيصى ،فأهم منافعه:
 أنه عبادة هلل وامتثال ألمره ،يرتك العبد شهوته وطعامه وشرابه من أجلهللا ،فهو من أعظم أسباب تقوى هللا تعاىل.
 وأما منافع الصيام الصحية واالقتصادية واالجتماعية فكثرية جداا ،الَ َ ُّ َ
َ َُ
ِين آمنوا
يدركها إال الصائمون عن عقيدة وإميان؛ قال هللا تعاىل﴿ :يا أيها اَّل
ُ َ َ َ أ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
َأ ُ ََ ُ َ ُ َ
َع اَّل َ
ِين مِن قب ِلك أم لعلك أم تتقون
كتِب عليكم الصيام كما كتِب
َ
َ
ُ
ً أ ََ
َ ً أُ َ ََ َ َ
ُ
َع َس َفر َف ِعدة ِّم أن أيام أ َخرَ
( )183أياما معدودات فمن َكن مِنكم مريضا أو
َِ َ َ َ َ َ أ َ ُ َ َ أ ُ ََ
ََ
َ ُ ُ َُ أَ َ َ ُ
ام م أِسكِي فمن تطوع خ ً
يا فهو خي ل وأن
َوَع اَّلِين ي ِطيقونه ف ِدية طع
ُ َ
َ أُ َ َ َ َ
ُ ُأ َأَُ َ
ُ
َ ُ ُ َأ
نزل فِي ِه
أ
ِي
اَّل
ان
ض
م
ر
ر
ه
ش
)
184
(
ون
تصوموا خي لك أم إِن كنتم تعلم
ِ
أ ُ ُ ُ ً ِّ
أ
َ َ ِّ َ
ُ
ِّ َ أ ُ َ َ أ ُ أ َ َ َ َ َ
ان فمن ش ِهد مِنك ُم الشه َر
الق أرآن هدى للن ِ
اس وبينات من الهدى والفرق ِ
َأَ ُ أ ُ َ َ َ َ َ ً َأ ََ َ َ َ
ِّ أ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ
ك ُم أاليُ أسَ
فليصمه ومن َكن م ِريضا أو َع سفر ف ِعدة من أيام أخر ي ِريد اّلل ب ِ
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َ ََ َ َ َ ُ ََ ُ
ََ ُ ُ ُ
س َو ِتلُ أك ِملُوا أال ِعد َة َو ِتلُ َك ِّ ُ
ك ُم أال ُع أ َ
ربوا اّلل َع ما هداك أم َولعلك أم
ول ي ِريد ب ِ
َأ ُ ُ َ
ون ([ ﴾)185البقرة.]185-183:
تشكر

ومن أحكام الصيام الت بينها هللا تعاىل يف القرآن ،وبينها رسوله حممد
صلى هللا عليه وسلم -يف األحاديثأن املريض واملسافر يفطران ويقضيان األايم اليت أفطراها ،من
-1
ُخَر بعد رمضان .وكذا احلائض والنفساء ال يصح صومهما بل تفطران أايم
أايم أ َ
احليض والنفاس ،وتقضيان األايم اليت أفطراتها.
وكذا احلامل وامل ْر ِّضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما
-2
ُ
فإهنما تفطران وتقضيان.
ولو أكل الصائم أو شرب انسيًا مث ذكر فإن صيامه صحيح؛
-3
ألن النسيان واخلطأ واإلكراه قد عفا هللا عنه ألمة حممد -صلى هللا عليه
وسلم -وجيب أن خيرج ما يف فمه.
***
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الركن اخلامس

ّ
من أرَكن اإلسلم (احلج)

احلج من
وهو حج بيت هللا احلرام مرة يف العمر ،وما زاد فهو تطوع ،ويف ِّّ
املنافع ما ال ُحيصى:
فأوهلا :أنه عبادة هلل تعاىل ابلروح واجلسم واملال.
واثنيها :أن فيه اجتماع املسلمني من كل مكان ،يلتقون يف مكان واحد،
احدا يف وقت واحد ،ال فرق بني رئيس
احدا ،ويعبدون رااب و ً
ويلبسون زااي و ً
أسود ،الكل َخ ْل ُق هللا وعباده ،فيحصل
أبيض و َ
ومرؤوس ،وغين وفقري ،و َ
مجيعا وحيشرهم يف صعيد
للمسلمني التعارف والتعاون ،ويتذكرون يوم يبعثهم هللا ً
واحد للحساب؛ فيستعدون ملا بعد املوت بطاعة هللا تعاىل.
والقصد من الطواف حول الكعبة-قبلة املسلمني-اليت أمرهم هللا ابلتوجه
إليها يف كل صالة أينما كانوا ،والقصد من الوقوف ابألماكن األخرى يف مكة
يف أوقاهتا احملددة هلا ،وهي :عرفات ومزدلفة واإلقامة مبن؛ القصد من ذلك هو
عبادة هللا تعاىل يف تلك األماكن املقدسة على اهليئة اليت أمر هللا هبا.
أما الكعبة نفسها وتلك األماكن ومجيع املخلوقات فإهنا ال تَُّ ْعبَ ُد ،وال تنفع
وال تضر ،وإمنا العبادة هلل وحده ،والنافع الضار هو هللا وحده ،ولو مل أيمر هللا
صح للمسلم أن حيج!؛ ألن العبادة ال تكون ابلرأي واهلوى ،وإمنا
حبج البيت ملا َ
مبوجب أمر هللا تعاىل يف كتابه أو سنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -؛ قال هللا
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ََ َ
ََ
ُّ أ َ أ َ أ َ َ َ َ َ ً َ
ت م ِن استطاع إ ِ أِل ِه سبِيل َومن كف َر فإِن
تعاىلَ ﴿ :و ِّللِ َع انل ِ
اس ِ
حج اِلي ِ
َ َ
ِن َعن الأ َعالَم َ
ي﴾ [آل عمران.)1( ]97:
ِ
اّلل غ ِ ي ِ

والعمرة واجبة على املسلم مرة يف العمر سواء مع احلج أو يف أي وقت،
وزايرة مسجد النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف املدينة ليست واجبة مع احلج
وال يف أي وقت ،وإمنا هي مستحبة يُثاب فاعلها ،وال يُعاقب اتركها .وأما
حديث «من حج فلم يزرِن فقد جفاين» ،فليس بصحيح بل هو مكذوب على
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.)2( -
والزايرة اليت يسافر من أجلها تشرع للمسجد ،فإذا وصل إليه الزائر وصلى
فيه التحية ،شرع له حينئذ زايرة قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -ويسلِّّ ُم عليه
قائالً" :السالم عليك اي رسول هللا" ،أبدب وخفض صوت ،وال يطلب منه
شيئًا بل يسلم وينصرف؛ كما أمر -صلى هللا عليه وسلم -أمته بذلك ،وكما
هو فعل الصحابة -رضي هللا عنهم. -
أما الذين يقفون عند قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -خبشوع كحال
وقوفهم يف الصالة ،ويطلبون منه حوائجهم أو يستغيثون به أو يتوسطون به عند
( )1وأما حج اجل ُ َّهال إىل قبور األويلاء واملشاهد فإنه ضَلل وخمالفة ألمر اهلل تعاىل وأمر رسوهل -صىل
ُ َ ُّ ِّ َ ُ
َ َ َ َ َ
اج َد:
اهلل عليه وسلم ، -قال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم« : -ال تشد الرحال ِإال ِإىل ثَلث ِة مس ِ
ْ
ْ
ْ
َ َ
َْ َ
ال َم ْس ِج ِد احل َ َرامِ َ ,و َم ْس ِج ِدي هذاَ ,وال َم ْس ِج ِد األقَص» .رواه ابلخاري ( ،)1189ومسلم ()1397
من حديث أيب هريرة.

( )2ومثله :حديث" :توسلوا جبايه ،فإن جايه عند اهلل عريض" ،وحديث" :من حسن ظنه يف حجر
نفعه" .فإنها مجيعها أحاديث موضوعة ال صحة هلا وال توجد يف يشء من كتب احلديث املعتربة،

وإنما توجد يه وأشباهها يف كتب املضللني اذلين يدعون إىل الرشك وابلدع من حيث ال يشعرون.
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هللا ،فهؤالء مشركون ابهلل تعاىل والنيب -صلى هللا عليه وسلم -بريء منهم.
فليحذر كل مسلم من فعل ذلك مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو مع غريه،
مث يزور قربي صاحبيه أيب بكر وعمر -رضي هللا عنهما -مث يزور أهل البقيع
والشهداء ،الزايرة الشرعية ألهل القبور املسلمني ،وهي اليت يُ َسلِّّ ُم فيها الزائر
على األموات ويدعو هللا هلم ويتذكر املوت وينصرف.
وهذه صفة احلج والعمرة:
أوال النفقة الطيبة احلالل ،ويتجنب املسلم املكاسب احملرمة؛
خيتار احلاج ً
حج صاحبها ودعائه ،وقد جاء يف حديث الرسول
ألن النفقة احلرام سبب لرد ّ
َ
َ
َ
َ
ُ ُّ أ َ
حلم ن َب َت م أِن ُس أحت فانلَّ ُار أ أول ب ِ ِه »( ،)1وخيتار
صلى هللا عليه وسلمُ« : -كالرفقة الصاحلة أهل التوحيد واإلميان.
• املواقيت

***

َحَرَم منه ،إن كان يف سيارة وحنوها ،وإن كان يف
فإذا وصل إىل امليقات أ ْ
ب منه قبل أن يتجاوزه .واملواقيت اليت أمر النيب -صلى هللا
الطائرة أ ْ
َحَرَم إذا قََّ ُر َ
عليه وسلم -الناس أن حيرموا منها مخسة ،وهي:
-1

ذو احلليفة (أبيار علي) ألهل املدينة.

-2

اجلحفة (قرب رابغ) وهو ألهل الشام ومصر واملغرب.

( )1أخرجه الطرباين يف األوسط ( ،)4480وابليهيق يف " شعب اإليمان " (  ،) 2 / 173 / 2وصححه األبلاين
يف السلسلة الصحيحة (.)212 /6
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-3قرن املنازل (السيل أو وادي حمرم) ألهل جند والطائف ومن يف جهتهم.
-4

ذات عرق (ألهل العراق).

-5

يلملم ألهل اليمن.

ومن َمر على هذه املواقيت من غري أهلها فهي ميقات له ُحيرم منها .وأهل
مكة والذين منازهلم دون املواقيت ُْحي ِّرُمو َن من منازهلم.
• صفة اإلحرام

***

ِّ
باس اإلحرام
يُستحب أن يتنظف ويتطهر ويتطيب قبل اإلحرام ،مث يلبس ل َ
يف امليقات ،وراكب الطائرة يتهيّأ يف بلده ،مث يعقد النية ويُليب( )1إذا قرب من
امليقات أو حاذاه ،ولباس اإلحرام ابلنسبة للرجل إزار ورداء غري خميطني يلفهما
جيب
على جسده وال يغطي رأسه .أما املرأة فليس إلحرامها لباس ُمعني ،وإمنا ُ
دائما أن تلبس الثياب الواسعة الساترة اليت ال فتنةَ فيها يف أي حال يراها
عليها ً
الناس ،وال تلبس إذا أحرمت خميطًا على وجهها ويديها ،كالربقع والقفازين،
وإمنا تغطي وجهها إذا رأت الرجال بطرف مخارها الذي على رأسها ،كما هو
فعل أمهات املؤمنني ونساء أصحاب الرسول -صلى هللا عليه وسلم. -

( )1يليب :أي يقول :بليك ًّ
حجا أو بليك عمرة ،وتعىن مداومة االستجابة هلل.
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مث بعدما يلبس احلاج لباس اإلحرام ينوي يف قلبه العمرة ،مث يليب هبا قائالً:
"اللهم لبيك عمرة" ،ويتمتع( )1هبا إىل احلج ،والتمتع هو األفضل ألن الرسول
صلى هللا عليه وسلم -أمر به أصحابه وألزمهم به ،وغضب على من تردد يفتنفيذ أمره ،إال الذي معه هدي( )2فإنه يبقى قارًان كفعله -صلى هللا عليه
وسلم ، -والقارن :هو الذي يقول يف تلبيته " :اللهم لبيك عمرة وح اجا" ،وال
حيل إحرامه حت ينحر هديه يوم عيد النحر.
واملَّْف ِرد :ينوي احلج فقط ويقول " :اللهم لبيك ح اجا"
***

ُ أ
ُ َ
• األمور المحرمة َع المح ِرم

وإذا عقد املسلم النية ابإلحرام َح ُرم عليه:

اجلماع ودواعيه كال ُقْبَّلَ ِّة واللمس بشهوة ،والكالم بذلك،
-1
وخطبة املرأة ،وعقد النكاح ،فاحملرم ال يتزوج وال يُ ِّّ
زوج.
-2

حلق الشعر أو أخذ شيء منه.

-3

تقليم األظافر.

( )1املتمتع :هو اذلي يؤدي العمرة يف موسم احلج ،ثم يتحلل من اإلحرام بالاكمل؛ "فيتمتع" بمحظورات
اإلحرام ،ثم حيرم باحلج يف ايلوم اثلامن.
معا فيعمل أعمال احلج فقط ،لكنه ينوي دخول العمرة ً
والقارن :هو اذلي يؤدي احلج والعمرة ً
تبعا هلا.
ً
واملفرد :هو اذلي ينوي احلج فقط منفردا بدون عمرة.
ُْ
( )2اهلدي :بهيمة األنعام من إبل أو بقر أو غنم يه ِدي منها احلاج ويتصدق ويأكل.
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-4تغطية رأس الرجل مبالصق ،أما االستظالل ابلشمسية واخليمة والسيارة
فال مانع.
-5

التطيب وشم الطيب.

-6

صيد الرب فال يصيده وال يدل عليه.

لبس الرجل الشيء املخيط ،ولبس املرأة لشيء خميط على
-7
وجهها ويديها ،ويلبس الرجل النعلني فإن مل جيد يلبس اخلفني.
ولو فعل شيئًا من هذه احملظورات جاهالً أو انسيًا أزاله وال شيء عليه.
فإذا وصل احملرم إىل الكعبة طاف هبا طواف القدوم( )1سبعة أشوا  ،يبدأ
من حماذاة احلجر األسود ،وهذا هو طواف عمرته ،وليس للطواف دعاء
خمصوص بل يذكر هللا ويدعو مبا تيسر له( ،)2مث يصلي ركعيت الطواف خلف
املقام( )3إن تيسر وإال يف أي مكان من احلرم ،مث خيرج إىل املسعى( )4فيبدأ
ابلصفا ويرقى عليه ،ويتوجه إىل القبلة ،ويكرب ويهلل ويدعو ،مث يسعى إىل املروة
ويرقى عليها ويتوجه إىل القبلة ويكرب ،ويذكر هللا ويدعو ،مث يعود إىل الصفا
حت يكمل سبعة أشوا  ،ذهابه شو ورجوعه شو  ،مث يقصر شعر رأسه،
( )1أي القدوم ىلع ابليت احلرام ،وهو احلرم امليك.
ادل ْن َيا َح َس َن ًة َويف ْاْلخ َرة َح َس َن ًة َوقناَ
(ر َّب َنا آت َنا يف ُّ
( )2إال بني الركنني فإنه يقول ما ورد يف قوهل تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ
ار) [ابلقرة.]201:
عذاب انل ِ
( )3وهو مقام إبراهيم -عليه السَلم. -
( )4املسىع هو :ماكن السيع ،وهو امليش واهلرولة بني الصفا واملروة ،وهما جبَلن صغريان.
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واملرأة ُتخذ من أطراف شعرها بقدر طرف األصبع ،وهبذا انتهى املتمتع من
وحل له كل شيء َح ُرَم عليه ابإلحرام.
وحل إحرامهَ ،
عمرته َ

ولو حاضت املرأة أو ولدت قبل اإلحرام أو بعده فإهنا تصري قارنةً ،تليب
بعمرة وحج بعدما حترم كغريها من احلجاج؛ ألن احليض والنفاس ال مينعان
اإلحرام ،وال الوقوف ابملشاعر ،إمنا مينعان الطواف ابلبيت فقط ،فتعمل كل ما
يفعله احلجاج إال الطواف ،فإهنا تؤخره حت تطهر ،فإن طهرت قبل إحرام
الناس ابحلج وخروجهم إىل ِّم َن ،فإهنا تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها
وحتل إحرام عمرهتا ،مث ُحترم مع الناس ابحلج إذا أحرموا يف اليوم الثامن ،وإن
أحرم الناس ابحلج قبل أن تطهر ،فإهنا تصري قارنة ،تليب معهم وهي على
إحرامها ،وتفعل كل ما يفعله احلجاج من اخلروج إىل من ،والوقوف بعرفات
ومزدلفة ،والرمي والنحر والتقصري من رأسها يوم عيد النحر ،فإذا طهرت
اغتسلت وطافت طواف احلج ،وسعت سعي احلج.
وهذا الطواف والسعي كافيان حلجها وعمرهتا ،وكما حصل ذلك لعائشة
أم املؤمنني -رضي هللا عنها -وأخربها النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن طوافها
وسعيها بعد الطهر يكفياهنا حلجها وعمرهتا ملا طافت مع الناس طواف اإلفاضة
()1
وسعت ،ألن القارن بني العمرة واحلج كاملفرد ليس عليه إال طواف واحد
وسعي واحد؛ لتصريح الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هلا بذلك ولفعله،
( )1يطوفه يوم العيد أو بعده أما طوافه األول قبل احلج املسىم طواف القدوم فإنه نافلة ،وأما السيع فهو
واحد للمفرد والقارن إن قدمه مع طواف القدوم كىف وإن لم َ
يسع سىع مع طواف اإلفاضة يوم
العيد أو بعده.
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ولقوله -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث اآلخر :دخلت العمرة يف احلج إىل
يوم القيامة .وهللا أعلم.
فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي احلجة أحرم احلجاج من منازهلم مبكة
ابحلج ،مثلما أحرموا من امليقات يتنظفون ،مث يلبسون لباس اإلحرام ،مث ينوي
ًّ
حجا» وجيتنب
احلاج رجالً أو امرأة احلج ،مث يليب به قائالً« :امهلل ِليك
حمظورات اإلحرام املتقدمة حت يرجع من مزدلفة إىل من يف يوم النحر(،)1
ويرمي مجرة العقبة وحيلق الرجل رأسه واملرأة تقصره.
فإذا أحرم احلاج يف اليوم الثامن خرج مع احلجاج إىل من ،وابت فيها
قصرا بدون مجع ،فإذا طلعت مشس يوم عرفة
وصلى فيها كل صالة يف وقتها ً
توجه مع احلجاج إىل منرة ،وجلس هبا حت يصلي مع اإلمام أو يف املكان الذي
وقصرا ،مث يتوجه بعد الزوال إىل عرفة فإن
هو فيه مجاعة الظهر والعصر ً
مجعا ً
أسا وجلس هبا جاز ،وعرفة كلها موقف.
توجه من من إىل عرفة ر ً

ويُكثر احلاج يف عرفة من ذكر هللا تعاىل والدعاء واالستغفار ،ويتوجه إىل
القبلة ال إىل اجلبل؛ ألن اجلبل ما هو إال جزء من عرفات ال يصح صعوده
تعبدا ،وال جيوز التمسح أبحجاره؛ فإن هذا بدعة حمرمة.
ً
وال ينصرف احلاج من عرفة حت تغيب الشمس ،مث بعد مغيب الشمس
ينصرف احلجاج إىل مزدلفة ،فإذا وصلوا إليها صلوا فيها املغرب والعشاء مجع
( )1يوم انلحر هو يوم العيد ،العارش من ذي احلجة ،وسيم بذلك ألن احلجاج ينحرون أي يذحبون
هديهم.
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ُتخري وقصروا العشاء وابتوا هبا ،فإذا طلع الفجر صلوا الفجر وذكروا هللا ،مث
توجهوا إىل من قبل طلوع الشمس ،فإذا وصلوا إىل من رموا مجرة العقبة بعد
طلوع الشمس بسبع حصيات تشبه احلمص ال كبرية وال صغرية ،وال جيوز رميها
ابلنعال؛ ألن هذا تالعب يزينه الشيطان ،وإرغام( )1الشيطان يف :اتباع أمر
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وهديه ،وترك ما هنى هللا عنه ورسوله.
مث بعد الرمي ينحر احلاج هديه ،مث حيلق رأسه ،واملرأة تقصره .وإن قصر
حل له كل
الرجل جاز؛ لكن احللق أفضل ثالث مرات ،مث يلبس ثيابه وقد ّ
شيء حرم عليه ابإلحرام إال النساء ،مث يفيض إىل مكة ويطوف طواف احلج
حل له كل شيء حت الزوجة ،مث يرجع إىل من فيقيم هبا
ويسعى ،وهبذا قد ّ
وجواب ،ويرمي اجلمار
ابقي يوم العيد ويومني بعده مع ليلتيهما يبيت يف من ً
الثالث يف اليوم احلادي عشر والثان عشر بعد زوال الشمس ،يبدأ ابلصغرى
اليت تلي من ،مث الوسطى ،مث مجرة العقبة اليت رماها يوم العيد ،كل واحدة
()2
يرميها بسبع حصيات ،يُ َكِّّربُ مع كل حصاة ،وحصى اجلمار أيخذه من منزله
مكاان يف من نزل حيث تنتهي اخليام.
يف من .ومن مل جيد ً
فإذا أراد االنصراف من من بعدما يرمي يف اليوم الثان عشر فله ذلك،
وإن ُتخر إىل اليوم الثالث عشر فهو أفضل ويرمي بعد الزوال ،فإذا أراد السفر
طاف طواف الوداع ابلبيت ،مث سافر بعده مباشرة ،واملرأة احلائض والنفساءُ إذا
كانت قد طافت طواف احلج وسعت ليس عليها طواف وداع.
( )1إراغم الشيطان أي :إذالهل.
( )2أي :ماكن إقامته.
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أخر احلاج ذبح اهلدي إىل اليوم احلادي عشر أو الثان عشر أو الثالث
ولو ّ
أخر طواف احلج والسعي حت ينزل من من جاز له
عشر جاز له ذلك ،ولو ّ
ذلك؛ ولكن األفضل ما تق ّدم بيانه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وسلم.
***
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اإليمان

لقد أوجب هللا تعاىل على املسلم أن يؤمن إىل جانب اإلميان به وبرسوله -
صلى هللا عليه وسلم -وأبركان اإلسالم ،أوجب عليه أن يؤمن مبالئكته(،)1
وكتبه( )2اليت أنزهلا على رسله ،واليت ختمها ابلقرآن ،ونسخها به ،وجعله مهيمنًا
عليها ،وأن يؤمن برسل هللا من أوهلم إىل آخرهم حممد -صلى هللا عليه وسلم-
وم ْرِّسلَهم واحد وهو هللا رب
؛ ألن رسالتهم واحدة ودينهم واحد وهو اإلسالمُ ،
العاملني .فيلزم املسلم أن يؤمن أبن الرسل الذين ذكرهم هللا يف القرآن رسل هللا
حممدا -صلى هللا عليه وسلم -خامتهم ،ورسول
إىل أممهم املاضية ،ويؤمن أبن ً
هللا إىل الناس أمجعني وأن الناس بعد بعثته كلهم أمة له حت اليهود والنصارى
وغريهم من أهل الدايانت األخرى؛ ألن مجيع من يف األرض أمة حملمد ملزمون
من عند هللا ابتباعه.

( )1املَلئكة :أرواح خلقهم اهلل تعاىل من انلور ،وهم كثريون ال حيصيهم إال اهلل ،منهم من يف
السماوات ،ومنهم املولكون ببين آدم.

( )2أي يؤمن املسلم بأن الكتب اليت أنزهلا اهلل ىلع رسله حق ،ويه لم َ
يبق منها إال القرآن ،أما اتلوراة

واألناجيل اليت بأيدي ايلهود وانلصارى فيه من تأيلفهم بديلل اختَلفها .وقوهلم فيها :اْلهلة

ثَلثة ،وعيىس ابن اهلل ،واحلق أن اإلهل واحد وهو اهلل ،وأن عيىس عبد اهلل ورسوهل كما يف القرآن.
َ
ًَ
واملذكور فيها من الكم اهلل منسوخ بالقرآن" .وقَ ْد َرأى َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -و َرقة ِمن
ِ
َ َ َ َ
َ ُ ََ ََ َ َ َ
ّ َ َ أ َ َ
َُ
ُ َ َ ًّ َ
اتل َ
َّ
اب ،واهللِ لو َكن أ ِِخ موَس حيا ما َوسِعه
ب ،وقال:
ورا ِة يف ي ِد عمر فغ ِض
«أف شك يا ابن اخلط ِ
َََْ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ
ِّ َ
إِل اتب ِ
هلل" .رواه أمحد ( )387/3عن جابر بن
اِع» .فألَق عمر الورقة وقال :استغ ِفر ِِل يا رسول ا ِ
عبداهلل ،وحسنه األبلاين يف اإلرواء (.)1589
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حممدا -صلى هللا عليه
وموسى وعيسى ومجيع الرسل بريئون ممن ال يتبع ً
وسلم ، -ويدخل يف اإلسالم؛ ألن املسلم مؤمن جبميع الرسل ومتبع هلم ،ومن
مل يؤمن مبحمد -صلى هللا عليه وسلم -ويتبعه ويدخل يف دين اإلسالم فهو
كافر جبميع الرسل ُمك ّذب هلم ،ولو ّادعى أنه متبع ألحدهم ،وقد تََّ َقدمت
األدلّة على ذلك من كالم هللا تعاىل يف الفصل الثان.
َ َ
َ َّ َ أ ُ ُ َ
«واَّلِي نفس ُممد بِي ِده ِ ،ل
وقال الرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم: -
أ ُ َّ َ ُ ّ َ َ َ أ َ ّ ُ َّ َ ُ ُ َ َ أ ُ أ أ َّ
أ َ
َ َ
َأ َ ُ
اين ،ثم يموت ولم يؤمِن بِاَّلِي
ِّص
ن
ل
و
،
ِي
د
و
ه
ي
ة
م
األ
ه
ذ
ه
ِن
م
د
ح
يسمع ِب أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُأ أ ُ
ت ب ِه ،إ َّل ََك َن م أِن َأ أص َحاب انلَّ
ار»(.)1
ِ
أر ِسل ِ ِ
ِ

وجيب على املسلم أن يؤمن ابلبعث بعد املوت واحلساب واجلزاء واجلنة
والنار ،وجيب عليه أن يؤمن بقدر هللا تعاىل.
ومعن اإلميان ابلقدر:
أن يعتقد املسلم أبن هللا تعاىل قد علم كل شيء ،وعلم أفعال العباد قبل
أن خيلق السماوات واألرض ،وكتب ذلك العلم يف اللوح احملفوظ عنده ،ويعلم
املسلم أبن ما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وأن هللا تعاىل خلق العباد
لطاعته وبيّنها هلم وأمرهم هبا وهناهم عن معصيته ،وبيّنها هلم وجعل هلم القدرة
واملشيئة اليت يتمكنون هبا من فعل أوامر هللا؛ فيحصل هلم الثواب ،ومن فعل
معاصيه فيستحقون العقاب.
( )1أخرجه مسلم ( ،)153وأمحد (.)317/2
62

ومشيئة العبد اتبعة ملشيئة هللا تعاىل وأما األقدار اليت مل جيعل هللا لعباده
اختيارا ،وإمنا جيريها عليهم على الرغم من إرادهتم مثل اخلطأ
فيها مشيئة وال
ً
والنسيان ،وما استُك ِّ
ْرُهوا عليه ،ومثل الفقر واملرض واملصائب وحنو هذا ،فإن هللا
ال يَّؤ ِّ
اخ ُذ على ذلك وال يعاقب عليه اإلنسان بل أيجره على املصائب والفقر
َُ
عظيما.
أجرا ً
واملرض إذا صرب ورضي بقدر هللا ً
كل هذا الذي تقدم جيب على املسلم أن يؤمن به.

إمياان ابهلل وأقرهبم منه وأعالهم منزلة يف اجلنة (احملسنون)،
وأعظم املسلمني ً
الذين يعبدون هللا ويعظمونه وخيشعون له كأهنم يرونه ،وال يعصونه يف سرهم
وعالنيتهم ،ويعتقدون أنه يراهم أينما كانوا ،وال خيفى عليه شيء من أفعاهلم
وأقواهلم ونياهتم ،فيطيعون أمره ،ويرتكون معصيته ،وإذا وقع من أحدهم خطيئة-
خمالفة ألمر هللا-؛ اتب إىل هللا منها توبة صادقة وعاجلة وندم على خطيئته،
َ َ
َ ُ
َ ََ
ِين هم
ِين اتقوا واَّل
واستغفر هللا ومل يعد؛ قال هللا تعاىل﴿ :إِن اّلل مع اَّل
ُّ أ ُ َ
ون﴾ [النحل.]128:
ُم ِسن
***

كمال دين اإلسلم

أَ َ َ أ َ أ ُ َ ُ
َ ُ َأ َ أ ُ
اِل أوم أكملت لك أم دِينك أم َوأتممت
قال هللا تعاىل يف القرآن العظيم﴿ :
ُ َ ُ ُ أ أ َ
ً
َ َأ ُ
ك أم ن أِع َمت َو َ
اإلسل َم دِينا﴾ [املائدة ،]3:وقال هللا تعاىل:
م
ك
ل
يت
ض
ر
علي
ِ
ِ
ِ
َ
أ
أ
أ
ُ
َ َأَ َ
َ َ ُأ َ
َش ال ُم أؤمن َ
ه أق َو ُم َويُبَ ِّ ُ
آن َي أه ِدي ل ِلت ِ َ
ِين يعملون
ي اَّل
﴿إِن هذا القر
ِِ
ِ
َ
َ
َ
ات أن ل َ ُه أم أ أج ًرا كب ً
الص ِ َ
يا﴾ [اإلسراء ،]9:وقال هللا -عز وجل -عن القرآن:
احل ِ
ِ
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َ َ أ َ َ َ أ َ أ َ َ أ َ ً ِّ ُ ِّ َ أ َ ُ ً َ َ أ َ
َشى ل ِلأ ُم أسلم َ
ْح ًة َوب ُ أ َ
ي﴾
﴿ونزنلا عليك الكِتاب ت ِبيانا لك َشء وهدى ور
ِِ

[النحل.]89:

َ أ َ أُ ُ
ويف احلديث الصحيح قال النَّيب -صَّلى هللا عليَّه وسَّلم« : -قُد تُ َركتك أم
ََ أَأ َ َأ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ أ أ
يغ َعن َها َبعدِي إِل َهال ِك»(،)1
ارها ،ل ي ِز
َع اِليضاءِ ِللها كنه ِ
ُ َ أ أ َ أ َ ُّ َ
َ أ ُ
وقََّّال -صََّّلى هللا عليََّّه وسََّّلم« : -ت َركُُت فِ ُيك أم أمُُ َري ِن لُُن ت ِضُُلوا مُُا
َ َ
ََ أ ُ
َ َ
َ
اب اهللِ َو ُسنة نبِ ِّي ِه»(.)2
تمسكت أم ب ِ ِهما :ك ِت

• ويف اآلايت املتقدمة:
خيرب هللا تعاىل يف اآلية األوىل أنه أكمل للمسلمني دينهم اإلسالم ،فال
أبدا ،فهو صال لكل زمان ومكان وأمة،
أبدا وال حيتاج إىل زايدة ً
نقص فيه ً
وخيرب أنه أ ََم نعمته على املسلمني هبذا الدين العظيم الكامل السمح ،وبرسالة
خام املرسلني حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -وإبظهار اإلسالم ونصر أهله
أبدا وال
على من عاداهم ،وخيرب أنه رضي اإلسالم للناس دينًا ،فال يسخطه ً
أبدا.
يقبل من أحد دينًا سواه ً
ويف اآلية الثانية خيرب هللا تعاىل أن القرآن العظيم منهاج كامل فيه البيان
شر إال َحذر منه،
احلق الشايف ألمور الدين والدنيا ،فال خري إال َد ّل عليه ،وال ّ

( )1أخرجه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( )2676بنحوه ،وابن ماجه ( )43واللفظ هل ،وأمحد
( )17142باختَلف يسري ،وصححه األبلاين يف صحيح ابن ماجه (.)41

( )2أخرجه مالك ( ،)3338وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع (.)2937
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وكل مسألة وكل مشكلة قدمية أو حاضرة أو مستقبلة فإن احلل الصحيح
حل هلا ُخيالف حل القرآن فهو جهل وظلم.
العادل هلا يف القرآن ،وكل ّ

فالعلم والعقيدة والسياسة ونظام احلكم والقضاء وعلم النفس واالجتماع
واالقتصاد ونظام العقوابت وغري ذلك مما حيتاج إليه البشر ،كل ذلك قد بيّنه
هللا يف القرآن ،وعلى لسان رسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم -أكمل بيان؛
َ أ
كما أخرب هللا تعاىل بذلك يف اآلية املذكورة  ،حيث أخرب أنَ (﴿ :ونزنلَا
َ َ أ َ أ َ َ أ َ ً ِّ ُ ِّ
ك َ أ
َشء)﴾ [النحل.]89:
عليك الكِتاب ت ِبيانا ل
ويف الفصل اآليت بيان مفصل موجز لكمال دين اإلسالم وملنهجه الشامل
الكامل القومي.
***
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الفصل الرابع
ً
• أول :ف العلم:

منهاج اإلسلم

َ أ َ َ ُ َ
أول واجب أمر هللا به اإلنسان أن يتعلم العلم؛ قال هللا تعاىل﴿ :فاعل أم أنه ل
ُ َ أ َأ أ َ َ َ أُ أ َ َ أُ أ َ
ُ َأَ ََُ َ ُ
ََ
ات َواّلل يعل ُم متقلبك أم
إِل إِل اّلل واستغ ِفر َِّلنبِك ول ِلمؤ ِمنِي والمؤمِن ِ
َ َ
َ َُ
ُ
َأ ُ
ُ
ِنك أم َواَّل َ
ِين
ِين آمنوا م
َومث َواك أم﴾ [حممد ،]19:وقال هللا تعاىل﴿ :ي أرف ِع اّلل اَّل
ُ
ُ َ َأَُ َ َ
ُ ُ أ أ َ َ
أوتوا ال ِعل َم د َرجات َواّلل بِما تعملون خبِي﴾ [اجملادلة ]11:وقال تعاىلَ ﴿ :وقل
ُ ُ َ
َ أ َ ُ َ أ َ ِّ أ
ِّ أ
أً
رب ِزد ِين عِلما﴾ [طه ،]114:وقال تعاىل﴿ :فاسألوا أهل اَّلك ِر إِن كنت أم ل
َأَُ َ
ون﴾ [األنبياء .]7:وقال خام املرسلني حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف
تعلم
َ

أ َ أ

َ ُّ

َ
«طل ُب ال ِعل ِم ف ِري َضة َ أ
ُك ُم أسلِم»( ،)1وقال -صلى هللا عليه
احلديث الصحيح:
َع ِ
أ
أ
أ
أ
َ
َ
َ أ ُ أَ ََ
َع ال َعاب ِد َك َف أضل ال َق َمر َ أِل َل َة َ
اِل أد ِر ََع َسائ ِِر الك َوا ك ِِب»(.)2
وسلم« : -فضل العال ِِم
ِ
ِ
ِ

والعلم يف اإلسالم ينقسم إىل أقسام من حيث لزومه:
ذكرا أو أنثى ،ال يُعذر أحد
فالقسم األول :فرض الزم على كل إنسانً ،
يف اجلهل به ،وهو معرفة هللا تعاىل ومعرفة رسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم-
 ،ومعرفة ما يلزم من دين اإلسالم(.)3
( )1أخرجه ابن ماجه ( ،)224والطرباين يف الصغري ( ،)22وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع ()3808
و(.)3809

( )2أخرجه الرتمذي ( ،)2322وابن ماجه ( ،)4112وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع (.)1609
ّ
( )3وقد تقدم تفصيل ذلك يف الفصول اثلَلثة املتقدمة.
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القسم الثان :فرض كفاية إذا قام به من يكفي ،سقط اإلمث عن الباقني،
حق الباقني مستحباا ال واجبًا ،وهو العلم أبحكام الشريعة اإلسالمية
وصار يف ّ
اليت تؤهل صاحبها للتدريس وللقضاء واإلفتاء ،وكذا العلم مبا حيتاج إليه
املسلمون من الصناعات واملهن الالزمة لشؤون حياهتم .فيلزم ويل أمر املسلمني
إذا مل يوجد من يكفي ،أن يعمل على إجياد علماء حتصل هبم كفاية املسلمني
فيما هو ضروري حلياهتم.
ً
• ثانيا :ف العقيدة:

حممدا -صلى هللا عليه وسلم -أن يعلن للناس
أمر هللا سبحانه رسوله ً
مجيعا أهنم عبيد هللا وحده ،جيب عليهم أن يعبدوه وحده ،وأمرهم أن يرتبطوا
ً
ابهلل مباشرًة وبدون واسطة يف عبادهتم له ،كما تق ّدم بيان ذلك يف معن" :ال
إله إال هللا" ،وأمرهم أن يتوكلوا على هللا وحده ،وأال خيافوا إال منه ،وال يرجوا إال
هو وحده()1؛ ألنه وحده النافع الضار ،وأن يصفوه بصفات الكمال اليت وصف
هبا نفسه ووصفه هبا رسوله -صلى هللا عليه وسلم ، -كما تق ّدم بيانه.
ً
• ثاثلا :ف الرابطة بي انلاس:

ُ
( )1واملراد :أي ال خياف وال يُرىج من املخلوقني اكألموات واألوثان اذلين ال يملكون قدرة اهلل تعاىل،

وأما اخلوف مما يقدر عليه املخلوق اكخلوف من األسد واللصوص ،وكذلك الرجاء ممن يملك تقديم
العون اكملسؤول والكريم فهما خوف ورجاء طبيعيان ال يَُلم عليهما.
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إنساان صاحلًا ،يسعى إلنقاذ البشرية من ظالم
أمر هللا املسلم أن يكون
ً
الكفر إىل نور اإلسالم؛ وهلذا قمت بتأليف هذا الكتاب ونشره ُتدية لبعض
الواجب.
وأمر هللا أن تكون الرابطة اليت تربط املسلم بغريه هي رابطة اإلميان ابهلل،
فيحب عباد هللا الصاحلني املطيعني هلل ولرسوله ،ولو كانوا من أبعد الناس،
ويبغض الكفار ابهلل والعصاة هلل ولرسوله؛ ولو كانوا أقرب الناس ،وهذه هي
الرابطة اليت جتمع بني املفرتقني ،وتَُّ َؤلِّّف بني املختلفني خبالف رابطة النسب
والوطن واملصال املادية ،فإهنا سرعان ما تنفصم.

َ أَأ أ
َ ُ َأ ً ُأ ُ َ
ُ ُّ َ َ أ َ
ِ
خ ِر ي َوادون من حاد
اآل
م
و
اِل
و
اّلل
ب
ون
َتد قوما يؤمِن ِ ِ
ِ
قال هللا تعاىل﴿ :ل ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ َُ َ َأ َ ُ َ َ ُ أ أ أ َ َ ُ أ أ أ َ َ ُ أ أ َ َ َ ُ
يته أم﴾
اّلل ورسول ولو َكنوا آباءهم أو أبناءهم أو إِخوانهم أو ع ِش
َ
َأ ُ
َ أَ َ ُ
َ
أ
أ
[اجملادلة ،]22:وقال هللا تعاىل﴿ :إِن أكرمكم عِند اّللِ أتقاكم﴾

[احلجرات.]13:

خيرب هللا سبحانه يف اآلية األوىل :أن املؤمن ابهلل ال حيب أعداء هللا وإن
كانوا أقرب الناس.
وخيرب سبحانه يف اآلية الثانية :أن أكرم الناس عنده احملبوب لديه هو
املطيع له من أي جنس كان ومن أي لون.
وحرم الظلم على نفسه ،وجعله
وقد أمر هللا تعاىل ابلعدل مع العدو والصديقّ ،
برب الوالدين ،وصلة
وحرم اخليانة ،وأمر ِّّ
حمرًما بني عباده وأمر ابألمانة والصدقّ ،
ّ
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األرحام ،واإلحسان إىل الفقراء ،واملشاركة يف األعمال اخلريية ،وأمر ابإلحسان إىل
كل شيء حت احليوان ،فقد َحرم هللا تعذيبه ،وأمر ابإلحسان إليه(.)1

أما احليواانت الضارة كالكلب العقور( )2واحلية والعقرب والفأرة واحلدأة
والوزغ فإهنا تقتل؛ ملنع شرها وال تعذب.
ً
• رابعا :ف املراقبة والواعظ القليب لإلنسان املؤمن:

تبني للناس أن هللا يراهم أينما كانوا ،وأنه
جاءت اآلايت يف القرآن العظيم ّ
يعلم مجيع أعماهلم ،ويعلم نواايهم ،وأنه ُحيصي عليهم أعماهلم وأقواهلم،
ومالئكته مالزمون هلم يكتبون كل ما يصدر منهم يف السر والعالنية ،وأن هللا
سوف حياسبهم على كل ما يفعلون ويقولون ،وحذرهم عقابه األليم إذا عصوه
يف هذه احلياة ،وخالفوا أمره ،فصار ذلك أكرب زاجر للمؤمنني ابهلل مينعهم من
الوقوع يف معاصيه؛ فيرتكون اجلرائم واملخالفات خوفًا من هللا تعاىل.
أما الذي ال خياف هللا ويرتكب املعاصي إذا قدر عليها فقد جعل هللا له
حداا يردعه يف هذه احلياة ،وهو :أمر هللا املسلمني أن أيمروا ابملعروف وينهوا
عن املنكر؛ فيشعر كل مسلم أنه مسؤول أمام هللا عن كل خطيئة يرى غريه
ويل
يفعلها ،حت ينهاه عن فعلها بلسانه إذا مل يقدر على منعه بيده .وأمر هللا ّ
ِّ
( )1حىت يف حال ذبح احليوان احلَلل ،فقد أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حبد السكني وإراحة

اذلبيحة .وماكن اذلبح :احللق فيقطع املريء وعريق ادلم حىت خيرج دمها ،واإلبل تنحر بطعن بلتها
أسفل الرقبة ،أما قتل احليوان بواسطة الصعق الكهربايئ أو رضب رأسه وحنو هذا؛ فإنه حرام وال

جيوز أكله.

( )2هو اللكب املتوحش اذلي يؤذي انلاس ،ويشمل عموم السباع املتوحشة املؤذية.
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أمر املسلمني( )1أن يقيم حدود هللا على املخالفني ،وهي عقوابت على قدر
جرائم أصحاهبا ،بََّينها هللا تعاىل يف القرآن ،وبََّينها رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يف أحاديثه ،وأمر بتطبيقها على اجملرمني؛ وبذا ينتشر العدل واألمن
والرخاء.
ً
• خامسا :ف اتلَكفل واتلعاون الجتماِع:

ومعنواي ،كما تق ّدم بيان ذلك
ماداي
ا
أمر هللا املسلمني ابلتعاون فيما بينهم ا
وحرَم هللا تعاىل على املسلم أن يؤذي الناس أبي نوع
يف ابب الزكاة والصدقاتَ ،
من أنواع األذى ،حت األذى يف الطريق َحرَمه هللا ،وأمر املسلم أن يزيله إذا رآه
ولو كان الذي وضعه غريه ،ووعده األجر على ذلك ،كما توعد املؤذي
ابلعقاب.
وفرض هللا على املؤمن أن حيب ألخيه كما حيب لنفسه ،ويكره له ما يكره
َ َ َ َ ُ َ َ أ ِّ َ أ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ أ أ
اإلث ِم
لنفسه ،قال هللا تعاىل﴿ :وتعاونوا َع ال ِرب واتلقوى ول تعاونوا َع ِ
َ َ ُ أ َ
َ أُأ َ َ ُ
َ
َ
اب﴾ [املائدة ،]2:وقال تعاىل﴿ :إِنما
والعدو ِ
ان واتقوا اّلل إِن اّلل ش ِديد ال ِعق ِ
َ
َ
َ
أ
أُ أ ُ َ
أ ُ َأ َ َ أ ُ
ي أخ َويك أم﴾ [احلجرات ،]10:وقال تعاىل ﴿ :ل
المؤمِنون إِخ َوة فأصلِحوا ب
َ
أَ ُ
ِّ
اه أم إل َم أن َأ َم َر ب َص َد َقة َأ أو َم أع ُروف َأ أو إ أص َلح بَ أ َ
َخ أ َ
ي
و
َّن
ن
م
ي
ث
ك
ي ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُأ
َ َ َأ َأ َ َ أ َ َ َأ َ
َ أ َ ً
ات اّللِ فس أوف نؤتِي ِه أج ًرا ع ِظيما﴾
اس ومن يفعل ذل ِك ابتِغ
انل ِ
اء مرض ِ

[النساء ، ]114:وقال الرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم: -

( )1احلاكم أو الرئيس.
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َ ُأ
«ل يؤم ُِن

َ

ُ

َ

ُ

أ

َ ُ ُ
ك أم َح َّّت ُيِ َّب ِألخِي ِه َما ُيِ ُّب ِنلَف ِس ِه»( ،)1وقال -صلى هللا عليه وسلم -يف
أحد
كدا هبا ما أمر
خطبه العظيمة( )2اليت ألقاها يف آخر حياته يف حجة الوداع ،مؤ
ً
ََ
َ َّ َ َ ُ
َ َ ّ ُ َ َّ ُ َ َ ّ َ َ ّ َ ُ
أ
أ
َ
َ
به من قبل :وروى أمحد «يا أيها انلاس أل إِن ربكم وا حِد وإِن أباكم وا حِد ،أل

َ َ أ َ ََ ّ ََ َ أ َ ّ ََ َ َ ّ ََ َ َ ّ َ َ أَ ََ َ أ َ َ َ أ َ
ّب َول ِألْح َر َع أس َود َول أس َود
ل فضل ل ِعر ِّب َع أعج ِم ول ل ِعج ِم َع عر ِ
َ َ َ أ َ َّ
أ
َ َ َّ أ
ول ِ
اَلل -صلى هللا عليه وسلم-
َع أ
ْح َر إِل بِاتلَّق َوى ،أبلغ ُت ؟» قَالُوا  :بَةل َغ َر َّس َّ
َ
أ َ ُ
َ َ ُ
()3
اءك أم َوأم َوالك أم،
أيضا« :-إِن دِم
 َ .وقال -صلى هللا عليه وسلمً - -
َ أ ُ
ََ ُ َ َ
ُ َ َ
َ ُ َ َ
أ َ ُ َ َأ ُ َ
َوأع َراضك أم عليك أم ح َرام ،كح أرم ِة ي أومِك أم هذاِ ،ف بلِك أم هذاِ ،ف شه ِرك أم
َ َ َ َأ َأَ أ َ َ ُ َ
أ
أ
ك أم ،أل َهل بَلغ َت؟» .قالوا :نعم .فرفع أصبعه إىل
هذا ،إَِل يو ِم تلقون رب
ُ أ
«اللهم اش َه أد»(.)4
السماء ،وقال:

ً
• سادسا :ف السياسة الاخلية:

إماما يُبايعونه ابإلمارة ،وأمرهم أن
أمر هللا املسلمني أن يُولّوا على أنفسهم ً
جيتمعوا وال يتفرقوا فيكونوا أمة واحدة ،وأمرهم هللا بطاعة إمامهم وأمرائهم إال
إذا أمروا مبعصية هللا ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
وأمر هللا املسلم-إذا كان يف بلد ال يقدر فيها على إظهار دين اإلسالم،
والدعوة إليه -أمره( )5أن يهاجر منها إىل بالد اإلسالم ،وهي اليت ُحيكم فيها يف
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)13ومسلم ( )45واللفظ ملسلم.

( )2ويه خطب عظيمة جامعة متفرقة يف كتب احلديث انلبوي.

( )3أخرجه أمحد ( ،)22978وصححه األبلاين يف السلسلة الصحيحة (.)6/199
( )4أخرجه ابلخاري ( ،)105ومسلم ( ،)1679واللفظ للبخاري.
( )5أمره  -إن استطاع –.
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مجيع األمور ابلشريعة اإلسالمية ،وحيكمها إمام مسلم مبا أنزل هللا.
فاإلسالم ال يعرتف ابحلدود اإلقليمية واجلنسيات القومية أو الشعوبية،
وإمنا جنسية املسلم هي اإلسالم ،والعباد عباد هللا ،واألرض أرض هللا ،يتنقل
فيها املسلم بدون معارض ،شريطة أن يلتزم شريعة هللا ،وإذا خالفها يف شيء
جيري عليه حكم هللا ،ويف العمل بشريعة هللا ،وإقامة حدوده( )1استتباب األمن
واستقامة الناس ،وحقن دمائهم وسالمة أعراضهم ،وأمواهلم واخلري كله .كما أن
يف العدول عنها الشر كله.
محى هللا تعاىل العقول :بتحرمي املسكرات واملخدرات واملفرتات( ،)2وجعل

ردعا
حداا لشارب املسكر ،وهو اجللد من ( )80-40جلدة كلما فعل ذلك؛ ً

شره.
له وصيانةً لعقله ومحاية للناس من ّ

ومحى هللا تعاىل دماء املسلمي :ابلقصاص من املعتدي بغري حق؛ فيُقتل
القاتل ،وشرع يف اجلروح القصاص ،كما شرع للمسلم الدفاع عن نفسه وعرضه
ُ

ََ َ ُ
أ َأ
ََ ُ
ََ ُ
أ َ
كمأ
كأ
َ
اب لعل
أ
ا
ي
اة
ي
ح
اص
ص
ق
ال
ف
م
وماله؛ قال هللا تعاىل﴿ :ول
ِ
ِ
ِ
ول األِل ِ
ِ
َ أ ُ َ
َ ُ َ
تتقون﴾ [البقرة ،]179:وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« : -من قتِل

َُ َ
ُ َ َ َُ َ
َ أ ُ َ ُ َ َ َُ
َ أ ُ َ ُ َ
دون م ِالِ فه َو ش ِهيدَ ،ومن قتِل دون دِينِ ِه فه َو ش ِهيدَ ،ومن قتِل دون د ِم ِه فه َو
َ َ أ ُ َ ُ َ َأ َ َ
َ
ون أهلِ ِه ف ُه َو ش ِهيد»(.)3
ش ِهيد ،ومن قتِل د
( )1احلدود يه العقوبات املحددة يف الرشيعة اإلسَلمية ىلع من ارتكب جرائم حمددة.

( )2املفرتات يه املواد اليت تسبب مخول وكسل اجلسم والعقل واألعصاب.
ّ
والنَ ُّ
سايئ ( ،)316 / 2وأمحد ( ، )1652وصححه األبلاين يف صحيح
( )3أخرجه أبو داود (،)275 / 2
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ومحى هللا أعراض املسلمي :مبا شرعه من حترمي التكلم يف غيبة املسلم
بكالم يكرهه إال حبق ،ومبا شرع من ح ّد القاذف الذي يرمي املسلم ابجلرمية
إثباات شرعياا.
اخلُلقية ،مثل :الزان واللوا دون أن يثبت ذلك ً
ومحى هللا األنساب من االختال غري املشروع( ،)1ومحى األعراض أن تدنس
كبريا واعتباره من أكرب الكبائر :وجعل عقوبة
ابجلرمية اخلُلقية بتحرمي الزان حترميًا ً
رادعة على فاعله إذا توافرت شرو إقامة حد الزان عليه.
ومحى هللا األموال :بتحرمي السرقة والغش و ِّ
القمار والرشوة وغري ذلك من
املكاسب احملرمة ،ومبا شرعه من عقوبة السارق وقاطع الطريق العقوبة الرادعة،
وهي القطع إذا توافرت شروطه أو عقابه مبا يردعه ،إذا مل تتوافر الشرو مع
ثبوت السرقة.
والذي شرع هذه احلدود هو هللا العليم احلكيم ،وهو أعلم مبا يصلح
أحوال خلقه ،وهو هبم أرحم ،وقد جعل هذه احلدود كفارًة لذنوب اجملرمني من
املسلمني ،ومحاية للمجتمع من شرهم وشر غريهم .والذي يعيبون قتل القاتل
وقطع يد السارق من أعداء اإلسالم وأدعيائه إمنا يعيبون قطع عضو مريض
فاسد إذا مل يقطع سرى فساده يف اجملتمع أبسره( ،)2ويف الوقت نفسه
يستحسنون قتل األبرايء من أجل أغراضهم الظاملة.
الرتغيب والرتهيب ، )1411( :وصحيح اجلامع (.)4172
( )1وحىم اهلل األنساب من ضياعها واختَلطها؛ كأن يُنسب الرجل إىل غري أبيه بسبب الزنا.
( )2وهذا أوىل من قطع العضو املريض الفاسد باختيار املريض وأهله لسَلمة جسده.
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ً
• سابعا :ف السياسة اخلارجية:

أمر هللا املسلمني ووالة أمورهم أن يدعو غري املسلمني إىل اإلسالم؛
لينقذوهم به من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان ابهلل ،ومن شقاء االنغماس يف
مادايت هذه احلياة الدنيا واحلرمان من السعادة الروحية اليت ينعم هبا املسلمون
حقاا .فأمر ِّ
إنساان صاحلًا ينفع مجيع بين
هللا هذا للمسلم ،هو :أن يكون
ً
ُْ
مجيعا ،خبالف املناهج البشرية؛ فإهنا
اإلنسان بصالحه ،ويسعى إلنقاذ البشر ً
تطلب من اإلنسان أن يكون مواطنًا صاحلًا فقط ،وهذا من األدلة على فسادها
ونقصها ،وعلى صالح اإلسالم وكماله.
وأمر هللا املسلمني أن يُع ّدوا ألعداء هللا ما استطاعوا من قوة ،ليحموا هبا
اإلسالم واملسلمني ،ولريهبوا هبا عدو هللا وعدوهم .كما أابح هللا للمسلمني أن
يعقدوا املعاهدات مع غري املسلمني ،إذا دعا األمر إىل ذلك على ضوء الشريعة
اإلسالمية ،وحرم هللا على املسلمني نقض العهد الذي يربمونه مع عدوهم إال
إذا بدأ العدو بنقضه ،أو فعل ما يوجب ذلك ،فإهنم يشعرونه ابلنقض.
وقبل بدء القتال مع غري املسلمني أمر هللا املسلمني أن يدعوا أعداءهم إىل
الدخول يف اإلسالم أوالً ،فإن أبوا طلبوا منهم اجلزية واخلضوع حلكم هللا( ،)1فإن
أبوا كان القتال حت ال تكون فتنة( )1ويكون الدين كله له.
( )1يف ظل احلكم اإلسَليم يدفع املسلمون الزاكة ،ويدفع غري املسلمني اجلزية ،ويه مبلغ ماِل يُؤخذ

من الرجال ابلالغني ،دون النساء والصبيان واملجانني وكبار السن والفقراء ،واجلزية مبلغ ميسور
ًّ
لم يتجاوز ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ادلينار الواحد يف لك سنة ،ويه مبلغ يسري جدا
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ويف حال القتال حرم هللا على املسلمني قتل األطفال والنساء والشيوخ
والرهبان الذين يف معابدهم ،إال من يشرتك مع املقاتلني برأي أو فعل ،وأمرهم
أن يُعاملوا األسرى ابإلحسان ،ومن هذا نفهم أن الغزو يف اإلسالم ال يراد به
السيطرة واالستغالل ،وإمنا يراد به نشر احلق ورمحة اخللق ،وإخراج الناس من
عبادة املخلوق إىل عبادة هللا اخلالق.
ً
• ثامنا :ف احلرية:

أ  -حرية العقيدة:
أعطى هللا تعاىل يف دين اإلسالم ملن يدخل حتت حكمه من غري املسلمني
حرية العقيدة ،بعدما يتم بيان اإلسالم له ،وبعدما يُدعى إليه ،فإن اختار
اإلسالم ففيه سعادته وجناته ،وإن اختار البقاء على دينه فقد اختار لنفسه
الكفر والشقاء والعذاب يف النار ،ويكون هبذا قد قامت عليه احلجة ،وليس له
عذر أمام هللا تعاىل وحينئذ يرتكه املسلمون على عقيدته على شر أن يدفع

يدفعه لك ٍّ
غين مرة يف السنة؛ وذلك مقابل عيشهم آمنني يف ظل محاية ادلولة اإلسَلمية ،وممارستهم

لاكفة أنشطة احلياة واملاكسب املباحة يف الرشيعة اإلسَلمية ،وينعمون بالعيش اْلمن واحلماية

املطلقة هلم وألمواهلم وأعراضهم من ِقبل املسلمني ،عَلوة ىلع أمنهم ىلع كنائسهم ودينهم ،وحني
يعجز املسلمون عن أداء حقوقهم ومحايتهم من عدوهم ردوا إيلهم ما أخذوه من اجلزية لفوات
رشطها؛ وهو احلماية ،ولو شاركوا يف ادلفاع عن بَلدهم أسقط عنهم املسلمون اجلزية ،وتقوم

ادلولة بمساعدة فقرائهم وعَلجهم اكملسلمني.

( )1تكون الفتنة حبرمان انلاس من وصول اإلسَلم إيلهم ،ومنعهم من حرية اعتناقه دون إكراههم
عليه.
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اجلزية عن يد وهو صاغر ،وخيضع ألحكام اإلسالم ،وال يتظاهر بشعائر كفره
أمام املسلمني.
أما املسلم فال يُقبل منه بعد الدخول يف اإلسالم الردة عنه ،فلو ارتد فإمنا
جزاؤه القتل ،وذلك ألنه قد أصبح بردته عن احلق بعد معرفته غري صال للبقاء،
إال أن يتوب إىل هللا تعاىل ويرجع إىل اإلسالم(.)1
وإن كانت ردته ابرتكاب انقض من نواقض اإلسالم فيتوب من ذلك
الناقض برتكه وبغضه واستغفاره هللا تعاىل.
ونواقض اإلسالم كثرية؛ أشهرها
الشرك ابهلل تعاىل وهو أن جيعل العبد مع هللا إهلًا آخر ،ولو ابُتاذه واسطة
ويقرب له ،سواء اعرتف أبلوهيته امسًا ومعن ملعرفته مبعن
بينه وبني هللا يدعوه ّ
أصناما ترمز ألانس صاحلني طلباً
اإلله والعبادة-كمشركي اجلاهلية الذين عبدوا ً
لشفاعتهم ،-أم مل يعرتف أبنه إله مع هللا وأن عبادته إايه عبادة له كاملشركني
( )1الردة :يه ترك اإلسَلم إىل الكفر ،وال يُقدم ىلع ذلك من اختار اإلسَلم عن قناعة ،وال يرصفه
عنه أي دين وثقافة مهما اكن؛ ألنها ال تصل إىل كماهل وإعجازه ،ومن دوافع الردة إثارة الفتنة يف
املجتمع املسلم ودفعه للكفر أو السيع وراء شهوة أو مصالح مادية واجتماعية ،والردة عن

اإلسَلم ىلع هذا انلحو خروج عن أكرب وأهم املواثيق الربانية ،وذلك شبيه بما تقره أكرث ادلول يف

الوقت احلارض من جتريم اخليانة العظىم للوطن وإيقاع اإلعدام عقوبة عليها ،وعليه فاملرتد يصل
إىل حال من الفساد ال جيدي معه غري االستئصال من املجتمع املسلم بالقتل ،إال أن تقرير حال

املرتد وإيقاع احلد عليه يف رشيعة اإلسَلم بيد احلاكم ،وفق خطوات قضائية دقيقة حيصل بها

االحرتاز من ظلم املتهم بالردة واحلفاظ ىلع دين املجتمع املسلم.
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املنتسبني لإلسالم الذين ال يقبلون ممن دعاهم إىل التوحيد ،زاعمني أن الشرك
هو السجود للصنم فقط ،أو أن يقول العبد لشيء غري هللا :هذا إهلي.
فهم كمن يشرب اخلمر ويسميها بغري امسها ،وقد تق ّدم بيان حاهلم ،قال
ََ
َ ُأ
َ أُ
ِّ ُ أ َ
اخلال ُِص َواَّل َ
ال َ
ُملِ ًصا لُ ِّ
ِين
ين ( )2أل ِّللِ الين
هللا تعاىل﴿ :فاعب ِد اّلل

ُ َ ِّ ُ َ َ
َ ُ
ُأَ
َأ َ َ َ َأُُ ُ
َ َأ ُ
ُ
أ
كمُ
اَّتذوا مِن دون ِ ِه أو ِِلاء ما نعبدهم إِل ِِلقربونا إَِل اّللِ زلف إِن اّلل ُي
َ
َ أ ُ َ
َ َ َأ
َ ُ
َأَُ
َأَ ُ َ
بينه أم ِف ما ه أم فِي ِه َيتلِفون إِن اّلل ل يه ِدي من ه َو َكذِب كفار (﴾)3
َ ُ ُ ُ َ ُّ ُ أ َ ُ أ ُ أ ُ َ َ َ أ ُ َ
ِين تدعون
[الزمر ،]3-2:وقال هللا تعاىل﴿ :ذل ِكم اّلل ربكم ل الملك واَّل
َأ ُ ُ َ َأ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َأ ُ َ
ُ
أ
مِن دون ِ ِه ما يملِكون مِن ق ِط ِمي ( )13إِن تدعوه أم ل يسمعوا دَع َءك أم َول أو
َ ُ َ أ َ َ ُ َ ُ أ َ َ أ َ أ َ َ َ أ ُ ُ َ أ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ أ ُ
َشك ِك أم َول ينبئك مِثل
س ِمعوا ما استجابوا لكم ويوم ال ِقيام ِة يكفرون ب ِ ِ
َ
خبِي ([ ﴾)14فاطر]14-13:

عدم تكفري املشركني وغريهم من الكفار :كاليهود والنصارى
-1
وامللحدين واجملوس والطواغيت الذين حيكمون بغري ما أنزل هللا ،وال يرضون
حبكم هللا ،فمن مل يكفرهم بعد علمه بتفكري هللا هلم كفر.
السحر املستلزم للشرك األكرب فمن فعله أو رضي به بعد علمه
-2
بكفر فاعله كفر.
نظاما غري اإلسالم أحسن من شريعة
-3
اعتقاد أن شريعة أو ً
اإلسالم ،أو أن حكم غري النيب -صلى هللا عليه وسلم -أحسن من حكمه ،أو
أنه جيوز احلكم بغري حكم هللا.

77

-4
شريعته.

بغض الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -أو شيء يعلم أنه من

-5

االستهزاء( )1بشيء يُعلم أنه من دين اإلسالم.

-7

تََّ َوِّّيل الكفار مبحبتهم ونصرهتم وهو يعلم أن متوليهم منهم.

-6

املسرة الخنفاضه.
الكراهة النتصار اإلسالم ،أو َ

اعتقاد أنه يسعه اخلروج عن شريعة حممد -صلى هللا عليه
-8
وسلم ، -وهو يعلم أنه ال يصح ألحد اخلروج عنها يف أي أمر من األمور.
اإلعراض عن دين هللا ،فمن أعرض عن اإلسالم بعد تذكريه،
-9
ال يتعلمه وال يعمل به كفر.
إنكار حكم من أحكام اإلسالم اجملمع عليها ،ومثله ال جيهل
-10
ذلك .واألدلة على هذه النواقض كثرية يف القرآن والسنة.
(ب) حرية الرأي:
وأعطى هللا احلرية يف الرأي يف اإلسالم على شر أال يتناىف ذلك الرأي مع
تعاليم اإلسالم ،فأمر املسلم أن يقول كلمة احلق أمام كل أحد ال ُتخذه يف هللا
لومة الئم ،وجعل ذلك من أفضل اجلهاد ،وأمره أن يناصح والة أمور املسلمني،
وينهاهم عن املخالفات ،وأمره أن يرد على من يدعو إىل الباطل وينهاه ،وهذا
( )1االستهزاء باهلل أو بأحد من رسله؛ كمحمد أو موىس أو عيىس-عليهم السَلم -أو بيشء يُعلم أنه
من دين اإلسَلم.
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أعظم وأمجل نظام الحرتام الرأي .أما الرأي املخالف لشريعة هللا فال يُسمح
لصاحبه إبظهاره؛ ألنه هدم وفساد وحماربة للحق.
(جة) حرية الشخصية:
وأعطى هللا يف اإلسالم حرية الشخصية يف حدود الشريعة اإلسالمية
املطَهرة ،فجعل لإلنسان-رجالً أم امرأة -احلرية يف تصرفاته فيما بينه وبني
ُ
اآلخرين ،كالبيع والشراء ،واهلبة والوقف والعفو ،وجعل لكل من الرجل واملرأة
حرية اختيار الزوج ،فال يُكره أحدمها مبن ال يرضاه ،ويف حال اختيار املرأة رجالً
ليس مكافئًا هلا يف الدين ،فإنه ال يُسمح هلا يف ذلك؛ حفاظًا على عقيدهتا
وشرفها ،فهو منع لصاحلها هي وأسرهتا.
وويل املرأة-وهو أقرب الرجال إليها نسبًا أو وكيله -هو الذي يتوىل عقد
ّ
زواجها؛ ألن املرأة ال تزوج نفسها ملا يف ذلك من التشبه ابلزانية ،فيقول للزوج:
زوجتك فالنة وجييبه الزوج بقوله :قبلت هذا الزواج ،وحيضر العقد شاهدان.
وال يسمح اإلسالم للمسلم أن يتجاوز احلد الذي شرعه هللا له ،حيث إنه
ومجيع ما ميلك ِّملك هلل ،فيجب عليه أن يكون تصرفه يف حدود شريعة هللا اليت
شرعها رمحة بعباده ،من متسك هبا اهتدى وسعد ،ومن خالفها شقي وهلك؛
وحرَم على املسلم االنتحار وتغيري خلق
ولذا َحرَم هللا الزان واللوا أشد التحرميَ ،
هللا الذي خلقه هللا عليه.
قص الشارب وتقليم األظافر وحلق العانة ونتف اإلبط واخلتان ،فإن هللا
أما ّ
أمر بذلك.
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وحرَم هللا على املسلم أن يتشبه أبعداء هللا يف األمور اليت من خصائصهم؛
َ
ألن التشبه هبم وحمبتهم يف األمور الظاهرة يؤدي إىل التشبه هبم وحمبتهم يف القلب.
مصدرا للفكر اإلسالمي الصحيح ،وليس
وهللا يريد من املسلم أن يكون
ً
مقلدا.
مستوردا ألفكار البشر وآرائهم .وهللا يريد للمسلم أن يكون قدوة حسنة ال ً
ً
أما فيما يتعلق ابلصناعات واخلربات الفنية الصحيحة فإن اإلسالم أيمر
بتعلمها ،واألخذ هبا ،ولو كان السابق إليها غري مسلم؛ ألن هللا هو امل َعلِّّ ُم
ُ
َ َ أ َ َ َ َأَ
ان َما ل أم يعل أم﴾ [العلق.]5:
اإلنس
لإلنسان ،قال هللا تعاىل﴿ :علم ِ
وهذا أعلى مقامات النصح واإلصالح لإلنسان يف االستفادة من حريته،
وحفظ كرامته ومحايتها من شر نفسه وشر غريه.
(د) حرية املأوى:
وأعطى هللا تعاىل للمسلم حرية املأوى ،فال جيوز ألحد أن يدخل عليه
بغري إذنه ،وال ينظر إليه يف مأواه بغري إذنه.
(هة) حرية الكسب:
وأعطى هللا للمسلم حرية الكسب واإلنفاق يف حدود ما شرع له ،فأمره أن
يعمل ويكتسب؛ لكي يكفي نفسه وأسرته ،ولكي ينفق يف وجه الرب واإلحسان،
ويف الوقت نفسه حرم هللا عليه املكاسب احملرمة ،مثل :الراب و ِّ
القمار والرشوة
والسرقة وأجرة الكهانة والسحر والزان واللوا  ،وحرم هللا أمثان احملرمات كثمن
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صور ذوات األرواح( ،)1واخلمر واخلنزير وآالت اللهو احملرمة واألجرة على الغناء
والرقص ،وكما أن الكسب من هذه املصادر حمرم فكذلك اإلنفاق فيها حمرم ،فال
يصح للمسلم أن ينفق شيئًا إال يف وجه مشروع ،وهذا أعلى مقامات النصح
واهلداية واإلصالح لإلنسان يف كسبه وإنفاقه؛ لكي يعيش غنياا ابلكسب احلالل
سعيدا.
ً
ً
• تاسعا :ف األِسة:

نَظ َم هللا تعاىل األسرة يف الشريعة اإلسالمية أكمل نظام ،تتحقق لآلخذين
به أسباب السعادة ،فشرع اإلحسان إىل الوالدين-األم واألب -ابلكالم الطيِّّب
بعيدا عنهما ،وخدمتهما وقضاء حوائجهما واإلنفاق
والزايرة املستمرة إن كان ً
عليهما وإسكاهنما إن كاان فقريين أو أحدمها ،وتوعد هللا ابلعقاب من أمهل
وبني احلكمة يف مشروعيته
والديه ،ووعد احملسن إليهما ابلسعادة ،وشرع الزواج ّ
يف كتابه ،وعلى لسان رسوله -صلى هللا عليه وسلم. -
***
احلكمة من مشروعية الزواج
ابلزواج يتوافر سبب من أكرب أسباب العفة وحفظ الفرج عن
-1
احلرام-الزان ،-وحفظ العني عن النظر إىل احلرام.

( )1صور ذوات األرواح املرسومة بايلد ،أو املنحوتة ىلع خشب وغريه ،أو املشلكة بالطني وغريه ،ويه
داخلة يف نصوص الوعيد للمصورين.
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ابلزواج حتصل السكينة واالطمئنان لكل من الزوجني بصاحبه؛
-2
ألن هللا جعل بينهما مودة ورمحة.
-3

تكاثرا شرعياا فيه الطهر والصالح.
ابلزواج يكثر عدد املسلمني ً

ابلزواج خيدم كل من الزوجني صاحبه حينما يقوم كل منهما
-4
بوظيفته اليت تُالئِّم طبيعته كما جعلها هللا سبحانه.
فالرجل يعمل خارج البيت ويكتسب املال؛ لينفق على زوجته وأوالده،
والزوجة تعمل داخل البيت ،فهي حتمل ،وتُرضع ،وتُريب األطفال ،وُهتيئ الطعام
مهموما ذهب عنه التعب واهلموم
لزوجها ،والبيت والفراش ،فإذا دخل متعبًا
ً
واستأنس بزوجته وأوالده ،وعاش اجلميع يف راحة وسرور .وال مانع أن تقوم
جبانب زوجها-إذا تراضيا-ببعض األعمال اليت تكتسب منها لنفسها أو
لتساعد زوجها بكسبها ،ولكن ذلك مشرو أبن يكون العمل الذي تقوم به
بعيدا عن الرجال حبيث ال ُتتلط هبم ،وذلك كأن يكون يف بيتها أو يف مزرعتها
ً
هي أو مزرعة زوجها أو أهلها ،أما العمل الذي يعرضها لالختال ابلرجال يف
املصنع أو املكتب أو املتجر أو حنو ذلك؛ فإن هذا ال جيوز للمرأة ،وال جيوز
لزوجها ،وال لوالديها وأقارهبا السماح هلا لو رضيته لنفسها ،ملا يف ذلك من
تعريضها وتعريض اجملتمع للفساد .فاملرأة مادامت حمفوظة مصونة يف بيتها غري
ُم َعرضة للرجال يف أمان ال متتد إليها األيدي اآلمثة ،وال تنظر إليها األعني
اخلائنة ،أما إذا خرجت بني الناس فإهنا حينئذ قد تضيع وتصري كالشاة بني
قصريا إال وُميِّّزق أولئك األشرار شرفها وكرامتها.
الذئب ،ورمبا ال تلبث وقتًا ً
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وإذا مل يكتف الزوج ابلزوجة الواحدة فقد أابح هللا له التعدد إىل أربع فقط،
على شَّر العَّدل بيَّنهن فيمَّا يقَّدر عليَّه مَّن املسَّكن والنفقَّة واملبيَّت ،أمَّا حمبَّة
القل ََّّب فل ََّّيس الع ََّّدل فيه ََّّا ش ََّّرطًا؛ ألهن ََّّا أم ََّّر ال ميلك ََّّه اإلنس ََّّان وال يَُّالم علي ََّّه،
ََ َأ َ ُ َ َأ ُ
والعدل الذي نفى هللا استطاعته بقوله سَّبحانه﴿ :ولُن تسُت ِطيعوا أن تعُ ِدلوا
َ
َ أ َ ِّ
أ ُ
ي الن َساءِ َول أو َح َرصت أم﴾ [النسََّّاء ،]129:هَّو احملبَّة ومَّا يلحَّق هبَّا ،فهَّذا عَّدل
ب
مانعا مَّن التعَّدد؛ ألنَّه غَّري مسَّتطاع ،وقَّد شَّرع
مل جيعل هللا سبحانه عدم حتققه ً
هللا التعََّّدد لرسََّّله وملََّّن يعََّّدل العََّّدل املسََّّتطاع؛ ألنََّّه سََّّبحانه أعلََّّم مبََّّا يصََّّلحهم
فهََّّو خََّّري للرجََّّال والنسََّّاء؛ وذلََّّك ألن الرجََّّل السََّّليم لديََّّه اسََّّتعداد يف الناحيََّّة
اجلنسََّّية يسََّّتطيع بسََّّببه أن يسََّّد احلاجََّّة اجلنسََّّية لََّّدى أربََّّع نسََّّوة وأن يعفهََّّن،
ف ََّّإذا قُ ِّ
ص َّر عل ََّّى ام َّرأة واح ََّّدة كم ََّّا ه ََّّي احل ََّّال عن ََّّد النص ََّّارى( )1وغ ََّّريهم ،وكم ََّّا
ينادي بذلك أدعياء اإلسالم إذا قُ ِّ
صر على واحدة حصلت املفاسد اآلتية:
مطيعا هلل خياف هللا فإنه قد يعيش حياته
األوىل :إن كان الزوج مؤمنًا ً
يشعر بشيء من احلرمان ،وكبت حاجة النفس احلالل؛ ألن الواحدة مينع احلمل
يف األشهر األخرية والنفاس واحليض واملرض زوجها من التمتع هبا ،فيعيش
بعض حياته كأنه بدون زوجة ،هذا إذا كانت تعجبه وحيبها وحتبه ،أما إذا
كانت ال تعجبه فاألمر أضر من ذلك.
الثانية :وإن كان الزوج عاصيًا هلل خائنًا فإنه يرتكب فاحشة الزان وينصرف
عن زوجته .وكثري ممن ال يرى التعدد يرتكب جرائم الزان واخليانة يف تعدد غري
حيرم اتلعدد وإنما اذلي منعه انلصارى؛ اتِّ ً
( )1نيب اهلل عيىس -عليه السَلم -لم ِّ
بااع ألهوائهم.
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حمدود ،وأعظم من هذا أنه حمكوم بكفره إذا كان حيارب التعدد املشروع ،ويعيبه
وهو يعلم أن هللا أابحه.
ِّ
كثريا من النساء ُحيرمن من الزواج والذرية إذا ُمنع التعدد،
الثالثة :إن ً
فتعيش الصاحلة العفيفة منهن أميًا مسكينة حمرومة ،وتعيش األخرى فاجرة عاهرة
يتالعب اجملرمون بعرضها.
ومن املعلوم أن النساء أكثر من الرجال بسبب تعرض الرجال للموت
بصفة أكثر؛ بسبب احلروب واألعمال اخلطرة اليت يقومون هبا ،كما أنه من
املعلوم أن املرأة مستعدة للزواج منذ البلوغ ،أما الرجال فليسوا كلهم مستعدين؛
كثريا منهم ال يستطيع الزواج لعجزه عن املهر ،وعن تكاليف احلياة الزوجية
ألن ً
 ...إخل .وهبذا يُعلم أن اإلسالم أنصف املرأة ورمحها ،أما الذين حياربون التعدد
املشروع فإهنم أعداء للمرأة وللفضيلة ولألنبياء ،فالتعدد سنة أنبياء هللا-عليهم
الصالة والسالم-إذ إِّهنم يتزوجون النساء وجيمعون بينهن يف حدود ما شرع هللا
هلم.
وأما الغرية واحلزن الذي حتس به الزوجة حينما أيخذ زوجها األخرى ،فهو
أمر عاطفي والعاطفة ال يصح أن تقدم يف أي أمر من األمور على الشرع.
وميكن للمرأة أن تشرت لنفسها قبل عقد الزواج أن ال يتزوج عليها زوجها ،فإذا
قبل لزمه الشر  ،وإذا قرر الزواج عليها ،فلها اخليار يف البقاء أو الفسخ ،وال
أيخذ شيئًا مما أعطاها.
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وشرع هللا الطالق وبوجه أخص يف حال اخلالف والشقاق بني الزوجني،
ويف حال عدم حمبة أحد الزوجني لآلخر؛ لكي ال يعيشا يف شقاء وخالف،
زوجا يرضاه يسعد به بقية حياته ويف آخرته( )1إذا مات
ولكي جيد كل منهما ً
كل منهما على اإلسالم.
ً
َعرشا :ف الصحة:
•

جاءت الشريعة اإلسالمية أبصول الطب كلها ،ففي القرآن العظيم،
وأحاديث الرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم -بيان كثري من األمراض النفسية
واجلسمية ،وبيان عالجها املادي والروحي؛ قال هللا تعاىلَ ﴿ :ونُ َ ِّ
زن ُل م َِن الأ ُق أ
آن
ر
ِ
َ َُ َ َ َأَ
ْحة لِّلأ ُم أؤمن َ
ي﴾ [اإلسراء ،]82:وقال الرسول حممد -صلى هللا
ما هو ِشفاء ور
ِِ
َ
َ
َ أ َ َ َّ ُ َ ً َّ َ أ أ َ َ َ ُ َ ً َ َ ُ َ أ َ َ ُ َ َ ُ
اء ،علِمه من علِمهَ ،وج ِهله
عليه وسلم« : -ما أنزل اّلل داء ،إِل قد أنزل ل ِشف
َ
َم أن َج ِهل ُه»(.)2
َ

َ َ

وقال -صلى هللا عليه وسلم« : -ف َت َد َاو أوا َول ت َد َاو أوا ِِبَ َرام»( .)3ويف كتاب
"زاد املعاد يف هدي خري العباد" للعالمة اإلمام ابن القيم تفصيل ذلك،

ِّ
( )1النساء املسلمات الصاحلات (الَليت لم يزتوجن أو ُطلقن) إذا أدخلهن اهلل اجلنة بعد ابلعث

واحلساب خيريهن يف أهل اجلنة من الرجال املسلمني فيزتوجن من يرضينه ،والزوجة املسلمة إذا

ماتت وقد تزوجت أكرث من مرة ختتار أحب أزواجها إيلها يف ادلنيا إذا اكن من أهل اجلنة.

( )2أخرجه أمحد ( ،)453 ،413 ،377 / 1وابن ماجه ( ،)340 / 2وابن حبان ( ،)1394واحلاكم (4
 ،)196 /وصححه األبلاين يف السلسلة الصحيحة (.)451

( )3أخرجه أبو داود ( ،)3874وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع (. )1762
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فلرياجع ذلك الكتاب فإنه من أنفع الكتب اإلسالمية وأصحها وأمشلها لبيان
اإلسالم ،وسرية خام املرسلني حممد -صلى هللا عليه وسلم. -
• احلادي عَش :القتصاد واتلجارة والصناعة والزراعة:

وما حيتاج إليه الناس من املاء والطعام واملرافق العامة والتنظيم الذي يضمن
هلم صيانة مدهنم وقراهم ،ونظافتها وتنظيم السري فيها ،ومكافحة الغش
والكذب إىل غري ذلك ،كل هذا قد جاء يف اإلسالم بيانه مفصالً على أكمل
وجه.
• اثلاين عَش :ف بيان األعداء اخلفيي وطريق اخللص منهم:

بني هللا سبحانه يف القرآن الكرمي لعبده املسلم ،أن له أعداء َجتُره إىل اهلالك
يف الدنيا واآلخرة ،إذا انقاد هلا واتبعها ،فَ َحذ َره إايها ،وبني له طريق اخلالص
منها ،وهؤالء األعداء:
أوهلم :الشيطان اللعي :الذي يدفع بقية األعداء وحيركها ضد اإلنسان،
فهو عدو أبينا آدم ،و ِّّأمنا حواء ،الذي أخرجهما من اجلنة ،وهو العدو الدائم
جاهدا على إيقاعهم يف الكفر ابهلل حت
لذرية آدم إىل هناية الدنيا ،يعمل
ً
خيلدهم هللا معه يف النار-والعياذ ابهلل ،-ومن عجز عن إيقاعه يف الكفر عمل
على إيقاعه يف املعاصي اليت تعرضه لغضب هللا وعذابه.
والشيطان روح جيري من اإلنسان جمرى الدم ،يُوسوس يف صدره ،ويزين له
الشر حت يوقعه فيه إذا أطاعه .وطريق اخلالص منه كما بيّنه هللا سبحانه هو
86

ِّ
ب أو هم ابرتكاب معصية" :أعوذ ابهلل من الشيطان
أن يقول املسلم إذا َغض َ
الرجيم" ،وال يُعمل غضبه وال يُقدم على املعصية ،وأن يعلم أن دافع الشر
حيس به يف نفسه إمنا هو من الشيطان؛ لكي يوقعه يف اهلالك ،مث يتربأ
الذي
ّ
َ
َ
ُ
َ
ُ َ ُ
أَ َ ُ َ ُ
وه عد ًّوا إِنما
منه بعد ذلك قال هللا تعاىل﴿ :إِن الشيطان لك أم عد يو فاَّتِذ
َأ ُ
أَُ َ ُ ُ أ َ أ َ
ي﴾ [فاطر.]6:
ع
الس
اب
ح
يدعو ِ
ِ
حزبه ِِلكونوا مِن أص ِ
ِ
العدو الثان :اهلوى :ومنه ما قد يشعر به اإلنسان من رغبة يف رفض
ورده؛ ألنه
احلق ،ورده إذا جاء به غريه ،ومن رغبة يف رفض حكم هللا تعاىل ّ
خالف ما يريد ،ومن اهلوى تقدمي العاطفة على احلق والعدل .وطريق اخلالص
من هذا العدو هو أن يستعيذ العبد ابهلل تعاىل من اتباع هواه ،وأن ال يستجيب
لدافع اهلوى فال يتبعه ،بل يقول احلق ويقبله ولو كان ُمارا ،ويستعيذ ابهلل من
الشيطان.
ابلسوء :ومن أمرها ابلسوء ما يشعر به
العدو الثالث :النفس ّ
األمارة ّ
اإلنسان يف نفسه من رغبة يف فعل شهوة حمرمة ،كالزان وشرب اخلمر والفطر يف
رمضان بدون عذر مشروع ،وحنو ذلك مما َحرَم هللا .وطريق اخلالص من هذا
شر نفسه ،ومن الشيطان ،ويصرب عن فعل
العدو هو أن يستعيذ ابهلل تعاىل من ّ
صِّّربُ نفسه عن األكل
هذه الشهوة احملرمة،
ّ
ويكف عنها ابتغاء مرضاة هللا ،كما يُ َ
أو الشرب الذي يشتهيه ،لكنه يضره لو أكله أو شربه ،ويتذكر أن هذه الشهوة
احملرمة سريعة الزوال تعقبها حسرة وطول ندامة.
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العدو الرابع :شياطي اإلنس :وهم عصاة بين آدم الذين لعب هبم
الشيطان ،وصاروا يفعلون املنكر ويزينونه ملن جيالسهم ،وطريق اخلالص من هذا
العدو :هو احلذر منه والبعد عنه وعدم جمالسته.
• اثلالث عَش :ف اهلدف السام واحلياة السعيدة:

واهلدف السامي الذي َوجهَ هللا سبحانه عباده املسلمني إليه ليس هذه
احلياة الدنيا وما فيها من املغرايت الفانية  ...وإمنا هو االستعداد للمستقبل
احلقيقي اخلالد ،وهو :احلياة اآلخرة بعد املوت؛ فيعمل املسلم الصادق يف هذه
احلياة ابعتبار أهنا وسيلة للحياة اآلخرة ومزرعة هلا وليست غاية يف ذاهتا.

َ َ َ َأ ُ أ َ أ َ
َأُُ
ون﴾
اإلنس إِل ِِلعبد ِ
فهو يتذكر قول هللا تعاىل﴿ :وما خلقت ِ
اْلن و ِ
َ َ أَ ُ أ َ أ
ُ
َ َ ُّ َ
َ َُ
[الذارايت ،]56:وقوله تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين آمنوا اتقوا اّلل وتلنظر نفس ما
ُ
َ َ
َ َ أ َ
َ َأَ ُ َ
ََ َ ُ
َ
كونُوا ََكَّل َ
ِين
قدمت ل ِغد َواتقوا اّلل إِن اّلل خبِي بِما تعملون ( )18ول ت
َ ََ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ أَ ُ َ
َُ
َ َأ َ َ أ َ ُ
نسوا اّلل فأنساه أم أنفسه أم أوَل ِك ه ُم الفا ِسقون ( )19ل يست ِوي أصحاب
ََ أ َ ُ أَ َ أ َ ُ أَ ُ ُ أ َ ُ َ
ار وأصحاب اْلن ِة أصحاب اْلن ِة هم الفائ ِزون ([ ﴾)20احلشر،]20-18:
انل ِ
َ َ َأَأ أَ َ َ
َ
َ
أ
َ
أ
َ
َ أً َ
َ َأَ
يا ي َر ُه ( )7ومن يعمل مِثقال ذرة
وقول هللا تعاىل﴿ :فمن يعمل مِثقال ذرة خ
َ ًّ َ
رشا ي َر ُه ([ ﴾)8الزلزلة.]8-7:

يتذكر املسلم الصادق هذه اآلايت العظيمة وما ماثلها من كالم هللا تعاىل
ِّ
يوجه به عباده للغاية اليت خلقهم من أجلها ،واملستقبل الذي ينتظرهم ال
الذي ّ
حمالة؛ فيستعد لذلك املستقبل احلقيقي اخلالد إبخالص العبادة هلل وحده،
ضا هللا عنه ،وإكرامه له يف هذه احلياة بطاعته ،وبعد
والعمل مبا يرضيه راجيًا ِّر َ
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املمات إبدخاله يف دار كرامته .فيكرمه هللا يف هذه احلياة أبن ُحيييه حياة طيبة،
فيعيش يف والية هللا وحفظه ،ينظر بنور هللا  ...يؤدي العبادات اليت أمره هللا
هبا ،فيتلذذ فيها مبناجاة هللا تعاىل ويذكر هللا يف قلبه وبلسانه فيطمئن بذلك
قلبه.
وحيسن إىل الناس بقوله وفعله ،فيسمع من الكرام منهم من االعرتاف
ُ
إبحسانه ،والدعاء له ما يسره ويشرح صدره ،ويرى من احلُساد اللئام نكران
مجيله ،فال مينع اإلحسان إليهم؛ ألنه إمنا يريد به وجه هللا وثوابه .ويسمع ويرى
من األشرار املبغضني للدين وأهله من االستهزاء واألذى ما يُ َذ ّكُِّره برسل هللا،
وثباات عليه ،ويعمل بيده يف
فيعلم أن هذا يف سبيل هللا فيزداد حباا لإلسالم ً
املكتب أو املزرعة أو املتجر أو املصنع؛ لينفع اإلسالم واملسلمني إبنتاجه؛
وليحصل له األجر من هللا يوم يلقاه على إخالصه ونيته الصاحلة ،وليتحصل
على الكسب الطيب الذي ينفقه على نفسه وأسرته ،ويتصدق منه فيعيش غين
قانعا ،يرجو األجر من هللا -سبحانه وتعاىل -؛ ألن هللا حيب
القلب ،شري ًفا ً
املؤمن القوي احملرتف ،وأيكل ويشرب وينام بدون إسراف ،لكي يتقوى بذلك
على طاعة هللا ،ويعاشر زوجته لكي يعفها ويعف نفسه ،عما َحرَم هللا ،ولكي
أوالدا يعبدون هللا ،ويدعون له حياا وميتًا فيستمر عمله الصال ،ويكثر
ينجب ً
هبم عدد املسلمني فيحصل له بذلك األجر من هللا ،ويشكر هللا تعاىل على كل
نعمة حتصل له ابالستعانة هبا على طاعته واالعرتاف أبهنا من هللا وحده،
أحياان من اجلوع واخلوف واملرض
فيحصل له األجر من هللا ،ويعلم أن ما يُصيبه ً
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واملصائب إمنا هو اختبار من هللا له؛ لريى هللا -وهو به أعلم(- )1مدى صربه
ورضاه بقدر هللا؛ فيصرب ويرضى وحيمد هللا تعاىل على كل حال رجاءً يف ثوابه
الذي أعده للصابرين ،فتهون عليه املصيبة ويتقبلها ،كما يتقبل املريض مرارة
طمعا يف الشفاء.
الدواء ً
فإذا عاش املسلم يف هذه احلياة كما أمره هللا هبذه الروح العالية يعمل
للمستقبل احلقيقي اخلالد؛ ليسعد السعادة اخلالدة اليت ال تكدرها مكدرات
هذه احلياة ،وال يقطعها املوت ،فهو بال شك السعيد يف هذه احلياة الدنيا،
ُ أ َُ
أ َ
خرة
والسعيد يف احلياة اآلخرة بعد املوت؛ قال هللا تعاىل﴿ :ت ِلك الار اآل ِ

أَ
َ َ ُ ُ َ ُ ُ
َأ َ َُ
ََ َ َ ً َ أَ َُ أُ
أ
َ
ِين ل ي ِريدون عل ًّوا ِف األر ِض ول فسادا والعاق ِبة ل ِلمت ِقي﴾
َّنعلها ل َِّل
احلا ِّمن َذ َكر َأوأ
[القصص ،]83:وصدق هللا العظيم حيث يقولَ ﴿ :م أن َع ِم َل َص ِ ً
َ َ ُ أ َ ُ َ َ ً َ ِّ َ ً َ أ َ ُ َ أ ُ َ أ َ َ َ ُ
ُ َ ُ ُأ
أنث َوه َو مؤمِن فلنحيِينه حياة طيبة َونلَج ِزينه أم أج َرهم بِأحس ِن ما َكنوا
َأَ ُ َ
ون﴾ [النحل.]97:
يعمل

يف اآلية الكرمية السابقة وما ماثلها خيرب هللا تعاىل :أنه جيازي الرجل الصال
واملرأة الصاحلة اللذين يعمالن يف هذه احلياة بطاعة هللا ابتغاء مرضاته ،جبزاء
عاجل يف هذه احلياة وهو احلياة الطيبة السعيدة اليت قَد ْمنَا ذكرها ،وجزاء آجل
بعد املوت ،وهو نعيم اجلنة اخلالد .ويف هذا يقول الرسول -صلى هللا عليه
( )1يأمر اهلل عباده وينهاهم وهو يعلم من سيطيع ومن سيعيص قبل ذلك ،ولكن ليك يُظهر هذا العلم
ُ
حىت جيازى العبد بعمله فَل يقول امليسء" :ظلمين ريب حيث اعقبين بذنب لم أفعله"؛ قال اهلل
تعاىلَ ْ ِّ َّ َ َ ُّ َ َ َ :
يد) [فصلت.]46:
(وما ربك بِظَلمٍ للع ِب ِ
90

ُأ
أَ ُ ُ ُ َ
َ ًَ
َ
َ َ
من
ألمر
وسلم« : -عجبا
املؤمن إِن أمره ُكه ل خي وليس ذلك ألحد إل للمؤ ِ
ِ
ِ
أ َ ُ َ ُ َ َ
أ َ
أ َ ً ُ أ َ ُ
اء َص َ
ابته ََض ُ
فَكنت خ ًيا لُ»(.)1
رب
اء شك َر فَكنت خيا ل وإن أص
إِن أصابته ِس

وهبذا يتبني أن يف اإلسالم وحده الفكر السليم ،واملقياس الصحيح للحسن
والقبيح واملنهاج الكامل العادل ،وأن كل اآلراء والنظرايت يف علم النفس
واجملتمع والرتبية والسياسة واالقتصاد ،وكل النظم واملناهج البشرية جيب أن
تُصحح على ضوء اإلسالم ،وأن تُستمد منه ،وإال فمن احملال جناح ما خالفه
منها ،بل إنه مصدر شقاء اآلخذين هبا يف الدنيا واآلخرة.
***

( )1أخرجه مسلم ( ،)2999وأمحد ( ،)4/332وادلاريم (.)2777
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الفصل اخلامس
كشف بعض الشبهات

ً
• أول :اَّلين يسيئون إَل اإلسلم:

أكثر من يُسيء إىل اإلسالم صنفان من الناس:

الصنف األول :أانس ينتسبون إليه ويدعون أهنم مسلمون ،ولكنهم
خيالفون اإلسالم أبقواهلم وأفعاهلم ،فريتكبون أعماالً اإلسالم منها براء ،فهم ال
ميثِّّلون اإلسالم وال يصح أن تُنسب أفعاهلم إىل اإلسالم ،وهؤالء هم:
(أ) املنحرفون يف عقائدهم :كالذين يطوفون على القبور ويطلبون
حاجاهتم من أهلها ،ويعتقدون النفع والضر فيهم( ... )1إخل.
(ب) املنحلّون يف أخالقهم ودينهم:
فيرتكون فرائض هللا ،ويرتكبون حمرماته ،كالزان وشرب اخلمر إخل .وحيبون
أعداء هللا ويتشبهون هبم.
(جَّ) وممن يسيء إىل اإلسالم أانس مسلمون ،لكن إمياهنم ابهلل ضعيف،
وتطبيقهم لتعاليم اإلسالم انقص ،فهم مقصرون يف بعض الواجبات ،لكنهم ال
يرتكوهنا ،ويرتكبون بعض احملرمات اليت ال تصل إىل درجة الشرك األكرب أو غريه
من أنواع الكفر ،وقد اعتادوا عادات سيئة حمرمة ،اإلسالم بريء منها ،ويعتربها
مجيعا
من كبائر الذنوب ،مثل :الكذب والغش وإخالف الوعد واحلسد ،فهؤالء ً
( )1واكخلوارج اذلين يقتلون األبرياء باسم اإلسَلم ،وهم يف الغالب من كيد أعداء اإلسَلم.
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يسيئون إىل اإلسالم؛ ألن الذي جيهل اإلسالم من غري املسلمني يظن أن
اإلسالم يسمح هلم بذلك.
أما الصنف الثان :ممن يسيئون إىل اإلسالم فهم أانس من أعداء اإلسالم،
احلاقدين عليه ،وهؤالء منهم :املستشرقون واليهود واملبشرون النصارى ومن حذا
حذوهم من احلاقدين على اإلسالم ،الذين غاظهم كماله ومساحته وسرعة
انتشاره؛ ألنه دين الفطرة( )1الذي تقبله الفطرة مبجرد عرضه عليها ،فكل إنسان
غري مسلم يعيش يف قلق ،ويف شعور بعدم الرضا عن دينه ،أو مذهبه الذي هو
يعتنق؛ ألنه خيالف فطرته اليت فطره هللا عليها إال املسلم حقاا ،فإنه الوحيد الذي
سعيدا راضيًا بدينه؛ ألنه الدين احلق الذي شرعه هللا ،وشريعة هللا توافق
يعيش ً
فطرة هللا اليت فطر الناس عليها؛ ولذا نقول لكل نصران ولكل يهودي ولكل
خارج عن اإلسالم :إن أطفالك ُولدوا على فطرة اإلسالم لكنك وأمهم
ُترجاهنم من اإلسالم ابلرتبية الفاسدة على الكفر ،وهو ما خالف اإلسالم من
األداين واملذاهب.
وقد عمد أولئك احلاقدون من املستشرقني واملبشرين إىل االفرتاء على
اإلسالم ،وعلى خام املرسلني حممد -صلى هللا عليه وسلم: -
ََ
َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ ْ
ُ َ
ودل َىلع ال ِف ْط َر ِة ،فأبَ َو ُاه ي َه ِّودانِ ِه
( )1قال خاتم املرسلني حممد -صىل اهلل عليه وسلم« : -ما ِمن مولو ٍد إِال ي
َُ ّ
رصانه َو ُي َم ّ
ج َسانِ ِه»[ .أخرجه ابلخاري ( ،)1292ومسلم ( )2658واللفظ ملسلم] ،يف هذا
َوين ِ َ ِ ِ
ِ
احلديث خيرب الرسول حممد -صىل اهلل عليه وسلم -أن اإلنسان يُودل ىلع فطرة اإلسَلم ،يؤمن به
ُ
بفطرته ،فلو ت ِر َك خيتار اختار اإلسَلم دون تردد ،وإنما حيصل اعتناق ايلهودية وانلرصانية
واملجوسية وغريها من األديان واملذاهب ابلاطلة ،بسبب الرتبية عليها.
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-1

بتكذيب رسالته اترة.

برميه ابلعيب اترة ،وهو الكامل -صلى هللا عليه وسلم -املربأ
-2
ُ
من هللا رغم أنوفهم من كل عيب ونقص.
بتشويه بعض أحكام اإلسالم العادلة اليت شرعها هللا العليم
-3
احلكيم؛ لين ّفروا الناس عنه.
ولكن هللا سبحانه يُبطل كيدهم؛ ألهنم ُحياربون احلق ،واحلق يعلو وال يُعلى
َأ
َ
ُ ُ ُ
ُ ُ َ
ون ِِلُ أطف ُئوا نُ َ
ور اّللِ بِأف َواه ِِه أم َواّلل متِ ُّم نورِه ِ َول أو
عليه .قال هللا تعاىل﴿ :ي ِريد
ِ

َأ َ َ َ ُ َ
أ َ ِّ أ
َ أ َ
ََ
ُ
َ
ولُ بال أ ُه َدى َ
احلق ِِلُظ ِه َر ُه َع
ِين
د
و
ك ِر َه الَكف ُِرون ( )8ه َو اَّلِي أرسل رس
ِ
ِ
ِّ ُ ِّ َ َ أ َ َ أ ُ أ ُ َ
ون ([ ﴾)9الصف.]9-8:
َشك
ين ُك ِه ولو ك ِره الم ِ
ال ِ

ً
• ثانيا :مصادر اإلسلم:

فإذا أردت-أيها اإلنسان-العاقل أن تعرف اإلسالم على حقيقته ،فاقرأ
القرآن العظيم ،وأحاديث الرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم -الصحيحة
وم ْسنَد
وم َوطأ اإلمام مالكُ ،
املكتوبة يف صحيح البخاري ،وصحيح مسلمُ ،
اإلمام أمحد بن حنبل ،وسنن أيب داود ،وسنن النسائي ،وسنن الرتمذي ،وسنن
ابن ماجه ،وسنن الدارمي ،واقرأ السرية النبوية البن هشام ،وتفسري القرآن
العظيم للعالمة إمساعيل بن كثري ،وكتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد للعالمة
حممد ابن القيم ،وأمثاهلا من كتب أئمة اإلسالم ،أهل التوحيد والدعوة إىل هللا
على بصرية ،أمثال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،واإلمام اجملدد حممد بن
عبدالوهاب ،الذي أعز هللا به وأبمري املوحدين حممد بن سعود دين اإلسالم
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وعقيدة التوحيد يف جزيرة العرب ،وبعض األماكن يف القرن الثان عشر اهلجري
إىل اآلن بعدما تفشى الشرك.
أما كتب املستشرقني والطوائف اليت تنتسب إىل اإلسالم وهي ُتالفه مبا
تدعو إليه من أمور خمالفة لإلسالم فقد تق ّدم ذكر أكثرها ،أو تتعرض
ألصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ، -أو لبعضهم ابلسب والشتم أو
تقدح يف األئمة الداعني إىل توحيد هللا تعاىل مثل :ابن تيمية ،وابن القيم،
وحممد بن عبد الوهاب ،وتفرتي عليهم الكذب فإهنا كتب مضللة .فاحذر أن
تغرت هبا أو تقرأها.
ً
• ثاثلا :املذاهب اإلسلمية:

مجيع املسلمني على مذهب واحد وهو اإلسالم ،ومرجعهم هو القرآن
وحديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -وأما ما يُسمى ابملذاهب اإلسالمية
كاملذاهب األربعة احلنبلي واملالكي والشافعي واحلنفي فإمنا يعن هبا مدارس
درس هؤالء العلماء أصول اإلسالم ومرجعها كلها القرآن،
الفقه اإلسالمي اليت ّ
وأحاديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -وما ُوجد بينها من اختالف فهو
يف مسائل فرعية اندرة ،أ ََمَر كل عامل تالميذه أن أيخذوا فيها ابلقول الذي
يدعمه النص من القرآن أو احلديث ،ولو كان قائله غريه.
وليس املسلم ُم ْلَزًما بواحد منها ،وإمنا هو ُم ْلَزم ابلرجوع إىل القرآن
واحلديث ،وأما ما يقع فيه الكثري ممن ينتسبون إىل تلك املذاهب من احنراف يف
العقيدة ،مبا يفعلونه عند القبور من الطواف هبا ،واالستعانة أبهلها ،وما يقعون
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فيه من ُتويل صفات هللا ،وصرفها عن معانيها الظاهرة ،فإن هؤالء خمالفون
ألئمة مذاهبهم يف العقيدة؛ ألن عقيدة األئمة هي عقيدة السلف الصال اليت
تقدم ذكرها يف الفرقة الناجية.
ً
• رابعا :فرق خارجة عن اإلسلم:

ويُوجد يف العامل اإلسالمي فرق خارجة عن اإلسالم ،وهي تنتسب إليه
وتدعي أهنا مسلمة ،لكنها يف احلقيقة غري مسلمة؛ ألن عقائدها عقائد كفر
ابهلل وآبايته ووحدانيته ،ومن بي هذه الطوائف:
-1

الفرقة الباطنية:

اليت تعتقد احللول والتناسخ ،وأن نصوص الدين هلا معن ابطن خيالف
املعن الظاهر الذي بيّنه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ، -وأمجع عليه
املسلمون ،وهذا املعن الباطن هم الذين يضعونه حسب أهوائهم( ،)1وأصل
نشأة الباطنية أن مجاعة من اليهود واجملوس ومالحدة الفالسفة يف بالد الفرس
لَما قهرهم انتشار اإلسالم ،اجتمعوا وتشاوروا لوضع مذهب ،القصد منه
تشتيت املسلمني وبلبلة األفكار حول معان القرآن العظيم؛ حت يُ ِّّ
فرقوا بني
املسلمني ،فوضعوا هذا املذهب اهل ّدام ودعوا إليه ،وانتسبوا إىل آل البيت،
( )1وللباطنية ألقاب كثرية ،ويفرتقون إىل عدة فرق منترشة يف اهلند والشام وإيران والعراق وكثري من
ابلدلان ،بيّنها باتلفصيل عدد من املتقدمني منهم :الشهرستاين يف كتب "امللل وانلحل" كما بيّنها
ً
عدد من املتأخرين ،وبيّنوا فرقا جديدة منها :القاديانية وابلهائية وغريها ،ومن هؤالء اذلين بيّنوا

تلك الفرق حممد سعيد كيَلين يف ذيل امللل وانلحل ،والشيخ عبد القادر شيبة احلمد األستاذ

باجلامعة اإلسَلمية باملدينة املنورة يف كتاب األديان والفرق واملذاهب املعارصة.
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كثريا من
وادعوا أهنم من شيعتهم؛ ليكون أبلغ يف إغواء العوام ،فاقتنصوا َخل ًقا ً
اجلُهال فأضلوهم عن احلق.

 -2ومن تلك الفرق (القاداينية) :نسبة إىل غالم أمحد القاداين الذي
اشتهر عنه أنه ّادعى النبوة ،ودعا الغوغاء يف اهلند وما حوهلا إىل اإلميان به،
واستخدمه اإلجنليز هو وأتباعه أايم استعمارهم للهند وأغدقوا عليه وعلى
أتباعه؛ حت اتبعه كثري من اجلُهالُ ،فوِّجدت القاداينية اليت تتظاهر ابإلسالم،
وهي تسعى هلدمه وإخراج من استطاعت من دائرته ،واشتهر أنه ألّف كتاب:
ف فيه نصوص اإلسالم ،وكان
وحّر َ
"تصديق براهي أمحدية" ّادعى فيها النبوةَ ،
من حتريفه لنصوص اإلسالم ادعاؤه أن اجلهاد يف
اإلسالم قد نُ ِّس َخ ،وأنه جيب على كل مسلم أن يسامل اإلجنليز ،وألّف يف
كتااب َمساه« :ترايق القلوب» .وقد مات هذا الكاتب
ذلك الوقتً -
أيضاً -
كثريا من الناس سنة 1908م ،وخلفه يف دعوته ورئسة طائفته
بعدما أضل ً
الضالة رجل ضال يسمى احلكيم نور الدين.
 -3ومن فرق الباطنية اخلارجة عن اإلسالم فرقة تسمى البهائية،
أسسها يف بداية القرن التاسع عشر امليالدي يف إيران رجل امسه علي حممد.
وقيل :حممد علي الشريازي ،وكان من فرقة الشيعة االثين عشرية ،فاستقل يف
املشهور عنه مبذهب ادعى فيه لنفسه أنه املهدي املنتظر ،مث ادعى بعد ذلك أن
هللا تعاىل قد َح ّل فيه ،فصار إهلًا للناس-تعاىل هللا عما يقوله الكافرون امللحدون
كبريا ،-وأنكر البعث واحلساب واجلنة والنار ،وسار على طريقة الربامهة
عل اوا ً
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والبوذيني الكفرة ،ومجع بني اليهود والنصارى واملسلمني ،وأنه ال فرق بينهم ،مث
كثريا من
أنكر نبوة خام املرسلني حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -وأنكر ً
األحكام اإلسالمية ،مث ورثه بعد هالكه وزير له يتسمى (البهاء) ،ونشر دعوته
وكثر أتباعه ،فنسبت الفرقة إىل امسه فسميت البهائية.
ومََّّن الفََّّرق اخلارجََّّة عََّّن اإلسََّّالم ،وإن كانََّّت تدعيََّّه ،وتصََّّلي
-4
وتص ََّّوم ،وحت ََّّج ،ف ََّّرق كب ََّّرية الع ََّّدد ت ََّّدعي أن جربي ََّّل -علي ََّّه الس ََّّالم -خ ََّّان يف
الرسََّّالة حيََّّث صََّّدها إىل حممََّّد -صََّّلى هللا عليََّّه وسََّّلم ، -وقََّّد كََّّان مرسَّالً إىل
علَّ ََّّي -رضَّ ََّّي هللا عنَّ ََّّه . -وبعضَّ ََّّهم يقَّ ََّّول :علَّ ََّّي هَّ ََّّو هللا ،ويغلَّ ََّّون يف تعظيمَّ ََّّه
وتعظيم أبنائَّه وأحفَّاده وزوجتَّه فاطمَّة وأمهَّا خدجيَّة-رضَّي هللا عَّنهم أمجعَّني،-
بل قد جعلوهم آهلة مع هللا يدعوهنم ويعتقَّدون أهنَّم معصَّومون وأن منَّزلتهم عنَّد
هللا أعظم من منزلة الرسل-عليهم الصالة والسالم.-
ويقول هؤًلء :إن القرآن الذي أبيدي املسلمني اآلن فيه زايدة ونقص،
وسورا من عند أنفسهم ،ويسبون
وجعلوا هلم مصاحف خاصة ،وضعوا فيها آايت ً
أفضل املسلمني بعد نبيهم أاب بكر وعمر -رضي هللا عنهما -ويسبون أم املؤمنني
عائشة -رضي هللا عنها ،-ويستغيثون بعلي وأبنائه يف وقت الشدة والرخاء،
ويدعوهنم من دون هللا ،وعلي وأبناؤه بريئون منهم؛ ألهنم جعلوهم آهلة مع هللا،
كبريا.)1(-
وكذبوا على هللا وحرفوا كالمه-تعاىل هللا عما يقولون عل اوا ً
( )1ومن أفعاهلم اليت يشوهون بها صورة اإلسَلم لطم وجوههم وصدورهم ورضب أجسادهم بالسَلسل
والساككني.
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وهذه الفرق الكافرة اليت ذكرانها ،هي بعض من فرق الكفر اليت تدعي
اإلسالم وهي هتدم فيه ،فتنبه-أيها العاقل واي أيها املسلم يف كل مكان-إىل أن
اإلسالم ليس جمرد ادعاء ،وإمنا هو معرفة القرآن ،وأحاديث الرسول -صلى هللا
عليه وسلم ، -الثابتة عنه والعمل بذلك ،فتدبر القرآن العظيم وأحاديث
الرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -جتد اهلدى والنور والصرا املستقيم
الذي يوصل سالكه إىل السعادة يف جنة النعيم عند رب العاملني.
***
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العوة إَل انلجاة

اي أيها اإلنسان العاقل من ذكَّر أو أنثَّى ممَّن مل يَّدخل بعَّد يف اإلسَّالم ...
إليك أ َُوِّّجهُ هذه الدعوة إىل النجاة والسعادة ،فأقول:
أنقذ نفسك من عذاب هللا تعاىل بعد املوت يف القرب ،مث يف انر جهنم.

أنقَّ َّ َّ ََّّد نفسَّ َّ َّ ََّّك ابإلميَّ َّ َّ ََّّان ابهلل رااب ،ومبحمَّ َّ َّ ََّّد -صَّ َّ َّ ََّّلى هللا عليَّ َّ َّ ََّّه وسَّ َّ َّ ََّّلم-
رس َّ َّ ًَّوال ،وابإلس َّ ََّّالم دينًَّ َّ َّا ،وق َّ ََّّل بص َّ ََّّدق« :ال إل َّ ََّّه إال هللا حمم َّ ََّّد رس َّ ََّّول هللا»،
ِّ
َّت
صَّ َّ ْم شَّ ََّّهر رمضَّ ََّّان ،و ُحَّ َّ ّج بيَّ َّ َ
وصَّ َّ َِّّّل الصَّ ََّّلوات اخلمَّ ََّّس ،و ّأد زكَّ ََّّاة مالَّ ََّّك و ُ
سبيال.
هللا احلرام إن استطعت إليه ً
أ
• وأعلن إسلمك هلل؛ فإنه ل َّناة لك ول سعادة( )1إل بذلك.

وإن أقسم لك ابهلل العظيم الذي ال إله إال
هو أن هذا اإلسلم هو الين احلق اَّلي ل
ً
يقبل اهلل من أحد دينا سواه،

وإن أُ ْش ِّه ُد هللا ومالئكته ومجيع خلقه

ً
أنه ل هلإ إل اهلل ،وأن ُممدا رسول اهلل،

وأن اإلسالم هو احلق وأنين من املسلمني.

( )1يف ادلنيا باحلياة الطيبة ويف اْلخرة باجلنة.
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ِّ ِّ ِّ
مسلما حقاا وذرييت ومجيع إخوان
وأسأل هللا سبحانه مبَنّه وكرمه أن مييتين ً
املسلمني ،وأن جيمعنا يف جنّات النعيم مع نبينا حممد الصادق األمني -صلى
هللا عليه وسلم ، -ومجيع النبيني ،ومع آل نبينا وصحبه ،وأسأل هللا تعاىل أن
ينفع هبذا الكتاب كل من يقرؤه أو يسمعه  ...وهللا أعلم،
أًل هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه،
واحلمد هلل رب العاملني.
***
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